
Tynset øst beitelag organisering



TYNSET ØST BEITELAG 

65000 dekar

30 – 35 km sperregjerde

18 brukere

Ca 2100 sau

Ca 700 storfe

Mjølkeproduksjon og 

ammeku, sau





BEITEOMRÅDET  historisk

Tap økende fra midten på 80 tallet

 Svært gode beiter

 Veksling mellom  barskog, bjørkeskog og snaufjell

 Verneområder, kvartærgeologisk og barskogvern

 Ressurskartlagt - beitekartlagt av NIJOS – NIBIO

 Sperregjerder fra 2003 (3 saueeiere)

 Økt interesse for å bruke beiteretten etter gjerde-
oppsett

 Konflikter mellom rettighetshavere

 Studieringer og utforming av vedtekter 2008 - 2009

 Jordskiftesak 2017- 2020

 Selskapsform  BA og senere SA



Endringer i 

beitebruken

• Færre setrer med mjølkeku

• Dyrking og gjerdehold

• Økende  antall ammekyr

• Ungdyr storfe fri beiting

• Flere sauebesetninger



Utfordringer i ei ny tid

 Mjølkeku - færre setrer med mjølkeproduksjon i 

drift

 Ammekyr økende antall

 Gjerdehold - større krav

 Sau, flere dyr pr bruker

 Rovdyr, økt press på beitedyra og på brukerne



Beiting en del av helheten 

i drifting av utmarka

 Beitedyr 

 Skogproduksjon og skogsdrift

 Jakt og viltforvaltning

 Allmenheten

 Rovdyr





Observasjoner i beitelaget

ULV PÅ VILT 

KAMERA

Ulv på mobilkamera i april



ROVDYR

BJØRN OG JERV økende  problem  for beitedyra

Jerv, bjørn, ulv, gaupe og ørn





Ulvetatt lam før og etter at 

det er flådd



Målsetting for beitelaget

Opprettholde og utvikle 
utmarksbeiting i området

 Regulere beite med antall 
beiteretter og antall dyr pr. 
rettighet

 Tilpasse drift og vedtekter inn i ei 
ny tid

Ha en balansert og bærekraftig 
forvaltning av hele 
utmarksområdet



Målsetting, juridisk sikre

vedtak

Presise og godt formulerte

vedtekter

Grunnlag beiterett, slutning

fra i 1943

Behov for advokathjelp

Drifting og selskapsform

Forenkle drifting av laget

Kostnader

JORDSKIFTE



KONKLUSJON

 Jordskifte er et godt

hjelpemiddel for drifting av 

beiteområder der hvor det er 

konflikter

Tingsrettslig sameie godt

egnet selskapsform for 

beitelag

Alle rettighetshavere må

være med.

Fortsatt utfordringer som må

diskuteres og løses framover I 

vårt beiteområde


