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Synhauglie hyttefelt.  Søknad om inngjerding av hytte. 

 
Saksdokumenter 

 Søknad fra Per Hovrud om inngjerding av hytte 

 E-post av 22.11.2016 fra Statskog til fjellstyret 

 

Saksopplysninger 
Per Hovrud skriver i søknad til Statskog: 

”…Sauemøkk og barnebarns aktivitet ved hytteveggen er noe problematisk. Derfor ønsker vi å kunne 

sette opp et gjerde foran hytte og anneks som er ca 40 meter og opp til parkeringsplass, totalt ca 200 

m2. Se kartskisse for søknad om infiltrasjonsgrøfter…” 

 
Statskog ber om fjellstyrets uttale. 

 

Oppsetting av gjerde rundt fritidshus er en grunndisponering som behandles jf fjelloven § 12. Statskog 

avgjør etter uttale fra fjellstyret. 

 

Vurdering 

Det er etablert en praksis for inngjerding av hytter i stølsområder og i områder med mye beitedyr i 

statsallmenningen. I slike områder har fjellstyret og Statskog godkjent oppsetting av gjerde med areal 

inntil 500 m2. I enkelte tilfeller også mer. En forutsening for tillatelse er at kommunen gir 

dispensasjon for oppsetting av gjerde. 
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Fjellstyret har tidligere behandlet en søknad om oppsetting av gjerde i hyttefeltet Blilia (sak 48/1997). 

Den gang ville ikke fjellstyret gå inn for inngjerding, både med begrunnelse i at tillatelse gir presedens 

i andre tilfeller, og at mange inngjerdinger innskrenker beiteretten. 

 

Det er generelt gjerdeforbud i Øystre Slidre kommune. I arealplanen er det imidlertid åpnet for 

inngjerding av hytter både i hytteområder og LNF områder med følgende formulering: 

”Oppføring av gjerde i byggeområda for hytter er søknadspliktig. Det kan bli gitt løyve til å gjerde 

inn inntil 300 m2 på kvar eigedom. Det skal setjast vilkår for estetisk utforming og vedlikehald og 

tilsyn for å unngå skade på bufe. Grinder skal slå utover. Oppføring av elektrisk gjerde er forbode.” 

 

Både i Blilie og Synhauglie er det noe sau som beiter gjennom hele sesongen. Mange hytter har 

grønne plener, der sau kan oppholde seg over tid, og dermed legge igjen en del møkk. Det kan være til 

fordel for både dyreeier og hytteeier at det kan tillates inngjerding av et begrenset areal rundt det nære 

området ved hytta. 

 

Inngjerding på inntil 300 m2 i hytteområder, vil i svært liten grad begrense beiteretten i allmenningen. 

En bør derfor være positiv til dette, men være klar over at når en åpner for én, vil det også få 

konsekvenser for andre tilfeller. 

 

I tillegg til de begrensningene som er satt i arealplanen, bør det settes krav om at gjerder i 

hytteområder skal settes opp i trematerialer, dvs. skigard, stakitt, tverrliggende bord eller lignende. 

Ingen bruk av nettingmateriale. 

 

Forslag til uttale 

Fjellstyret går inn for at Per Hovrud får sette opp gjerde som omsøkt, eller inntil et areal på 300 m2. 

Det må være et krav at det bare benyttes trematerialer i gjerdet. 

 

Behandling av saken: 

Det var enighet om at det også burde tas inn krav om estetisk utforming, krav til vedlikehold og tilsyn 

av gjerdet, og at grinder skal slå utover jf krav i kommunens arealplan. I tillegg skal det i uttalen tas 

inn at det fortsatt er beiterett inne på det inngjerdede området. Dette er prinsipielt viktig, for å beskytte 

beitedyr som kommer innenfor gjerdet. 

 

Fjellstyrets uttale: 
Fjellstyret går inn for at Per Hovrud får sette opp gjerde som omsøkt, eller inntil et areal på 300 m2. 

Det må være et krav at det bare benyttes trematerialer i gjerdet. Det skal settes vilkår for estetisk 

utforming, godt vedlikehold og tilsyn for å unngå skade på bufe. Grinder skal slå utover. 

Av hensyn til dyrevelferden vil fjellstyret bemerke at beiteretten er i behold, også innefor det 

inngjerdede området. 

 

Enstemmig 


