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• Etablert i 2006 som 
andelslag med 5 
eiere som har hest, 
ku og sau 

• Startet med 
oppdrag fra Oslo 
kommune 
Bymiljøetaten 

• Tar på seg betalte 
skjøtselsoppdrag i 
og rundt Oslo 

• Norges Vel har 
sekretariat og 
regnskap 
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• Utvikle tilleggsnæring 
for husdyrbønder 

• Organisere 
beiteoppdrag (avtaler, 
befaringer kontakt med 
myndigheter (FM og 
Mattilsynet) 

• Spre informasjon om 
beiting som 
skjøtselstiltak mot 
bønder og publikum 

• Se 
www.beitepatruljen.no 

Selskapets formål 
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• Grunneier setter 
opp, vedlikeholder 
og er ansv. for 
gjerdet som 
godkjennes av 
husdyreier før 
slipp. 

• Husdyrantallet 
avtales etter 
skjønn og behov. 
Fortrinnsvis beiting 
hele sommeren.  

• Husdyreiers ansvar 
i beiteperioden: 

 gjerder 

 tilsyn 

 vann 

 rømming 

 

Hovedprinsipper 
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Prising 

Dekar Pris Kommentar 

0 -10 10.000 

totalt 

Oppstarts- 

kostnad 

10 -50 400 kr/da   

 50 300 kr/da   
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Godtgjøring til husdyreier, 
tilskudd 
• 150 kr/da settes av til administrasjon 

• Husdyreier får 250 kr/da 

• Resten forblir i selskapet, men overskudd 
kan gis som utbytte til eierne etter vedtak 
på årsmøtet 

• Husdyreier søker på beitetilskudd, 
produksjonstillegg (på jordbruksarealer). 
Søk på RMP midler til verdifull beitemark, 
ugjødslet innmarksbeite og beitelag 

• For fredede landskapsvernområder/ 
reservater gis ikke produksjonstilskudd 

• Gjerder finansieres med SMIL midler 
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50 Tryvann 

Skipark 

40 Storøykilen, 

FMOA 

33 Viernbukta, FMOA 

15 Bekkasinmyra, 

Østensjø, FMOA 

8 Burås gård, 

Hakadal, privat 

25 Bakkehavna 

gård, Østensjø, 

FMOA 

38 Hestejordene, 

Lillomarkas 

Venner 

30 Nordbylunden, 

Vestby, Vestby 

kommune 

10 Pepperstad, 

Vestby, privat 

SUM 249 da   

Beiteoppdrag 2011 
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• Oslo kommune 

• Vestby kommune 

• Vel-foreninger 

• Miljøorganisasjoner 

• Alpinanlegg 

• Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, 
Miljøvernavdelingen 

• Private grunneiere 

Beiteoppdrag og viktige 
oppdragsgivere 
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Flaskehalser 

• Vanskelig å få folk til å gjerde, store krav 
til rømningssikre gjerder 

• Tilsyn og vedlikehold i beiteperioden må 
settes bort til oppsynsmann 

• Tilsyn er krevende i bynære strøk. Rikelig 
med plakater og tlf. nr. til oppsynsmann i 
området rundt beitet – ikke bare på 
gjerdet 

• Må ha regelmessig vedlikehold og kontroll 
av strøm, gjerde, vann og dyrehelse  

• Oppdragene må administreres av noen 
som har god tid: befaringer, 
avtaleskriving, fakturering, evt. avtale 
tilsyn med andre 
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Utfordringer og erfaringer 

• Rømming rapporteres fort fra publikum 
(eks 2 kuer på E6 i Oslo sommeren 2011 
rapporteres ganske raskt!). 

• Bjeller lite populært nær boliger  

• Løshunder har ikke vært noe problem 

• Unngå stier gjennom beitet 

• Sett opp vaktliste for innhenting av rømte 
dyr 

• Etabler kontakt med lokal vel-forening, 
Naturvernforbund el.l. mtp noe tilsyn – 
men folk flest har lite kunnskap om 
husdyr. Eks sykehjem v. Bakkehavna 

• Synlighet i media kunne vært bedre! 

• 3- 4 strømtråder best, hekt av gjerde 
langs vei på vinteren (brøyting, skiløpere) 
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På vei til øy i Oslofjorden – 
våtmarksområde Brønnøya 
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• Biologisk mangfold 
viktig! 

• Ønskelig med 
bedre rapportering 
om utvikling av 
biologisk mangfold 
i beitet 


