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Innspill på høring – Rullering av regionalt miljøprogram for jordbruket i 

Oppland 2013-2016. 

 
Styret i Oppland Sau og Geit drøftet saken i styremøte 15. mars 2012 og har følgende 

innspill/tilbakemeldinger. 

 

Oppland Sau og Geit er av den oppfatning at regionalt miljøprogram for jordbruket i Oppland, 

slik det har vært forvaltet i fylket, har bidratt positivt på mange områder. Med det som 

bakgrunn vurderes det som positivt at ordningene i stor grad videreføres, slik at det blir 

kontinuitet i tilskuddene og langsiktighet i hovedmålene i miljøprogrammet. 

 

Oppland Sau og Geit vil understreke betydningen av at tilskudd til organisert beitebruk 

opprettholdes både på kort og på lang sikt. Beitelaga bidrar gjennom sitt arbeid med viktige 

tiltak knyttet til beiting i utmark, nyinvestering og vedlikehold av gjerder, aktivt tilsyn og 

fokus på god dyrevelferd. Næringa er avhengig av godt organiserte beitelag for å sikre 

utnyttelse av beiteressursene i utmarka i fylket vårt. Organisert beitebruk er derfor av de 

tiltaka som Oppland Sau og Geit mener må styrkes. Satsene til beitelaga per slipt dyr har stått 

stille over noen år, mens kostnadene til fellestiltakene har økt. Beitelaga har få andre 

finansieringskilder til drift enn midler fra regionalt miljøprogram og egenandeler fra 

beitebrukerne selv, utover enkelttiltak det søkes om investeringsmidler til.  

 

Tilskudd til sperregjerder i områder med beitebruksplan har vært et positivt tiltak og foreslås 

videreført. I enkelte områder er det krevende å holde dyra innenfor ønskede beiteområder og 

unna trafikkerte veger. Sperregjerder er mange steder nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn 

og for å forebygge konflikter ved at beitedyr trekker ut av beiteområder og ned i boligfelt eller 

bygda. 

 

Innføring av tilskudd til lønna tilsyn har vært positivt. Det bidrar til et effektivt og målrettet 

tilsyn for blant annet å følge opp dyrevelferden på beite. Ordningen bør imidlertid evalueres. 

Dagens øvre grense for tilskudd kan bidra til at vi ikke i større grad får til mer sammenslåing 

av mindre beitelag. Oppland har svært mange små beitelag og for mange av disse burde det 

ligge til rette for sammenslåing for å styrke samarbeidet etter som det blir færre medlemmer 

som hver slipper flere beitedyr. Antall sleppte dyr bør være med i vurderingen av størrelsen 

på tilskuddet til lønna tilsyn.  

 

Seterkulturen har gjennom alle tider stått sterkt i Oppland og vårt fylke har fortsatt en stor 

andel av setrer i drift. Uten tilskuddet til seterdrift med melkeproduksjon ville neppe 
seterdrifta i fylket vårt har vært på dagens nivå. Oppland Sau og Geit vurderer det derfor som 



riktig å øke satsene noe. Antall setrer i drift har gått ned, og satsene bør derfor kunne styrkes 

noe uten at det medfører at den totale andelen av rammen øker. 

 

Gjengroing av gammel beitemark og mindre arealer på gårdsbruk i bygdene, som ikke er 

lønnsomme å høste eller som ikke blir høstet, er et økende problem. Det samme er tilfelle i 

noen områder på nedlagte setrer. På noen setrer, som ikke lenger drives med melkeproduksjon 

av geit eller ku, blir kulturlandskapet opprettholdt av at garden driv med sau. Det bør vurderes 

å etablere tilskuddsordninger som sikrer at disse arealene blir beitet med husdyr i åra som 

kommer. Det sikrer at dyrka mark blir ivaretatt på en naturlig måte, slik at grasressursene 

utnyttes. Å etablere tilskudd til slåing av arealene for å holde vegetasjonen nede vurderes som 

et dårligere alternativ enn beiting, da beiting opprettholder matproduksjon og den 

verdiskapningen dette gir, mens det første alternativet ikke gjør annet enn å opprettholde 

kulturlandskapet på en kunstig og kostbar måte. 

 

 

Sør Fron, 15. mars 2012 
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Oppland Sau og Geit 

 

Pål Kjorstad 
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