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Beitevedtekter for Setningen og 
Atnedalen statsallmenning 

 

Sollia fjellstyre har i møte den XX.XX.XX (sak XXXX) fastsatt vedtekter for beitebruk i Setningen og 

Atnedalen statsallmenning, i henhold til fjellovens §§15 og 16 

 

§1. 

Jordbrukere med beiterett i statsallmenningen har rett til å beite med så stor buskap som han/hun 

kan vinterfø på eiendommen. 

§2. 

Fjellstyret kan gi tillatelse til at det blir beitet med større buskap enn nevnt i § 1, når det skjer uten 

skade for andre bruksberettigede. 

§3. 

Så langt det i allmenningen er beite som ikke blir utnyttet av bruksberettigede, kan fjellstyret under 

tilsvarende forutsetninger som nevnt i § 2, gjøre vedtak om å gi andre – også utenbygdsboende – rett 

til å nytte dette beitet, på vilkår som blir fastsatt etter avtale. 

§4. 

Beitebrukere kan organisere seg i beitelag. Alle beitelag og enkeltbrukere som skal beite i 

allmenningen skal registreres hos fjellstyret.  

§5. 

Beitekapasiteten for Setningen og Atnedalen regnes være 45 saueenheter per km2. Storfe regnes 

som 5 saueenheter. Antall dyr som slippes på utmarksbeite må ikke overstige dette antallet. 

§6. 

Beiting med løsfe er tillatt. 

§7. 

Det er fastsatt følgende begrensning i beitetider for Setningen og Atnedalen statsallmenning: 

Tidligste slippdato er 1.juni og siste dag i beitesesongen er satt til 20. september.  

All hovedsanking skal være avsluttet den 20. september, men eventuell ettersanking kan foregå etter 

denne datoen. Beitebrukere og beitelagene organiserer dette selv. 

Er ikke hovedsanking avsluttet innen fastsatt dato kan fjellstyret sette inn tiltak med innsanking og 

nedkjøring av dyr på eierens bekostning. 

§8. 

Salting skal kun forekomme på saltplasser godkjent av fjellstyret 
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§9. 

Forventet antall beitedyr av hvert slag, slippsted og kontaktperson/gjeter meldes inn til fjellstyret 

innen 15.mai hvert år. Resultatet av beitesesongen skal rapporteres til fjellstyret etter endt sesong. 

§10. 

For brudd mot beitevedtektene, og beite uten beiterett, vises det til § 37 i fjellova. 

 


