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 Mer en 50% av verdens tørrmarkområder kan ikke dyrkes og 
klassifiseres som utmark (Rangeland) 
 For kalde eller  varme  
 For tørre eller våte  
 For bratte eller steinete  

 Disse områdene blir ikke bruk til matproduksjon uten hjelp av 
beitedyr 
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 Store deler av Norge er utmark 
 Tundra i nord 
 Fjell i sør 

 Fjellområdene i S-Norge 
utgjør omlag 20% av 
totalarealet i landet 
 Oppland  

 Dette arealet blir ikke brukt til 
matproduksjon uten hjelp av 
beitedyr 

 Utmarka må og skal brukes 
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 Intensifieringen av landbruket har 
krevd økt energitilførsel til 
produksjonen 
 Olje og gass 
 Maskiner 
 Kunstgjødsel 
 Pesticider 
 Frø 
 …. 

 Produksjon på utmarksbeite 
krever lite tilførsel av energi 

 Se kritisk på produksjonssystemer 
i landbruket 
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Steinhart & Steinhart 1974  
Energy use in the U.S. 
food system 
Science   
New Series, Vol. 184, No. 4134, 
Energy Issue, pp. 307-316  
 



 Produksjonssystemer 
 Bruker vi spesialegenskapene 

til drøvtyggere? 

 Avrenning og forurensning? 

 Dyrevelferd? 

 Matkvalitet? 

 Går det i den riktige retning i 
norsk matproduksjon? 

 Skal det vere intensifisering av 
husdyrbruken? 

 

 



 Beite fra utmark er mer 
sjølbærende 
 Lam blir i stor grad 

produsert fra utmark 

 Matproduksjonen i Norge 
skal øke med 20% i de neste 
20 åra 

 Denne økningen bør skje  

   mest mulig fra utmark 
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Landbruks- og matminister  

Lars Peder Brekk 

Landsmøte i USS 07.04.2011 
 
 I Norge kan bare 3% av arealet 

brukes til å dyrke mat 
 Så mye som to tredeler av Norges 

jordbruksareal er grasmark 
 Den egner seg til lite annet enn 

gras 
 Beitedyr er eneste mulighet til å 

utnytte disse ressursene 
 Grovfôrbasert kjøttproduksjon 

bør økes i Norge 

 

Det ser ut som det er politisk 
interesse for å øke beitebruken i 

Norge 
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 Beite tar blad som skal brukes til 
fotosyntese 
 Mindre overflate for energiopptak fra 

strålingen… 
 …men plantemassen blir effektivere 

 Planter som er blitt beita har 
mindre rotsystem 
 Mindre omfang for opptak av vann og 

næring… 
 Større fare for uttørking  

 lengre ned til grunnvanns nivået  

 ...men rotmassen blir effektivere 
 Mer sopprot 

 Beiten øker omsetningen i systemet 
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 Noen arter tåler ikke beite (A), andre tåler litt 
beite (B) og så er det noen som vokser bedre 

under beitepress (C) 
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 Grass utviklet seg med 
beitepress 
 Utvikles sent – sammen med 

beitende dyr 

 Hos gras er vekstpunkten 
nede ved jordoverflaten 
 Blir ikke tatt og vokser fortsatt 

etter beite 
 Har flere skudd etter beiten 

 Urter har vekstpunkten 
øverst så den blir vanligvis 
tatt ved beite 
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 Utløpervekst er utbredt 
 Overføring av 

karbonreserver fra ubeita 
plante til beita plante 

 Bedre beitetoleranse 

 



 I områder med beitehistorie opprettholder beitedyrene  gode 
beitemarker med å beite  

 Hvis beiten oppholder så forringes beitemarken 
 Beitekvaliteten går tilbake 
 Gode beiteplanter  går  ut 

 Forandring av artssammensetningen 
 Beitepotensialet er dynamisk 

 
 Beitene har ikke en fast beitekvalitet 

 Den er avhengig av bruken! 
 Den er avhengig av klima! 
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For every degree °C  lowering of mean annual 
temperature in the 19th century, livestock numbers 
decrease by 30% 
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Seks sauer som kom fra samme 
saueflokken og beita i samme område 
var ikke enige om hva skulle beites…. 
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Gras           Starr         Myrull       Vier       Harerug   div. urter        

Gras           Starr         Myrull       Vier       Harerug   div. urter        



……og hva som beites forandres utover beitesesongen 

Noen arter beites tidligere, andre senere……. 
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      Gras                      Starr                 Vier                   Snelle             div.urter           
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Område 1 

 

 Q = (sp/pt)/(st/tt) 
 
Sp: antall sauer i 

plantesamfunnet  på tiden x 

Pt: størrelse på plantesamfunnet 

St: Antall sauer i hele området I 
tiden x 

Tt: Størrelse på hele området 

 

Område 2 
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Område 1 
 Juli 

 Myr Q = 1.12 

 Tørr hei Q = 0.94 

 Våtmark Q = 0.00 

 September 
 Myr Q = 0.72 

 Tørr hei Q = 0.97 

 Våtmark Q = 2.82 

 

 

 

Område 2 
 Juli 

 “Jadar” Q = 2.84 

 Tørr hei Q = 1.12 

 Våtmark Q = 0.53 

 September 
 “Jadar” Q = 0.62 

 Tørr hei Q = 0.83 

 Våtmark Q = 1.27 

 

Myren mer brukt tidligere om sommeren 
våtmarken senere 
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 Varierte mye innenfor døgnet 
 Våtmarksområdene ble beita  

     om dagen 

 Sauen beveget seg in i våtmarken 
like før soloppgangen og beita der 
ut på ettermiddagen 
 De var veldig synkroniserte 

 De forlat våtmarkene litt etter  

    hvert utover dagen og alle var ut før                                            
 solnedgang 

 Bevegede seg opp i tørrmarken og 
beita og hvile der om kveldene 
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     Gras              Starr                Vier             Snelle         div.urter           

 Beitevalg er ikke bare avhengig  

    av hvem som velger men også 

 
 tid/sesong 

 sted  

 plantesammensetning 

 sult/mangel 

 fysiologisk stadium 

 kammerater/ 

 ….. 

 

Beitevalg er lært  atferd …                  

              …derfor har vi så stor forskjell mellom individene 
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 For å kunne påvirke beitedyrenes 
plantepreferansen så må man 
skjønne hvordan den utvikler 
seg 

 «Trial og error»; lære selv 

 Effekten i kroppen etter å ha 
beita planten bestemmer om 
den blir beita på nytt 
 Godt: beita igjen 

 Vont: ikke beita igjen 

 Hva som er godt og hva som er 
vont bestemmes av  
 Hvilke beitedyr  

 Hva dyret trenger 

 

Lære av andre, spesielt av mora 
men også av venner 

- Det dannes kultur - 

 



 

 Den sosiale lærdommen er 
viktig 
 Lære av mor  

 Lære av andre dyr 
 Beite det andre beiter 

 

 Beitedyr har matkultur som 
leveres fra den ene generasjonen 
til den neste… 
 Hver flokk har sin matkultur… 

 Det kan vere vanskelig å forandre den 

 

 http://extension.usu.edu/behave/ 

 

 

http://extension.usu.edu/behave/


 Godt eller vont 
kommer på arten 
som beiter 
 Hva trenger de? 

 Hva toler de av 
plantestoffer? 

 De enkelte artene er 
tilpasset… 

 
…se på munndelene… 
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• Hvor dyrene går i landskapet 
er også lært adferd 

• Familien hos sauene går 
sammen på beite 
• Mora 
• Datter 
• Bestemora 
• Tanta 
• .. 

  



 4 generasjoner 

 Litt forskjellig hvor tett sammen de gikk 

…går hvor de går første året? 
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 Bioforsk rapport 2006 
 Utvikling av sjølbærende 

produksjonssystemer i 
tilknytning til beitebruk 

 Viktig å utvikle salgbare 
produkter fra beitene for å 
få sjølbærende system 

 Kulturlandskapet er ett 
av disse produktene 
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  “The history lies in the landscape” 
      Viggo Mortensen 



 Beitedyrenes plantevalg påvirker retningen som 
utviklingen i plantesamfunnet tar 
 Hvilke dyr beiter - plantevalget er forskjellig 

 Avhengig av plantesammensetningen til hver tid i hvilke retning 
utviklingen tar 

 Historien i landskapet har sterk påvirkning 
 



 

 Beitebruk er komplisert og krever god kunnskap på 
mange nivåer 
 Trolig mer komplisert en fleste andre 

produksjonssystemer 

 Kunnskap som er samla både med erfaring men også 
med å stille konkrete spørsmål i direkte forsøk 
 Organisert innsamling av kunnskap i beitebruken 

 Trenger både almen og lokal kunnskap 

 Overføring av kunnskap 

 

 30 



 

 Mye forskning av beitebruken 
før 
 
 Sæter forskningsgård 

 
 Hvor ligger beiteforsøkene 

nå? 
 Hvor ligger forskningen  for 

sau og geit? 
 Statusen av 

husdyrforskningen? 
 

 Forskning og forsøk 12  1961 

 Beitekontroll og forsæk med beitedyrking 1943-1955: Hans Lein 

 Dyrking av fellesbeite, rydding og gjødsling 

 Økonomistudie 

 Forskning og forsøk 11  1960 

 Beitedyrking på Langsetra i Alvdal: Ivar Selsjord 

 Dyrking av beite – rydda og gjødsla 

 Avlinga relativt lågt 

 Beiteverdien av ymse plantesamfunn i fjellet: Ivar Selsjord 

 Dekningsgrad av enkeldt plantearter – anslått/skjønnsmessig 

 Avbeitinga skjønnsmessig angitt 

 Anslått beiteverdien av plantesamfunnene  

 Forskning og forsøk 9  1958 

 Beitedyrking på Einarset seter i Gol: Ivar Selsjord 

 „Beitedyrking i setertraktene er blitt mer og mer aktuelt de 
seinere åra ...“  

 Økonomisk oversyn 

 Avdrått på kulturbeite og på vanlig fjellbeite 

 Forskning og forsøk 6  1955 

 Kontroll med kulturbeite på Mykleseter i Ringebu, 800 m over havet: 
Kåre Strande 

 Å nytte: „fjellbygdenes annen etasje“ som statskonsulent 
K.K.Sortdal har kalt de høgereliggennde setertrakter her 

 Grana hogd (solgt som ved), rydding og brenning, litt jamning 
og flekkvis frøsåning 

 Tilskuddsfor til kyra 

 Beitekontroll i N-Noreg 

 Forskning og forsøk 5 1954 

 Forsøk med engvekster på forsøksgårdens sæter Berset: Paul Solberg 

 Forskning og forsøk 2  1951 

 Beitedyrking i sætertrakter: Haakon Sløgedal 

 „Det har i senere år vori stor interesse for beitedyrking i 
sætertraktene og andre høglendte strøk“ 

 Rydding og gjødsling 

 Forskning og forsøk 19 1968 

 Forsøk med lyng som vinterbeite til sauer: Hans Lein 

 Kjemiske analyser av beiteplanter: Ivar Selsjord 



 Regjeringens landbruksmelding er skuffende og 
innfrir ingen av hovedkravene, mener Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag 

 
 Den klareste konsekvensen av denne landbruksmeldingen er 

at dagens landbrukspolitikk videreføres …. sier Norsk Bonde- 
og Småbrukarlags leder Merete Furuberg 

 

 I meldingen heter det at regjeringen skal legge til rette for at 
matproduksjonen øker i takt med etterspørsel og økende 
befolkning. Regjeringen understreker også viktigheten av å 
bruke gress- og beiteressurser til matproduksjon… men hun 
blir skeptisk når hun ser på side 96 i meldingen: 

 

 Der heter det at «grovfôrproduksjonen 
ekstensiveres og husdyrproduksjonen intensiveres 
med økt bruk av kraftfôr, noe som innebærer at 
husdyrproduksjonen kan økes på dagens 
arealgrunnlag». 
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Takk! 
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Thank you! 
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 http://extension.usu.edu/behave/ 

 

 http://digitalcommons.usu.edu/behave/index.2.html 
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