
www.fylkesmannen.no/oppland 

Hjelp: Plasser her et liggende bilde 

• Velg først bredden av bildet i Formater 

autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. 

• Beskjær bildet i høyden (litt av toppen og 

bunnen), det må passe mellom tykk 

fargelinje og tittelteksten med en millimeter 

avstand.  

• Klikk på bildet en gang til, velg Formater 

autofigur og Komprimer, alle bilder for 

web/skjerm. 

Denne tekstboksen kan evt. fjernes. 

Organisering av beitelag 
Gjøvik 17. februar 2012 

Marthe Lang-Ree 

 



• Beitenæringas utfordringer 

• Oppsummering kurs 2011 

• Beite- og gjeterlag 

– Oppgaver 

– Organisering 

• Mål 

• Strategier framover 

• Organisasjonsform 

 



Beitenæringas utfordringer 

• Rekruttering til og opprettholdelse av næringa 

• Vanskelig å rekruttere til lagsarbeid 

• Økende behov for tilsyn 

• Økende krav til dokumentasjon 

• Mange ordninger å forholde seg til 

• Krevende økonomi i forhold til oppgradering og vedlikehold av 

bygninger og gjerder 

• Mindre fagmiljø 

• Samvirkeloven? 

• Rovvilt 



Oppsummering kurs 2011 

• Organisering for framtida 
– Spare ressurser og tid 

– Lette kommunikasjon 

– Fordele enkelte oppgaver på flere 

– Samle administrative oppgaver 

(papirarbeid) 

– Styrke beitelag – mer slagkraftig som 

fagenhet 

 

– beitelag i et større området legges til en 

overordnet enhet – færre større enheter 

 



Beite- og gjeterlag 
 Beitelag BA 

Desember/Mars Oppgaver Ansvar 

  Årsmøte med valg 

 Årsmelding 

 Regnskap 

 Arbeidsplan/tiltaksplan 

 Adm. medlemslister 

 Søknader om tilskudd 

 Beitebruksplaner/beredskapsplaner og 

tiltaksplaner  

 Lønn til tilsyn 

 

Beitelag 

 

 

 

 

 

 

 

Beitelag/Regnskaps- 

kontor 

 

April/August  Adm. tilsyn og tilsynslister  

 Adm./fordeling av omsøkte midler til 

forbruksmateriell og investeringer 

 Innkjøp til beitesesongen  

 Gjerdehold 

Beitelag 

 

 

 

September/November  Sanking 

 Rapportering OBB 

Sankelag/roder/beitelag 

Ellers i året  Kommunikasjon med 

fagorganisasjoner 

 Noen områder – høringsinstans i 

kommunale saker vedr. beitebruk 

 Deltagelse/møter i ulike fora som 

angår beitebruk 

 

Beitelag/medlemmer 

 



Organisering 

• Beitebæringa avhenging av 

samarbeid 

• Godt organisert tilsyn 

• Mange ulike organiseringsformer 

• Tilsyn bedre og effektiviseres med 

elektronisk overvåkning 

• Bedret samarbeid og organisering 

motiverer 

• God kommunikasjon og samarbeid 

med omverdenen er nødvendig 



Dagens organisering 

• 126 beitelag (BA) med ca. 

2300 medlemmer 

• Fra 4 – 75 medl./lag 

• Gjennomsnitt 18,5 

medl./lag 

• Arealer 300 - 2000 km2 

potensielt beite 

• Styret – tar seg av alle 

oppgaver 

 



To modeller  

• Lesja-modellen 
 

– 8 registrerte beitelag med 130 medlemmer 

 

– Slapp i 2010 17236 sau/lam og 1101 storfe (+geit) 

 

– 1000 km2 mer eller mindre benyttet til beiting  

 

– Beitelagene er organisert gjennom Lesja Beitesamlag 



Lesja Beitesamlag 

 

– All administrasjon for 

beitelagene 

– Samarbeidsorgan 

– Koordinerende organ for 

næringa 

– Høringsorgan i 

arealrelaterte saker 

– Håndtering av søknad om 

skadefelling 

– Fagpolitisk organ 

– En ansatt i 10 % stilling 

 



To modeller  

• Øyer-modellen 

– 1 lag med 61 medlemmer 

– Slapp i 2010 7340 sau/lam 

og 443 storfe 

– ca. 550 km2 nyttbart beite 

– 1 lag med 4 

«underavdelinger» 

 



Øyer Beite- og Gjeterlag 

• Samme som Lesja, men 

ingen ansatt 

• Beiteområdet delt inn i 4 

delområder med hver sin 

tiltaksplan 

• En gjeter for hvert område 

(lønnet tilsyn) 

 



Organisasjonsform 

• Samvirkeforetak eller forening? 

 

• Mulighetene og begrensningene 

 

 

 



Organisasjonsform 



Mål 

Optimal utnytting av beiteressursene 

for jordbruk, miljø og landskap gjennom 

opprettholdelse og styrking 

beitenæringa 

  

Mål 

• Organisering av beitelag for å 

effektivisere og profesjonalisere 

driften av disse 

• Gjøre ev. overgang fra BA til SA så 

smidig som mulig 

• Lette rekruttering til lagsarbeidet i 

næringa 

• Styrke fagmiljøet 

 



Strategier framover 

• Stimulere til sammenslåing av 

beitelag der dette er mer tjenlig for 

alle 

 

• Stimulere til god prosess i 

forbindelse med en ev. overgang 

fra BA til SA 

 

• Stimulere til effektiv og god 

organisering av beitesamarbeid 

 

• Stimulere beitelaga til mer effektivt 

tilsyn og hensiktsmessig gjerdehold 



Strategier framover 

• Stimulere til utarbeiding av 

tiltaksplaner for beitelag/sankelag 

 

• Formidle kunnskap om 

organisering av beitelag og 

rasjonell og effektiv beitebruk  

 

• Stimulere revidering/utarbeiding av 

beitebruksplaner der det er behov 

for det 

  
 



Takk for oppmerksomheten og 

takk for meg! 





 


