
Erfaring med utarbeidelse av 
beitebruksplaner - 

v. Gro Aalbu 
Landbrukskontoret 
Oppdal kommune 



Oppdal kommune 

Trollheimen 

Dovrefjell Nasjonalpark 

•  Areal: 2.270 km2 
•  over 70 % er utmark 
•  52% er vernet 



Første beiteplan for 
Oppdal – 
  
Vedtatt i Oppdal 
kommunestyre 
05.09.2001 
 
 
 
Forarbeid - 
 
 
Styringsgruppe: 
 
4 repr fra beitelag for sau 
1 repr fra kalvsankelag 
1 repr fra Oppdal Sau og geit 
1 repr fra Oppdal bygdeallmenning 
1 repr fra Lønset grunneierlag 
1 repr fra landbrukskontoret 



Innhold i beiteplana 

Historikk og fakta om beitebruk i Oppdal 
 

Verdisetting av beitet 
 

Lovverk/rettslige forhold 
 

Målsettinger 
 

Handlingsplan 
 

Vedlegg med detaljert beskrivelse av hvert 
beiteområde – 12 beitelag for sau, ett for kalv/storfe, 

samt Trollheimen Sitje 



Beitelaga i Oppdal 



Verdisetting av beiter 

 
!

Verdise'ng*av*beitet*gjøres*enklest*i*form*av*beregning*av*
fôropptak,*ull:*og*kjø;produksjon:*
!!
Tabell!1:!Dersom!beite0da!se2es!0l!100!dager!(60!for!kyr)!og!fôropptak!for!sau!er!1!fôrenhet!(ffe)!pr.!
dag,!for!ungdyr!3!ffe!og!for!ku/hest!5!ffe!får!en!følgende!verditall!for!Oppdal.!Beregningsgrunnlag!er!
dyretall!fra!beitesesongen!2000.!

!
Ant.*Dyr * *Ant.*Fôrenheter* *Verdi*pr.*ffe *FakDsk*verdi*
39353!sau!og!lam !100!dg!x!1!ffe !! !Kr.!2,50 !!!!!!!!!9.838.250!
2500!ungdyr ! !100!dg!x!3!ffe !! !Kr.!2,50 !!!!!!!!!1.875.000!
360!kyr!i!sætring !60!dg!x!5!ffe ! !!Kr.!2,50 !!!!!!!!!!!!270.000!
55!hest ! !100!dg!x!5!ffe !! !Kr.!2,50 !!!!!!!!!!!!!!68.750!
SUM * *4.820.800*ffe * * *Kr.*12.052.000***
*
 
Dersom vi regner om denne mengden fór til areal i dekar, tilsvarer dette et 
jordstykke på ca 16.000 daa. Totalt areal fulldyrka jord i Oppdal er 44.700 daa. 
 
Ullproduksjon: 3,3 millioner for haustull i 2000-kr. 
Kjøttproduksjon – direkte kjøttverdi vanskelig å beregne – anslått til 13 mill. 
*

Samla direkte produksjonsverdi av utmarka – anslått 28,3 mill 
!



Målsettinger og tiltak 

Hovedmål:  
 

Å få vist overfor myndigheter og samfunnet ellers hvor 
stor betydning beiteressursene har for bygda, både 

direkte for landbruket og indirekte i form av 
arbeidsplasser, verdiskaping og miljøgoder. Bruken av 

utmarka er en viktig faktor for å sikre forbrukerne 
trygge husdyrprodukter, en produksjon basert på 

fornybare ressurser og en bærekraftig 
produksjonsmetode.  

 
 

Mai!2012!



Målsettinger og tiltak 

Tiltak:  
 

Lang liste på 22 tiltak 
 

Der ansvaret ble fordelt på beitelag, kommune, 
vegvesen, jeger og fiskarlag mm 

 
Viktigste tiltak:  

Oppretting av Oppdal beite- og rovviltutvalg. 
 
 



Oppdal Beite og Rovviltutvalg 

Oppnevnt*i*2003*første*gang:*
!
Oppdal!Sau!og!geit! !!!(Leder)!! ! ! ! !!
Oppdal!Bygdeallmenning!(Nestleder) ! ! ! !!
Oppdal!Kommunestyre !1!repr!! ! ! ! ! !!
Landbruksrådet !Lønset!Bondelag!! ! !!

! !Oppdal!Bondelag! !! ! !!
! !Oppdal!BondeV!og!Småbrukarlag!

Beitelaga!i!sørVvest!V!Dindalen,!Åmotsdalen,!SoløyXellet:!!!!!! !1!repr!
Beitelaga!i!øst!V!InnsetmerketVÅlma,!ÅlmaVGissingerbkn,!Driva:!!1!repr!
Beitelaga!i!nord!V!Nordskogen,!VekveselvaVLia,!Skaret,!!
SkardalenVSkugglia,!GjevilvassdalenVSkardalen!kalvsankelag,!!
Gjevilvassdalen,!Trollheimen!Søndre!:!!!!!! ! !1!repr. ! !

! !!!
Oppdal!Kommune,!Landbrukskontoret !(sekretær) ! ! !

!!
!!!
Observatører:*
Statens!Naturoppsyn!
Ma]lsynet!

 
 



Andre beiteplan for 
Oppdal – 
  
Vedtatt i Oppdal 
kommunestyre 
25.05.2009 
 
 
 
 
Styringsgruppe: 
 
3 repr fra Beite/Rovviltutv. 
1 repr fra Trollheimen Sitje 
1 repr fra Bygningsrådet 
1 repr fra Oppdal Næringsforening 
1 repr fra Oppdal bygdeallmenning 
1 repr fra Lønset grunneierlag 
1 repr fra Oppdal Hytteeierforum 
2 repr fra landbrukskontoret 

  

 

  

   

MARS 2009 

Utarbeidet av Styringsgruppen for  
beiteplanrullering  

 BEITEPLAN FOR       
      OPPDAL 

   2009 - 2012 

 
En rullering av beiteplanen fra 2001  



?!

Matproduksjon eller hytter ? 

Kilde:!!
Yngve!Rekdal,!
Skog!og!
landskap!2011!



Mål og tiltak – beiteplan 2009 

 
Tiltaksdelen ble delt i 4 hovedområder: 
 
Arealforvaltning 
- mål: Ivareta de mest optimale beiteproduserende areal for framtidig 
beitebruk. 
 
Kulturlandskap 
- mål: Skape gode vilkår for beitedyr i kulturlandskapet 
 
Gjerde 
- mål: Fremme viktigheten og betydningen av godt gjerdehold, både 
vedr. oppsetting og vedlikehold. 
 
Beite 
- Synliggjøre verdien som beitebruk utgjør i kulturlandskapet for 
næringsliv, fastboende og tilreisende. 



Mål og tiltak – beiteplan 2009 

 
Viktigste tiltak gjennomført så langt:  
 
Vedtak i kommuneplanens arealdel desember 2010: 
-  Forhåndskonferanse og førstegangsbehandling av planer – beite er 

tema 
-  Byggeforbud 50 m på hver side av råk/rekster/adkomst. 
-  Juridisk bindende bestemmelse vedr. inngjerding av hytter. Max 

utnyttelsesgrad bygg + inngjerda areal = 40 % av tomteareal. 

Oppdatere gjerdefolder, og utarbeidet retningslinjer for gjerdehold i 
kommunen. 
 
Fokus på vedhogst i lokal skog –  
Fokus på Smil –midler til rydding av beitemark 
 
Fått skjønnsmidler for 2013-14 for å utarbeide beiteressurskart for 
Oppdal, samt sluttføre vegetasjonskartleggingen i sør-østre hjørne. 
Skog og landskap er innleid på oppgaven. 
 



Hva er oppnådd? 

Større FOKUS på utmarka – der ute ligger faktisk en verdi – i form av 
forenheter/mat/kjøtt og ull - 
 
Utmark er mer enn døde kadaver, og konflikt sau/jerv/bjørn 
 
DETTE ER SPESIELT VIKTIG NÅ med ny St.melding nr 9 Landbruks- og 
matpolitikken, der målet er å øke matproduksjonen med 20 % innen 
2030. 
 
 


