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Søknad om utvidelse av beiteområdet i Roktdalen. 

Vi arbeider med å lage egen beitebruksplan for beiteområdet vårt og som et i ledd i dette arbeidet 

ser vi på behovet for justering av beitelagsgrensene slik at de skal samsvare bedre med den reelle 

arealbruken. 

Raubeinsetra Saubeitelag og Skjækra Sambeitelag ser sammen på behovet for utvidelser av 

beiteområdene i Roktdalen.  

Vi ønsker å trekke grensene helt ned til Rokta fra begge sider. Slik det er i dag er selve dalbotnen med 

skogliene ikke endel av noen av beiteområdene, samtidig som dyr fra begge beitelaga trekker ned til 

ulike tider gjennom beitesesongen og bruker dalen som hovedbeiteområde. 

Beitemønstret har endret seg betraktelig siden grensene for beiteområdet ble etablert. Det er mange 

ulike årsaker til at dette har skjedd. Bla annet har flere brukere sluttet med sau og gjenværende 

besetninger trekker inn i ledige områder. Økt rovviltpress har ført til mer jaging og tap av sau på 

beite, noe som også fører til at dyra endrer beitemønster. Ny besetning er tatt inn i beitelaget.  

Vi ønsker en utvidelse av beiteområdet for Raubeinsetra saubeitelag til å omfatte en større del av 

Statsallmenningen Strinda-Tjønndalen og Roktdal statsallmenning etter følgende punkter: 

1. Raubeinklompen, nord, 724, kommunegrensa mot Steinkjer 

2. Langvassheia, punktet der kommunegrensa går nord fra Stod Sellifjell statsallmenning 

3. følger kommunegrensa til Lauvhaugen  

4. Bjørtjønnhøgda til utløpet av Bjørtjønna 

5. følger Strindelva ned til privat grunn 

6. følger grensa Strinda og Tjønndalen statsallmenningen øst og til Statsmerket på 

Roktdalsvegen  

7. Videre følger grensen Roktdalsvegen fram til Roktsjøen 

8. fra Roktsjøen er Rokta grensen mellom de to beitelaga helt fram til kommunegrensa mot 

Steinkjer nord for Flåtjønna 

9. derfra nordover følges kommunegrensa til pkt 1 på nordklumpen på Raubein 

Vi søker derfor om utvidelse av beitelagsgrensene til å omfatte hele Strinda Tjønndal 

statsallmenning, samt de deler av Roktdal statsallmenning som ligger nord for Rokta. 

Se vedlagte kart over nytt og gammelt beiteområde(KildenNIBIO). 

 

Med hilsen  

Raubeinsetra Saubeitelag 

Arne Aaknes, leder 
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