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Fritidsfeste 53/1/337 i Synhauglie. Søknad om oppsetting av gjerde. 
 

Saksdokumenter: 

 Søknad av 10.4.2019 fra Øyvind Skattebo 

 E-post av 11.4.2019 fra Statskog til fjellstyret 

 

Saksopplysninger: 

Øyvind Skattebo skriver følgende i sin søknad: 

«Vi søker med dette om oppsetting av gjerde/ dispensasjon fra arealdelen til kommuneplan for å sette 

opp gjerde rundt hus, brønn og infiltrasjonsanlegg på fritidsbolig 53/1 F 337, Synhauglie 53, 2953 

Rogne. 

Bakgrunn for søknad er at det er en del beitedyr (Storfe og sau) i området og at en ikke ønsker at 

disse skal grise til uteområdet og eventuelt ødelegge bygninger og installasjoner. 

Viser til tidligere søknad om infiltrasjonsanlegg 17/1218 og oppmålingsforretning sak 17/1274.  

53/1 F 337 er arealfeste og grenser på området er inkludert i vedlagt skisse.  

Vedlagt følger en skisse over område som er tenkt inngjerdet. Området som er tegnet inn vil dekke hus 

med de tekniske installasjoner som er over bakkenivå på tomten.» 
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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 forutsetning for tillatelse er at kommunen gir 

dispensasjon for oppsetting av gjerde. 

 

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.” 

 

Inngjerding av hytter i statsallmenningen vil i større grad bli vanlig. Fjellstyret har vært opptatt av at 

slike inngjerdinger i minst mulig grad skal begrense beiteretten. I sak 2/2017 ble det tatt inn i uttalen 

til Statskog at det settes krav om utforming og vedlikehold, og at det fortsatt er beiterett inne på det 

inngjerdede området. Dette er prinsipielt viktig, for å beskytte beitedyr som kommer innenfor gjerdet. 

 

Etter det saksbehandler kjenner til er dette første gang et hyttefeste med arealfeste i statsallmenningen 

søker om gjerde. Det er søkt om å inngjerde ca 700m2. Et aktuelt spørsmål i denne saken kan være om 

det at hytta har arealfeste har betydning for saken. Saker om inngjerding av hytter løses, etter 

saksbehandlers syn, uansett best under en befaring på stedet. 

 

 

Forslag til uttale: 
Fjellstyret går inn for at det gis tillatelse til å sette opp gjerde ved hyttefeste 53/1/337. Plassering og 

størrelse på inngjerding avgjøres under befaring. 

 

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 innenfor det 

inngjerdede området. 

 

 

Behandling av saken: 

Tor Skattebo meldte seg inhabil før saken ble behandlet. 

 

 

Uttale: 
Fjellstyret går inn for at det gis tillatelse til å sette opp gjerde ved hyttefeste 53/1/337. Plassering og 

størrelse på inngjerding avgjøres under befaring. Befaringen delegeres til fjellstyreadministrasjonen. 

 

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 innenfor det 

inngjerdede området. 

 

Enstemmig. 


