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1. Sammendrag 
Planarbeid 
Beitebruksprosjektet i Oppland har også i 2011 hatt stort fokus på planarbeid. Det er lagt størst vekt 
på å informere om nytten av å ha planer og hvordan benytte dem. Det ser nå ut til at flere kommuner 
er i gang med og utarbeid nye og revidere eksisterende beitebruksplaner. 
 
Elektronisk overvåkning 
I beitesesongen 2011 ble elektronisk overvåkning videreført i form av 26 merkeavlesere, 1200 
radiobjeller og 100 lammenoder. Dette var en økning på 800 radiobjeller og 100 lammenoder. 
Utprøving av merkeavlesere ble ikke utvidet, men noen av de 26 avleserne ble flyttet til andre 
beiteområder. 
 
Brukerne av merkeavleserne tror ikke teknologien har noe særlig tapsreduserende effekt, men totalt 
sett har bruken av pc og ny teknologi motivert mange beitebrukere til fortsatt å drive med sau og 
beitebruk. Informasjonen fra merkeavleserne har i år som i fjor gitt noe mer målretta tilsyn, relativt mer 
effektiv sanking/ettersanking, noe kunnskap om adferdsmønster og kan absolutt være grunnlag for 
tiltak for å endre beitevaner hos sauen. Med noe forbedring i forhold til opplæring, kommunikasjon og 
bruken av teknologien vil kanskje nytten og effektivisering av beitebruken bli større i 2012. 
 
Radiobjellene har også i år bidratt til et relativt mye mer målrettet og noe mer effektivt tilsyn og 
sanking. De har også gitt informasjon som igjen blir benyttet i planlegging og gjennomføring av tilsyn, 
sanking og neste beitesesong. De fleste av besetningen understreker behovet for flere radiobjeller, for 
at bruken av radiobjeller skal kunne bidra enda mer til bedret dyrevelferd. Det er svært vanskelig å si 
noe om i hvilke grad radiobjellene har hatt en tapsreduserende effekt. Blant grunner til at dette er 
vanskelig kan den relativt begrensende dekningsgraden, dårlige sendeforhold, totalt antall alarmer og 
forekomst av rovvilt nevnes.  
 
Oppland Sau og Geit (OSG) og Fylkesmannen vil videre undersøke hvor det kan aktuelt med 
radiobjeller i 2012. Forutsatt midler gjennom Forebyggende og konfliktdempende tiltak og Organisert 
beitebruk, vil OSG kjøpe inn nye radiobjeller/lammenoder til bruk i beitesesongen 2012.  
 
Utfordringer og muligheter i tilknytning til beitebruk 
Gjerdeprosjekter og ulike former for organisering av beitelag er viet mye tid i prosjektperioden. Flere 
større gjerdeprosjekter er satt i gang og avsluttet. I tillegg til svært mye bistand i ulike gjerdeprosjekter 
har Beitebruksprosjektet bidratt til å løse mange ulike utfordringer og konflikter i forbindelse med 
beitebruk. 
 
God organisering av beitelag er i dag helt nødvendig for at beitebruken skal kunne utvikle seg, og for 
at beitebrukerne skal kunne holde arbeidsmengden på et akseptabelt nivå i forhold til økonomi. 
Prosjektet har derfor sett på ulike måter å organisere beitelag og tilsyn på for om mulig å optimalisere 
dette. Det er sett spesielt på to modeller for organisering, som i dag blir benyttet og fungerer godt. 
 
Erfaringer i prosjektperioden 
Prosjektet har nå hatt to driftsår, og erfaringene og positive trender kan oppsummeres i følgende 
punkter: 
 

1. Flere beitelag og kommuner har blitt med i prosjektet. Til sammenligning med 2010 har 
ytterligere 20 beitelag og 5 kommuner blitt med. 

2. Flere beitebrukere som hadde planlagt å slutte, fortsetter på grunn av motivasjonsfaktorer 
som elektronisk overvåkning og bedret samarbeid innen beitelaget.  

3. Antall tiltaksplaner i beitelagene er økende, og flere kommuner er i gang med utarbeidelse av 
eller vurderer nå rullering/revidering av beitebruksplanene. 

4. Flere beitelag har gjennom elektronisk overvåkning og økt samarbeid et mer effektivt tilsyn i 
utmark.  

5. Oppturen når det gjelder gjerding og gjerdehold har fortsatt, men mye arbeid gjenstår. 
 
Marthe Lang-Ree 
Prosjektleder 
28. november 2011 
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2. Deltakere i Beitebruksprosjektet 
2009 

Kommuner/landbrukskontor  Beitelag Tiltak 

Landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen 

Bødal-Olstad/Gausdal Tiltaksplan, radiobjeller 

 Fåberg Østside Tiltaksplan, gjerding, 
radiobjeller 

 Fåberg Vest/Lillehammer Tiltaksplan, gjerding, 
radiobjeller 

 Øyer beite- og gjeterlag Tiltaksplaner, oppdeling av 
beiteområdet, radiobjeller 

Landbrukskontoret i Sel og Vågå Russdalen beitelag, Vågå Tiltaksplan, beredskapskvee 

 Høgsæter, Sel  Tiltaksplan 

Landbrukskontoret i Hadeland Lunner og Jevnaker 
sauebeitelag 

Tiltaksplan, merkeavlesere, 
radiobjeller 

 Gran sauebeitelag Tiltaksplan, radiobjeller 

Ringebu Fåvang Gjeterlag Tiltaksplan, merkeavlesere 

2010   

Søndre Land Bergegarda Beitelag Tiltaksplan, beredskapsplan  

 Lausgarda Beite/Sankelag Tiltaksplan, beitebruksplan 

 Trevatn Beitelag Tiltaksplan, merkeavlesere 

 Landåsbygda Beitelag Tiltaksplan 

 Veståsen Beitelag Tiltaksplan 

Vestre Slidre Murkelie Beitelag BA Tiltaksplan, Beitebruksplan 
m/beredskapsplan 

 Syndin Beitelag Tiltaksplan, Beitebruksplan 
m/beredskapsplan 

 Bjørk og Vier Beitelag BA Tiltaksplan, Beitebruksplan 
m/beredskapsplan 

 Baklia Beitelag BA Tiltaksplan, Beitebruksplan 
m/beredskapsplan 

 Vaset-Trollet Beitelag Tiltaksplan, Beitebruksplan 
m/beredskapsplan 

 Revulen Tiltaksplan, Beitebruksplan 
m/beredskapsplan 

 Bukono Tiltaksplan, Beitebruksplan 
m/beredskapsplan 

Østre Toten Kolbu Sauebeitelag Tiltaksplan 

Nord-Fron Breistulen Beitelag BA Tiltaksplan 

 Skåbu Beitelag BA Tiltaksplan 

 Murulia Beitelag Tiltaksplan 

 Kvam Østside Beitelag BA Radiobjeller 

Sør-Fron Østkjølen og Vuludalen Beitelag Radiobjeller 

Øystre Slidre  Tiltaksplan 

Gjøvik Snertingdal Beitelag  

 Ytterroa Beitelag Merkeavlesere 

 Vardal Beitelag  

Nordre Land Vest-Torpa Sausankelag Tiltaksplan 

2011   

Dovre Bergsgrenda Sausankelag Radiobjeller 

Lesja Lordalen Beitelag Radiobjeller 

Lom Lomseggen Beitelag Radiobjeller 

Sel Åsen Sankelag Radiobjeller 

Nord-Fron Rustkjølen Beitelag BA Radiobjeller 

 Skåbu Beitelag Ba Radiobjeller 

Sør-Fron Børkedalsfjellet Sausankelag Radiobjeller 
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Ringebu Ramshytta Gjeterlag BA Radiobjeller 

 Brekkom fellesdrift Radiobjeller 

 Vekkom Saugjeterlag Radiobjeller 

 Vestsida Beitelag Radiobjeller 

Gausdal Olstad Beitelag BA Radiobjeller 

 Østre Gausdal Beitelag BA Radiobjeller 

 Svarthaugen Sausankelag BA Radiobjeller 

Gjøvik Vardal Beitelag Radiobjeller 

 Biri Sauesankelag BA Radiobjeller 

Østre Toten Kolbu Sauebeitelag Radiobjeller 

Søndre Land Bjoneroa Radiobjeller 

Nordre Land Nordsinni /Østås Sausankelag Radiobjeller 

 Aust-Torpåsen Sausankelag Radiobjeller 

 Vest-Torpa Sausankelag Radiobjeller 

 Leppdalen Beitelag SA Radiobjeller 

Vestre Slidre Baklia Beitelag BA Radiobjeller 

Vang Vang Beitelag Beitelag BA Radiobjeller 

 
I løpet av 2011 har ytterligere kommuner og beitelag blitt med i prosjektet. I prosjektet er nå mer eller 
mindre 21 av 26 kommuner og ca 55 beitelag av 126 beitelag.  

3. Planarbeid 
Gjennom hele prosjektperioden har det vært stort fokus på planarbeid. Det ble tidlig utarbeidet skjema 
som beitelagene kunne benytte seg av ved utarbeidelse av tiltaksplaner. Flere har tatt dette i bruk, og 
tilbakemeldingene har vært at dette har vært til stor nytte. Planene som i dag utarbeides/revideres og 
benyttes er tiltaksplaner (av og for beitelag), beitebruksplaner (av kommune og beitelag for forvaltning 
og politikere) og beredskapsplaner (av og for kommune og beitelag). For nærmere beskrivelse se 
rapport 2010 for Beitebruksprosjektet. Det er også laget en oversikt over hvilke planer kommuner og 
beitelag har i dag (vedlegg 1). 

3.1 Erfaringer med planarbeidet 
Planer, som nevnt over, er med på å synliggjøre beitenæringas betydning som matproduserende 
næring basert på utmarksressurser. Planene skal være verktøy for beitebrukerne, kommunen og 
politikerne, som skal fatte vedtak som berører beitebruken. 
 
Erfaringer så langt er at det er ulik interesse i beitelaga for planarbeid. Samtidig har arbeidet med 
planer for de fleste vært nyttig og bidratt til bevisstgjøring rundt behovet for og nytten av de ulike 
planene. Dette gjelder både i beitelag og kommuner.  
 
Tilbakemeldinger fra beitelag og kommuner som har utarbeidet og revidert ulike planer viser at 
planarbeid er svært viktig og nyttig. Oversikt over hvilke planer som foreligger i kommunene pr 1. 
november 2011 viser at det lagt ned mye arbeid i kommunene. Men det viser også at flere kommuner 
har en jobb foran seg når det gjelder revidering og oppdatering av eksisterende planer. 
 
Planarbeidet har gjennom prosjektet fått en bredere forankring. Det vil si at både beitelag og 
kommunene har fått en bedre forståelse for nytten av planer, både når det gjelder nytten i forhold til 
utviklingen av beitebruken og nytten i forhold til å få forståelse for behovet av beitebruk. Utfordringene 
vil videre være å sørge for at planene blir aktivt benyttet. Titaksplanene skal være et verktøy for 
beitebrukerne til å hele tiden å drive og utvikle en effektiv beitebruk, samtidig som de skal bidra til å 
redusere tap og derigjennom bedre livskvalitet og gi positiv utvikling for beitebrukerne. 
Beitebruksplanene skal være et verktøy for kommunen for på best mulig måte ivareta beitebruken i de 
andre planer og mål kommunen har. Planarbeidet vil og bør på lang sikt kunne bidra til bedre 
dyrevelferd, økte kjøttproduksjonen gi større effekt av beiting på gjengroing i verdifulle beiteområder.  
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4. Elektronisk overvåking 
Beitebruksprosjektet i Oppland har gjennom prosjektperioden deltatt i to utviklingsarbeid med 
elektronisk overvåking. Vi har prøvd ut merkeavlesere (26 stk.) i samarbeid med 4 beitelag og 
BioControl, og radiobjeller/lammenoder (1200/100) i samarbeid med Oppland Sau og Geit og det 
nasjonale Beiteprosjektet (SLF). 

4.1 Merkeavlesere 
I 2009 ble 9 avlesere kjøpt inn og fordelt på 3 beitelag med 3 til hver. Våren 2010 ble ytterligere 17 
avlesere kjøpt inn med midler fra både Forbyggende og konfliktdempende tiltak, rovviltnemda, og 
Beitebruksprosjektet. I samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble det inngått avtale med 
BioControl om innkjøp, pris og oppfølging. Etter evaluering av de foregående årene, ble det gjort 
avtaler for 2011 og 2012 i forhold til økonomi, antall, oppfølging og drift. I forkant av beitesesongen 
2011 ble 12 avlesere flyttet. Fordelingen har vært som følger: 
 
 

Beitelag, kommune Antall 2009 Antall 2010 Antall 2011 

Fåvang Gjeterlag, Ringebu 3 10 14 

Bødal/Olstad Beitelag, Gausdal 3 4 0 

Trevatn Beitelag, Søndre Land 0 2 4 

Lunner/Jevnaker Beitelag 3 10 6 

Ytterroa Beitelag 0 0 2 

Totalt ant. avlesere i Oppland 9 26 26 

 
 
Grunnlaget for rapporten om bruken av merkeavlesere (vedlegg 2) er besvarelsen på spørsmål som 
beitebrukeren har besvart etter endt beitesesong både i 2010 og 2011  
Spørsmålene som er besvart er som følger: 
 

 Hvilke forhold knyttet til dyras velferd på beite fikk dere bedre oversikt over? 

 

 Har bruk av elektronisk overvåking ført til en mer effektiv beitebruk? Hva er brukt av tid på hhv. 

tilsyn (både i felt og på pc) og sanking + ev. andre oppgaver, før og etter bruk av elektronisk 

overvåking?  

 

 Har dere fått god nok opplæring i bruken av utstyret? Hvilke forhold kunne dere tenke dere å ha 

visst mer om? 

 

 Hvordan ble informasjonen fra merkeavleserne utnyttet som verktøy i planlegging og 

gjennomføring av tilsynet (frekvens, tilsynsruter, utrykningstid eller unormal adferd)? 

 

 Hvilke forhold ble oppdaget og ev. type tiltak ble satt i verk på grunn av informasjon fra 

merkeavleserne (som ellers ikke ville blitt oppdaget eller satt i verk uten bruk av avleser)? 

 

 Hvordan vurderer dere den tapsreduserende effekten av bruk av merkeavleser? 
 
 
Annen informasjon vi har hatt til rådighet er data fra organisert beitebruk. 
 
 

Beitelag Ant. medl. Ant. sau slept (sau 
dekket av 

merkeavleser) 

Tap, % Ant. merkeavlesere 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Fåvang Gjeterlag 26 4501 4606 6,09 3,50 10 14 

Trevatn Beitelag 6 1130 
(692) 

1172 
(1002) 

6,73 6,74 2 4 
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Lunner og Jevnaker 
Sauebeitelag 

27 4561 
(1181) 

4878 
(1282) 

5,37 6,79 10 6 

Ytterroa Beitelag 3 1383  1197 6,07 8,94 0 2 

Oppsummering av rapportering 

Svarene i år er på mange måter like sammenlignet med dem vi fikk inn i fjor. Det er svært tydelig at 
merkeavleserne er et nyttig verktøy ved sanking siden kveene rundt benyttes som sankefeller. 
Avleserne gjør det til en hver tid mulig å ha oversikt over hvilke dyr som er inne i kvea og sanke inn 
sau etter loggen. Dyrevelferdsmessig er det å ha muligheten til å oppdage noe uregelmessig på et 
tidlig tidspunkt en fordel.  
 
Blant brukerne er det enighet om at dersom informasjonen fra merkeavleserne kan bidra til å spare tid 
på å lete etter sau, får de da mulighet til å sette mer fokus og bruke mer tid på andre driftsmessige 
faktorer ved beitebruken. Alle beitelagene har hatt tekniske problemer i løpet av beitesesongen, og 
noe har brukt relativt mye tid på disse problemene. Dersom bruken av merkeavleserne tar mye tid, i 
den forstand at tiden går på å holde avleserne i drift, tolke loggene og lære seg å bruke teknologien, 
så er det kun tiden spart ved sanking som har noen verdi. Dette tyder på at det er stor usikkerhet rundt 
verdien av merkeavleserne i forhold til å redusere tap på effektiv måte. Både når det gjelder tap på 
grunn av sykdom og tap som skyldes rovvilt. 
 
Det er svært individuelt hva informasjonen fra merkeavleserne blir benyttet til. Noen benytter 
informasjonen til å planlegge tilsyn, mens andre benytter den til å eventuelt dokumentere tap av sau. 
Det som har vært likt for alle, er at de har benyttet informasjonen aktivt til sanking.  
 
En kan ikke se bort i fra at noen av begrensningen, når det gjelder bruk av teknologien, ligger hos 
brukerne. Det ser ut til at noen av utfordringene kunne vært løst med mer opplæring og oppfølging 
underveis. Det er viktig at brukerne vet hvilke muligheter de har ved bruk av nettsidene, og at de 
tilbakemeldingene og spørsmålene de har blir svart på og om mulig blir gjort noe med på et tidlig 
tidspunkt. Brukerne må kunne få support når det er behov for å unngå irritasjon og vedvarende 
problemer utover sesongen. Blir dette tatt tak i så tidlig som mulig vil kanskje bruken og nytten av 
avleserne bli bedre.  For neste beitesesong bør det settes opp en beredskapsplan. Med det menes en 
plan for hvordan kommunikasjonen med BioControl bør og skal foregå; hvordan de skal kontaktes, 
hvem som skal kontaktes og hvordan svarene skal gis. Det kan være hensiktsmessig å sette en 
svarfrist på svar fra BioControl i løpet av beitesesongen, slik at brukerne kan være sikre på å få svar 
når de trenger det.  
 
Dekningsgraden er varierende og det bærer svarene preg av. Fåvang Gjeterlag har heldekket sitt 
beiteområde med merkeavlesere og ser flere fordeler enn de andre. Det er som oftest flere enn to 
salteplasser (jf. antall avlesere i de enkelte lag) i beiteområdene som benyttes. Dette bare bekrefter at 
den totale oversikten i besetningene og sikkerheten på informasjonen er mindre jo færre av 
salteplassene som har merkeavlesere.  
 
Informasjonen fra merkeavleserne blir hovedsakelig benyttet til sanking av sauen, og har effektivisert 
sankingen betraktelig. Dette vil kunne være svært nytting dersom det skulle være behov for å sanke 
sauen fortere og ev. tidligere enn vanlig. Det har også blitt avdekket uro i flokkene, dyr som er borte, 
morløse lam, sykdom og andre faktorer som kan bidra til å redusere tap av dyr. Det har vært mulig å 
flytte dyra til mer ønskede beiteområder med denne teknologien. Loggene har til en viss grad også 
kunnet avdekke på hvilke tidspunkt dyr kan ha blitt borte. 
 
Brukerne tror ikke at merkeavleserne har noen direkte tapsreduserende effekt, men at bruken av dem 
kan være forebyggende dersom det oppdages for eksempel rovvilt i beiteområdet. Noe tap på grunn 
av sykdom kan være mulig å redusere. Vi har valgt å se bort ifra tapsprosentene i organisert 
beitebruk, fordi vi mener vi ikke kan benyttes disse til å trekke noen konklusjoner. Forekomsten av 
rovvilt er relativt vanskelig å dokumentere og er en faktor som gjør variasjonen tapsprosenten 
vanskelig å forklare.  
 
Totalt sett har bruken av pc og ny teknologi motivert mange beitebrukere til fortsatt å drive med sau og 
beitebruk. Informasjonen har i år som i fjor gitt noe mer målretta tilsyn, mer effektiv 
sanking/ettersanking, mer kunnskap om adferdsmønster og kan absolutt være grunnlag for tiltak for å 
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endre beitevaner hos sauen. Med noe forbedring i forhold til opplæring, kommunikasjon og bruken av 
teknologien vil kanskje nytten og effektivisering av beitebruken bli større. 
 

4.2 Radiobjeller 
Fylkesmannen i Oppland og Oppland Sau og Geit etablert våren 2010 et 3-årig radiobjelleprosjekt. I 
2010 ble det kjøpt inn 400 radiobjeller før beiteslipp og det ble kjøpt inn ytterligere 800 radiobjeller og 
100 lammenoder før beitesesongen 2011. Disse ble fordelt på 71 beitebrukere i 33 beitelag og 19 
kommuner. Antallet radiobjeller pr. besetning har vært fra 3-86 med et gjennomsnitt på ca. 17 stk. 
Liste over deltagerne er vedlagt (vedlegg 3).  

 
I 2010 var det totalt 10 beitebrukere som deltok i utprøvingen, og i 2011 ble antall deltager økt til 71. 
De som var med på denne utprøvingen i 2010 valgte fortsatt å være med. Deltagerne ble, som 
tidligere, plukket ut på bakgrunn av søknad, tapshistorikk, datakunnskap og interesse for utprøvingen.  
 
Erfaringene med radiobjeller er detaljert beskrevet i egen rapport (vedlegg 4). Rapporten er basert på 
rapportering på skjema (vedlegg 5) og besvarelse av spørsmål. Det var 50 av 71 besetninger som 
rapporterte.  
 
Spørsmålene som brukerne har besvart er som følger: 
 

 Hvilke forhold knyttet til dyras velferd på beite fikk dere bedre oversikt over? 

 

 Har bruk av elektronisk overvåking ført til en mer effektiv beitebruk? Hva er brukt av tid på 

hhv. tilsyn (både i felt og på pc) og sanking + ev. andre oppgaver, før og etter bruk av 

elektronisk overvåking? Hvordan vurderer dere økonomiske sider ved bruk av radiobjeller? 

 

 Har dere fått god nok opplæring i bruken av utstyret? Hvilke forhold kunne dere tenke dere å 

ha visst mer om? 

 

 Hvordan vurderer dere ”dekningsgraden” av radiobjeller i ulike beiteområde og i ulike 

besetninger? Er det behov for ulik dekningsgrad avhengig av type beiteområde og type sau? 

 

 Hvordan ble informasjonen fra radiobjellene utnyttet som verktøy i planlegging og 

gjennomføring av tilsynet (frekvens, tilsynsruter, utrykningstid ved dødsvarsel eller unormal 

adferd)? 

 

 Hvilke forhold ble oppdaget og ev. type tiltak ble satt i verk pga informasjon fra radiobjellene 

(som ellers ikke ville blitt oppdaget eller satt i verk uten bruk av radiobjeller)? 

 

 Hvordan vurderer dere den tapsreduserende effekten av bruk av radiobjeller? 
 
 

Oppsummering av rapport 
 
De fleste av brukerne av radiobjeller er enige om at radiobjellene gjør både tilsynet og sankingen mer 
målrettet og dermed effektiv. Effektiv i den forstand at det er letter å planlegge å gjennomføre ut fra 
informasjonen radiobjellene gir. Brukerne kan da bruke mer tid på generell planlegging og 
gjennomføring av beitesesongen. For eksempel er det flere som benytter det tida på å sette inn ulike 
tiltak i utmark, tilsyn av gjerder og annet som driftsmessig er nødvendig. Dette er områder som er 
vanskelig å prioritere i løpet av beitesesongen dersom noe tilsier at en bør gå tilsyn hyppig. For de 
fleste har tidsbruken på tilsyn med radiobjeller økt, mens for noen få har tidsbruken gått noe ned. 
Siden mange fortsatt går det tilsynet de har gått før, øker tidsbruken siden de i år også har brukt tid 
ved pc’en. Tidsbruken på tilsynet i utmark vil kanskje kunne gå ned med relativt større dekningsgrad 
og bedre sendeforhold. Det er ikke noe mål i seg selv å få tidsbruken på tilsyn ned, men det er et mål 
å kunne bruke tiden på tilsyn mer effektivt og derigjennom kunne avdekke behov for tiltak og redusere 
tap. Det er også noen som mener at spart tid på mer effektivt tilsyn gjør det mulig for dem å ha bedre 
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fokus på andre tiltak i utmark som kan redusere tap av dyr. Det har blant annet vært mulig å avdekke 
sykdom og sette inn tiltak. 9 kunne rapportere at de har erfart å kunne avdekke sykdom hos sauen på 
et tidligere tidspunkt en før. Det var i denne sammenheng flere av besetningen som understreket 
behovet for flere radiobjeller for å kunne utnytte radiobjellene enda mer til bedret dyrevelferd. 
 
Det har vært store utfordringer i forhold til alarmer. Det er rapportert 362 ”falske alarmer”. Det må da 
samtidig opplyses om at ikke alle har rapportert ”falske alarmer” og noen har underrapporter fordi det 
var uoverkommelig mange å registrere. De reelle alarmene har kommet som følge av dårlig dekning 
og mindre bevegelse på sauen. Disse er det rapportert for få av, og det begrunnes med at det har 
vært svært mange av dem. Det antydes gjennom rapporteringen at ”dårlig dekning/dårlig eller ingen 
sendeforhold” og ”liten bevegelse” til en viss grad kan ha noe med været gjennom beitesesongen å 
gjøre. Regn og stort sett en svært fuktig sommer kan ha bidratt til at sauen har trukket i ly og ligget 
mer i ro.  
 
Opplæring i bruk av utstyr og nettside synes å ha vært god. På bakgrunn av svarene ser det ut til at 
utfordringene som har oppstått kan stå i forhold til hvor mye pc -bruk den enkelte har vært igjennom i 
forkant av dette prosjektet. Det har helt klart vært avgjørende for de som har hatt utfordringer med pc 
og nettsidene, at det har vært en person tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål og bidra med 
brukerstøtte. Dette har resultert i at de som har hatt behov for hjelp har fått hjelp. 
 
I rapporten i fjor ble det understreket at 400 radiobjeller er svært lite i et stort utmarksfylke med ca. 
80 000 i utmarka i løpet av beitesesongen. Disse dekket da kun 0,5 prosent av alle slepte søyer i 
Oppland. I år har dekningsgraden steget til 1,5 prosent med 1200 radiobjeller. Dekningsgraden i 
besetningene har vært 6 - 99 %. Tilbakemeldingene fra besetningene er klare, og understreker at 
dekningsgraden er for dårlig. Dette gjelder ikke hos de besetningene som har hatt de høyeste 
dekningsgradene (92-99 %). Det disse besetningene og de som har hatt opp mot 50 % kan si, er at 
type terreng og sauerase kan ha en innvirkning på hvor stor dekningsgraden bør være. De mener at 
behovet for høy dekningsgrad i åpent terreng/høyfjell er mindre enn i skogsområder og mindre i 
spælflokker enn hos andre raser.  
 
Informasjonen fra radiobjellene har i relativt stor grad blitt benyttet til å planlegge å gjennomføre tilsyn 
og sanking. Om lag 3 av 10 har benyttet informasjonen fra radiobjellene sammen med tidligere 
tilsynsruter. Det er også satt inn tiltak ut fra opplysningene fra radiobjellene. Syke og skadde dyr har 
blitt behandlet og sau i uønskede områder har blitt hentet tilbake. Denne typen tiltak kan være 
forbyggende i forhold til tap. 
 
Det er svært vanskelig å si noe om i hvilke grad radiobjellene har hatt en tapsreduserende effekt. Det 
er flere grunner til dette, og av disse bør dårlig dekning, antall alarmer og forekomst av rovvilt nevnes. 
Hvis en ser på Lordalen Beitelag (Lesja) isolert sett, så har de som har hatt radiobjeller tapt omlag 15 
søyer (4 %) og 173 lam (23,5 %) av slepte 373 søyer og 736 lam (4 av 6 har innrapportert). De har 
hatt en dekningsgrad av radiobjeller i besetningene på 26 - 99 % og 30 lammenoder i en besetning. 
Tapene som skyldes i hovedsak jerv. Tross en relativt høy dekningsgrad har tapet av lam vært relativt 
stort. Det vil kanskje være viktig å vurdere prioritering av lammenoder i de områdene hvor det 
forekommer rovvilt som tar mest lam (gaupe og jerv). 
 
Det er fortsatt en vei å gå når det gjelder teknologi og ikke minst dekning/sendeforhold. Det virker som 
om sendeforholdene har vært relativt dårlige over store deler av fylket. Forholdene som det ønskes 
forbedring ved eller en endring på er blant annet dekning/sendeforhold, varsling via sms, færre 
defekte radiobjeller, færre falske alarmer og en mer brukervennlig og detaljert kartløsning.  
 
Prøveprosjektet er fortsatt bare i startgropa, og flere sesonger med flere radiobjeller som grunnlag for 
vurdering av nytte og verdi, vil kunne gi oss sikrere svar. Som flere har poengtert er forholdene i 
forbindelse med tap til rovvilt avhengig av hvilke rovvilt som angriper. Når det gjelder annen skade og 
sykdom er radiobjellene til stor hjelp dersom sendeforholdene og teknologien er god nok.  Når det 
gjelder det økonomiske aspektet, er radiobjellene i dag en for kostbar investering for den enkelte 
beitebruker og særlig når de føler at de ikke fullt ut kan stole på informasjonen de får ut av det. Det er 
for flere uaktuelt å forsette med radiobjeller dersom prisen går opp i forhold til det de betaler i leie i 
dag.   
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Radiobjellene har bidratt til en ny giv blant beitebrukerne. De ser muligheter for å redusere tap 
generelt og muligheten til å kunne drive med beitebruk mer effektivt. En kan nok si at dette prosjektet 
på tross av ulike ufordringer har skapt noe mer håp for framtida som beitebruker. 
 
I tillegg til rapporteringen til Beitebruksprosjektet i Oppland, vil Trøndelag Forskning og Utvikling 
komme med egen rapport på oppdrag fra det nasjonale Beiteprosjektet og SLF. 
 
Oppland Sau og Geit (OSG) og Fylkesmannen vil videre undersøke hvor det kan aktuelt med 
radiobjeller i 2012. Forutsatt midler fra FKT og OBB, vil OSG kjøpe inn nye radiobjeller/lammenoder til 
bruk i beitesesongen 2012. Disse vil da bli fordelt mellom beitelag/beitebrukere etter søknad og 
kriterier i løpet av februar 2012.  
 

5. Utfordringer og muligheter i beitebruken 
I løpet av prosjektperioden er flere større gjerdeprosjekter satt i gang og avsluttet. I tillegg til svært 
mye bistand i ulike gjerdeprosjekter har Beitebruksprosjektet bidratt til å løse mange ulike utfordringer 
og konflikter i forbindelse med beitebruk. Temaer det har vært brukt mye tid på er gjerding, gjerdeplikt 
og -rett, beiterett, organisering av beitelag og kommunikasjon. Det er dessverre litt for ofte slik at 
utfordringer og konflikter, i forbindelse med gjerding og beiting, overskygger viktigere forhold 
beitebrukerne kan og bør bruke tid på. Det viser seg gjennom prosjektet, at dersom en klarer å løse 
denne typen konflikter har beitebrukerne lettere for å bruke mer tid på forhold som påvirker egen drift 
og utvikling, lagsarbeid og den praktiske beitebruken. 

5.1 Gjerding 
Prosjektleder har bidratt med veiledning i flere gjerdeprosjekter, hvor det er bistått i å løse konflikter, 
beregning av kostnader, valg av gjerde, valg av trase, grunneiermøter og utarbeiding og utsending av 
informasjon. Det har i alt vært deltatt på 35 møter angående dette tema i 2011. 
 
Gjerding kan være en lang prosess. Ikke fordi rydding av trase eller oppsett av gjerdet tar så lang tid, 
men fordi konfliktene rundt blant annet beitedyr i uønskede områder, valg av gjerdetrase og 
kostnadsfordeling kan ta lang tid å få løst. Siden beitebrukerne blir færre og færre og det blir lengre og 
lengre mellom brukene med dyr, så blir det også mindre vedlikehold av eksisterende gjerder. Dårlig 
vedlikeholdte gjerder fører igjen til at beitedyrene kommer til der de tidligere ikke kom til. Dette gjelder 
ofte dyrka mark, innmark og hager. Det kan dessverre til tider være svært store konflikter med beitedyr 
i uønskede områder. 
 
Beitelova (LOV-1961-06-16-12) og Grannegjerdelova (LOV-1961-05-05) er ofte temaer på 
beitelagsmøter. Detter er lover som står sentralt ved oppsett av nye gjerder og når det spørres om 
hvem som har beiterett hvor. Lovene oppfattes dessverre ofte som mer til besvær enn som bidrag til å 
løse beite- og gjerdekonflikter. Det er mulig at dette kan være fordi bruksstrukturen og landbruket 
generelt har vært i relativt stor utvikling de siste 50 årene, og at lovene i ikke ser ut til å ha fulgt eller 
evner å ta høyde for denne utviklingen. Resultatet blir som en følge av dette ofte diskusjoner og 
konflikter om hvem som egentlig har beiterett hvor og hvem som har rett og plikt til å gjerde, og 
dermed ingen løsning. 
 
Gjennom to år har Beitebruksprosjektet erfart at gjerding kan være et svært krevende prosjekt som 
krever godt samarbeid, god planlegging og ikke minst at det gis tilskudd til denne typen investeringer. 
Gjerding er relativt kostbart og det er få beitelag som kan klare slike økonomiske utfordringer alene. 
Fylkesmannen innførte på bakgrunn av dette et årlig vedlikeholdstilskudd som del av de regionale 
miljøtilskuddene i 2009, med vilkår om at beitelaget må ha en tiltaksplan. Grunnarbeidet med 
informasjon/kommunikasjon og god planlegging bør vies mye tid i denne type prosesser for å komme 
fram til gode og akseptable løsninger for alle parter. Dette gjelder ikke minst når det skal utarbeides 
grunneieravtaler. Det er svært viktig å ta hensyn til og prøve å imøtekomme alle ulike interesser.  
 
Det kan være hensiktsmessig å opprette et gjerdelag når en skal sette i gang en gjerdeprosess. 
Beitelag med mange beitebrukere og svært store beiteområder har ikke mulighet eller kapasitet til å ta 
på seg ansvaret for dette. I mange tilfeller vil det kanskje være mer hensiktsmessig å la et gjerdelag 
gjøre jobben og ha ansvaret. I et gjerdelag kan det da være både grunneiere med og uten beitedyr og 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19610616-012.html&emne=beitelov*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19610505-000.html&emne=grannegjerdelov*&&
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andre berørte parter. Denne organiseringen kan gjøre arbeidet i forkant og det praktiske arbeidet med 
gjerdingen lettere. Prosjektet har erfart at det på denne måten også er lettere å få med seg alle 
grunneierne på prosjektet.  

5.2 Organisering av beitelag 

5.2.1 Bakgrunn – seminar med kommuner og beitelag 

Beitebruksprosjektet arrangerte våren 2011 et seminar for kommuner og beitelag. Målet med 
seminaret skulle være å sette i gang prosesser som kunne bidra til at kommunene og beitelaga 
sammen bedre kan møte og takle utfordringene framover. Beitenæringa står overfor flere utfordringer, 
og de vil ikke bli mindre med de siste års utvikling innen landbruket. Antall bruk med sau har hatt en 
vesentlig nedgang de siste årene, og er redusert med ca 120 de siste 4 åra. Når beitebrukerne blir 
færre så blir jobben, som beitebruker i utmark, i lagsarbeidet, i beite-, gjeter- og storfelag, fordelt på 
færre og dermed mer tidkrevende. Seminaret ble lagt opp som en prosess med Bjørn Smidt-Hald som 
veileder. De 25 deltagerne ga gode tilbakemeldinger. 
 
Det ble videre utarbeidet et notat på bakgrunn av seminaret, og deltagerne har i dette arbeidet fungert 
som referansegruppe. Seminaret og den videre prosessen ble til slutt oppsummert med et forslag til 
plan for videre arbeid. 

5.2.2 Oppsummering av seminaret 
Behovet for tilsyn har økt de siste årene av ulike grunner. For at tilsynet skal være så effektivt som 
mulig er det av stor betydning at det er godt organisert og administrert. Kravene til dokumentasjon av 
tilsyn og andre forhold ved næringa vil ikke bli mindre, og arbeidsmengden ved dette arbeidet vil 
sannsynligvis øke. Kort oppsummert kan utfordringene være: 
 

 Rekruttering til og opprettholdelse av næringa 

 Vanskelig å rekruttere til lagsarbeid i næringa 

 Økende behov for tilsyn 

 Økende krav til dokumentasjon 

 Krevende økonomi i forhold til oppgradering og vedlikehold av bygninger og gjerder 

 Mindre fagmiljø 

 Samvirkeloven 

 Rovvilt 
 
For å kunne møte disse ufordringene er det nå tid for å se på hvordan beitenæringa er organisert. I 
dag har Oppland 126 beitelag. Disse består av et styre med leder som må forholde seg til 
Fylkesmannen, kommunen, fjellstyre, allmenning og andre lag, i tillegg til alle ordninger dette 
innebærer. Arbeidet med å være tillitsvalgt/leder kan i dag være tidkrevende og vanskelig å rekruttere 
til. Det ble diskutert om alt administrativt arbeid i beitelagene i et større område kunne legges til en 
overordnet enhet, for eksempel et eller noen få større beitelag/overordnede beitelag pr. kommune. Og 
så kunne beitelagene bli underavdelinger til denne overordnede enheten. 
 
Det finnes eksempler på mange ulike organiseringer av beitelag i Oppland i dag. Noen av disse har 
kommet som en følge av behov for effektivisering og profesjonalisering. Disse 
organisasjonsmodellene gjør i tillegg beitenæringa mer slagkraftig i de fleste sammenhenger. Det vi 
her prater om er store beitelag med underavdelinger/sankelag som er naturlige avgrensede områder.  
Det som er felles for disse er at arbeidet med de administrative oppgavene er profesjonalisert på 
mange måter og er i tillegg er mer eller mindre lønnet arbeid. 
 
Konklusjonen etter seminaret mars 2011 er at mange, kommuner og beitelag, mener at en form for 
omorganisering av beitelag er nødvendig for beitebruksnæringa. Spesielt dersom næringa ønsker 
utvikling og opprettholdelse av omfanget den har i dag. 

5.2.3 Aktuelle modeller 
Beitebruksprosjektet har sett på flere ulike modeller for organisering av beitelag. Det er mest 
nærliggende ble å ta utgangspunkt i modeller som benyttes i dag og som fungerer bra. Målet var å se 
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på fordelene og ulempene ved en organisering med færre beitelag, og hvordan dette eventuelt kan 
praktisk gjennomføres. 
 
Det er i dag flere ulike modeller når det gjelder organisering av beitelag i Oppland. Vi har beitelag med 
alt fra 4 medlemmer til beitelag med 75 medlemmer. Oppland har 126 beitelag (sau og storfe) med 
totalt 2315 medlemmer og dette gir et snitt på 18,5 medlemmer pr lag.  
 

Modell 1 – ”Lesja-modellen” 

I Lesja kommune er det i dag 8 registrerte beitelag med totalt 130 medlemmer som i 2010 slapp til 
sammen 17 236 sau og lam, 1101 storfe og 12 geiter. I beitebruksplanen for Lesja kommune (2000-
2004) står det at det at i Lesja er det totalt 1 019 000 dekar som er mer eller mindre benyttet til beiting. 
Beitelagene er organisert gjennom Lesja Beitesamlag.  
 
Lesja beitesamlag er en overbygning over alle beitelaga i kommunen, og har siden starten i 2002 vært 
et viktig samarbeidsorgan mellom kommunen, fjellstyret, Statens naturoppsyn, Fylkemannen og 
organisert beitebruk i Lesja. Beitelagenes administrative oppgaver gjennomføres av Beitesamlaget. 
Beitesamlaget har også en viktig funksjon som et koordinerende organ i næringa, og som 
høringsorgan i arealrelaterte plansaker i kommunen. Videre har beitesamlaget vært aktive på vegne 
av næringa både med hensyn til innsamling av opplysninger som grunnlag for søknad om skadefelling 
av fredet rovvilt, og som fagpolitisk organ for beitenæringa i Lesja. 
 
I Beitesamlaget ble det opprettet en administrativ sekretærstilling (ca 10 %). I et budsjettforslag for 
sekretærstillinga er det framregnet en årlig kostnad på kr. 60.000. Beitebrukerne sitter i et styre, hvor 
en fra hvert beitelag er representert. 
 
Det blir søkt om midler til denne stillinga slik at fjellstyret, kommunen og beitelaga dekker 1/3 av 
kostnadene hver. Administrasjonen understreket verdien av å ha et velfungerende beitesamlag som 
samarbeidsorgan i forhold til aktiv beitebruk og rovviltproblematikk. Uten beitesamlaget som 
koordinerende organ vil enda mer servicearbeid overfor beitenæringa falle på kommunen. Men som 
forvaltningsorgan for mange beite- og rovdyrrelaterte spørsmål går det noen grenselinjer for hvor langt 
inn i næringa kommunen kan gå i ulike rovviltpolitiske, organisatoriske eller driftsmessige spørsmål. 
 
I revidert handlingsdel i beitebruksplanen er det tatt inn et punkt som nettopp peker på behovet for en 
organisatorisk gjennomgang i beitenæringa, noe som vi på grunn av situasjonen allerede er midt inne 
i. Det er enighet om at kommunen som ei prøveordning bør gi økonomisk støtte til etablering av et 
beitesamlagssekretariat, men at midlene hentes innenfor budsjettposten ”Tilskott til landbruksformål”. 
Bruken av disse budsjettmidlene skal i alle tilfelle evalueres ved nyttår, og det vil da kunne gjøres 
endringer i retningslinjer og innretning dersom det er politisk flertall for opprettholdelse av ordninga. 
 

Modell 2 – ”Øyer-modellen” 

I Øyer er det i dag 2 beitelag, ett i nord på vestsiden, Tretten Vestside Sauebeitelag, og ett på 
østsiden, Øyer Beite- og Gjeterlag (ØBG). Øyer Beite- og Gjeterlag omfatter hele østsiden av 
kommunen, øst for Gudbrandsdalslågen, og bestod i 2010 av 61 medlemmer som slapp 7340 sau og 
lam og 443 storfe. I følge beitebruksplanen for Øyer kommune (1998) har Øyer 250 km

2
 med nyttbar 

beitemark i tillegg til skogmark som utgjør ca. 300 km
2
. ØBG har delt inn beiteområdet i 4 og ansatt 4 

gjetere. Disse områdene har hver sin tiltaksplan med tilhørende kartdel, som gjør at de har muligheten 
til å søke om tilskudd til lønnet tilsyn i hver av disse 4 områdene. Områdene er igjen delt inn i 
sankelag. 
 
Laget er driftet via tilskudd til dyr på beite og via midler fra fjellstyret. Ellers så har ØBG et godt 
samarbeid med fjellstyret hvor samarbeidet blant annet er flere ulike oppgaver i fjellet. 
 
Konklusjon 
Næringa og Lesja kommune kom i samarbeid fram til en modell som har fungert godt i flere år. Når en 
ser på den økonomiske delen av dette, så er modellen til slutt avhengig av politisk vilje. I praksis 
fungerer denne modellen svært godt, og dette er nok fordi de administrative oppgavene ligger hos en 
person som er satt til å gjøre jobben og er lønnet for det.  
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Øyer Beite- og Gjeterlag har også en godt fungerende modell, og er i likhet med Lesja Beitesamlag 
avhengig av økonomisk støtte for å kunne gjennomføre dette. Men det er nok som Lesja kommune 
påpeker, at dersom ikke Beitesamlaget hadde blitt opprettet, ville mye mer av servicearbeidet falt på 
kommune. Dette ville kanskje ha gitt kommunen større utgifter. 
 
Organisasjonsform og -type har også mye å si for kommunikasjonen mellom ulike aktører. 
Organisasjonsendringer kan bidra til bedret kommunikasjon mellom beitelag, innen beitelag og mellom 
beitelag og landbrukskontor, allmenningsstyre, gjerdelag etc. I enkelte tilfeller er ikke organiseringen 
alene nok til å skape god kommunikasjon, men med god organisering i bunn vil utfordringer være 
letter å løse. Dårlig kommunikasjon og dårlig samarbeid har vist seg også å være en av årsakene til at 
enkelte beitebrukere slutter.  
 
Omorganisering i enkelte områder vil være et stort løft for næringa, og til nytte for både næring, 
kommune og Fylkesmann. Et svært viktig moment i diskusjonen om omorganisering er at en ikke 
glemmer at innrapporteringen i forbindelse organisert beitebruk er avhengig av organisering og er til 
stor nytte for forvaltningen. 
 
Fylkesmannen er også blitt forespurt om et avløserlag kan fungere som en overbygning for 
beitelagene. De vil da i praksis ha de samme oppgavene som ”sekretærfunksjonen” i Beitesamlaget. 
Slik vi ser det i dag så er dette absolutt en mulighet. Avløserlaget vil være enheten som er registrert 
som et samvirkeforetak og beitelagsmedlemmene vil være medlemmer i samvirkeforetaket. Dette kan 
være en løsning som gjør at beitelagene vil slippe å registrere seg som samvirkeforetak. 
Fylkesmannen vil se nærmere på saken, og vurdere om noen av virkemidlene vi forvalter er mulig å 
benytte i forbindelse med omorganisering. 

Samvirkelova 

Samvirkelova, Lov 29. juni 2007 nr. 81, ble iverksatt fra og med 1. januar 2008, og det ble lagt til rette 
for en fem års overgangsperiode for de dette måtte gjelde. Samvirkelova er en felles lov for 
samvirkeforetak, og disse foretakene gikk da fra ulovfesta til lovfesta rett. Beitebruksprosjektet har i 
forbindelse med dette sett på om dette da vil gjelde for alle beitelagene, og om dette ev. innebærer at 
beitelagene må skifte foretaksform. Svarene vi har fått er dessverre ikke helt entydige, men prosessen 
er satt i gang og Norsk Sau og Geit, i samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Oppland, jobber 
videre med dette.  
 
Hvis det viser seg at samtlige beitelag må endre foretaksform, og vil måtte registrere seg i 
foretaksregisteret som et samvirkeforeta (SA), innebærer dette i hovedsak vedtektsendringer. I tillegg 
vil dette koste det enkelte beitelag ca kr 6.400. Vedtektsendringene må utarbeides i samsvar med 
samvirkelova, og disse endringene må meldes til Foretaksregisteret innen senest 30. september 2012.  
 
Brønnøysundregisteret vil innen kort tid sende ut et informasjonsbrev til de dette angår, der iblant 
beitelagene som i dag er registrert med begrenset ansvar (BA). Dette vil for Oppland være nesten alle 
beitelagene. Hvis en tar i betraktning at det for flere kommuner og beiteområder vil være mest 
hensiktsmessig med en form for omorganisering, hadde vært mest praktisk for beitelagene å se denne 
tilpasningen til SA i sammenheng med en eventuell omorganisering. 
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6. Kunnskapsformidling 
Å formidle erfaringer fra prosjektet vil kunne bidra til økt kompetanse blant beitebrukerne, er en av 
strategiene for prosjektet. Det er utarbeidet en informasjonsplan for prosjektet. Tabellen under 
beskriver hva som er gjort i forhold til denne. 
 

Tid Planlagt Gjennomført Ansvarlig 

2011 6-8 artikler hjemmeside 
Oppdatering på prosjektet, fortelle om 
noen gode erfaringer både før og etter 
beitesesong og fortelle om planene 
framover. Her også andre temaer som er 
aktuelle i forbindelse med prosjektets 
tiltak. 

6 artikler på hjemmeside Prosjektleder 
Marthe Lang-
Ree (MLR) 

1 Vår 2011 
1 Høst 2011 

1-2 Kronikk 
Formidle hovedoppgaven(e) i år 

Ingen MLR, Sidsel 
Røhnebæk 

Vår, sommer 
og høst 2011 

Infoskriv ved behov Sendt ut  MLR 

Høsten 2011 Informasjon – hvordan ta fatt på 
beitebruks- og beredskapsplan 

Formidlet denne informasjon 
på møter med beitelag og 
kommuner og i andre 
sammen henger (61) 

MLR 

2011 Informasjon – et stort eller flere små 
beitelag? 
Formidle hvordan organisering av 
beitelaga bør gjøres, og hva som er mest 
hensiktsmessig under forskjelle forhold. 

 Startnotat 

 Infofolder 

 Presentasjoner 

 Nettartikler til kommune og beitelag 
Informasjon vedr. tema til beitelag 

Seminar – organisering av 
beitelag 
 
Laget et notat og plan for 
hvordan dette skal gjøres. 
Dette er sendt ut til deltagerne 
på seminaret for vurdering. 
Dette arbeidet ble avventet 
noe på grunn av vi ventet på 
avklaringer i forhold til mulig 
endring av foretaksform og 
samvirkelova. Det endelige 
notatet for dette vil legge som 
vedlegg til rapporten for 
prosjektet. 

MLR 

7. Drift av Beitebruksprosjektet 
Styringsgruppa har bestått av representanter fra Bonde- og Småbrukarlaget, Terje Holen, Bondelaget, 
Ola Råbøl, kommunene, Gudbrand Johannessen (leder), Oppland Sau og Geit, Pål Kjorstad i tillegg til 
representanter fra både Landbruks- og Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen, Stig Horsberg, Sidsel 
Røhnebæk, Harald Klæbo og Marthe Lang-Ree (prosjektleder).  
 
Styringsgruppa har hatt møter 21. desember 2010, 11. mars og 31. august 2011. Siste møte vil bli 
holdt i desember. Disse sakene er diskutert: 

 Prosjektleders arbeidsoppgaver i forhold til handlingsplan og informasjonsplan. 
 Status elektronisk overvåkning – veivalg i forbindelse med disse utprøvingene. 
 Hvilke form informasjonsarbeidet skulle ha. 
 Evaluering av prosjektets drift og resultater 

 
Prosjektleder har også hatt uformell kontakt med medlemmene i styringsgruppa. 
 
I tillegg til å drifte prosjektet har prosjektleder vært engasjert i 3 uker i beitesesongen i 
Miljøvernavdelinga. Her var arbeidsoppgavene beredskap i forhold til rovvilt og behandling av 
fellingstillatelser. Dette arbeidet har som tidligere tilført prosjektet kunnskap om gode og mindre gode 
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samarbeid i forbindelse med rovviltberedskap, i tillegg til å erfare hvilken effekt ulike tiltak har, som for 
eksempel elektronisk overvåkning. 

8. Måloppnåelse 
Prosjektet har 4 mål, som samlet skal bidra til å opprettholde en optimal utnytting av beiteressursene 
for jordbruk, miljø og landskap. Resultatene av prosjektet er til en viss grad målbare, men rådende 
landbrukspolitikk og årvisse jordbruksforhandlinger påvirker også beitebruken i stor grad.  Dette gjør 
det vanskelig å si hva som har bidratt til hva. I tillegg er også antall skader forårsaket av rovvilt og 
dyrevelferd svært avhenging av forekomsten av rovvilt i beitesesongen. Prosjektet har nå hatt to 
driftsår og det mulig å måle en viss positiv trend på følgende punkter: 

 
1. Flere beitelag og kommuner har blitt med i prosjektet. Til sammenligning med 2010 har ytterligere 

20 beitelag og 5 kommuner blitt med. 
 

2. Flere beitebrukere som hadde planlagt å slutte, fortsetter på grunn av motivasjonsfaktorer som 
elektronisk overvåkning og bedret samarbeid innen beitelaget. 
 

3. Antall tiltaksplaner i beitelagene er økende, og flere kommuner er i gang med utarbeidelse av eller 
vurderer nå rullering/revidering av beitebruksplanene. 
 

4. Flere beitelag har gjennom elektronisk overvåkning og økt samarbeid et effektivt tilsyn i utmark. 
 

5. Oppturen når det gjelder gjerding og gjerdehold har fortsatt, men mye arbeid gjenstår i dette 
arbeidet. 

 
I tillegg til overnevnte målsettinger/fokusområder, var ambisjonen at minimum 60 beitelag skulle delta i 
løpet av prosjektperioden. Nå er vel 55 beitelag og 21 kommuner med. Den begrensende faktoren for 
hvor mange beitelag som kan delta i prosjektet har vist seg å være personressursene. Beitelag ønsker 
som oftest å være med for å kunne få bistand i enkelte oppgaver, og det er en begrensning for hvor 
mange beitelag en enkelt prosjektleder rår med. Dersom målet hadde vært å få med alle beitelag i 
Oppland, ville det helt klart vært nødvendig med mer personressurser i prosjektet. 
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9. Regnskap 2011 
 

 Budsjett 
2011 

Finansiering 
2011 

Utgifter 2011 

Drift Beitebruksprosjektet    

Lønn og sosiale utgifter 450.000  450.000 

FM Oppland 100.000  100.000 

Reise 30.000  28.000 

Andre driftsutgifter 30.000  60.000 

Innleid konsulentbistand 
(kurs/info.) 

150.000  114.500 

Tildeling fra Nasjonalt 
beiteprosjekt/SLF (2011), 
lammenoder 

67.850 67.850 67.850 

Vegetasjonskartlegging*    

Tildeling fra Nasjonalt 
beiteprosjekt/SLF (2011) 

 342.000  

FKT-midler  310.000  

Rest bevilgning Nasjonalt 
beiteprosjekt (2010) 

 58.000  

Sum 827.750 817.850 820.350 

Drift/support av 
merkeavlesere 

200.000  197.250 

Utvikling 100.000   97.500 

Nasjonalt beiteprosjekt (2011)  300.000  

Sum 300.000 300.000 294.750 

TOTALT 1.145.700 1.117.850 1.115.100 
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10. Budsjett 2012 
 Budsjett 2012 Finansiering 2012 

Drift Beitebruksprosjektet* 400.000  

Vegetasjonskartlegging** 400.000  

Tildeling fra Nasjonalt beiteprosjekt/SLF 
(2012) 

 800.000 

SUM 800.000 800.000 

Merkeavlesere   

Drift/support av merkeavlesere 100.000  

Tildeling fra Nasjonalt beiteprosjekt/SLF 
(2012) 

 100.000 

SUM 100.000 100.000 

SUM 900.000 900.000 

 
* Drift av Beitebruksprosjektet vil være som de foregående årene. Det blir fortsatt satt fokus på 
planarbeid, organisering og kommunikasjon med tilhørende kunnskapsformidling og elektronisk 
overvåkning. 
 
** Vegetasjonskartlegging – overordnet beiteressurskartlegging 
Ett av de fire delmåla for beitebruksprosjektet er: ”Større effekt av beiting på gjengroing i verdifulle 
beiteområder og kulturlandskap”. Det ligger i sakens natur at dette er et mer langsiktig mål og at 
resultater ikke er målbare innenfor en treårs prosjektperiode. Prosjektaktiviteten har så langt ikke rettet 
seg direkte mot dette målet. 
 
I forbindelse med at beitebruksprosjektet nærmer seg en avslutning, har vi drøftet med Norsk institutt 
for skog og landskap om det er mulig å gjøre et delprosjekt på overordnet beiteressurskartlegging 
Yngve Rekdal har utarbeidet et prosjektnotat som beskriver hvordan dette kan la seg gjennomføre 
(vedlegg 6). En slik kartlegging er gjennomført for Hardangervidda og Setesdal vesthei, basert på 
satelittdata og et etablert nett av prøveflater med vegetasjonsregistreringer. Her er beiteressursene 
beskrevet, brutt ned på de enkelte beitelaga etter noenlunde samme mal som ved ordinær 
vegetasjonskartlegging. Beskrivelsene er nødvendigvis mindre presise, men kartleggingen er samtidig 
langt mindre ressurskrevende enn tradisjonell vegetasjonskartlegging i felt. Begrensningen i den 
metoden som brukt, er at satelittdata bare er egnet over skoggrensa. Under skoggrensa er det aktuelt 
å bruke Landsskogtakseringens flater, men her er ikke metodikken utviklet ennå. 
 
Det som kan være aktuelt for Oppland, er å velge ut et avgrenset område med relativt homogent 
terreng over skoggrensa og få gjort en tilsvarende kartlegging/beitevurdering. Det vil si at vi får  

 en overordnet kartlegging av hvilke delområder som har de beste beiteressursene basert på 
dominerende vegetasjon/markslag 

 en teoretisk beregning av beitekapasitet, dvs. antall dyr/km² som det er beite til i delområdene 
 
Dette er data som kan være interessante å sammenstille med 

 eksisterende beiteområder og belegg av beitedyr, ev. områder som er lite utnytta 

 viktige utmarks-/seterlandskap som det er ønskelig å holde åpne 

 hvilket stadium av gjengroing områdene er i (ev. prognoser for forventet utvikling av gjengroing) 

 muligheter for styring av beitebruken mot områder med størst potensial for å bli holdt i hevd 
 
Rekdal peker på lågfjellsområdet mellom Gudbrandsdalen og Valdres som særlig egna for ei 
kartlegging etter denne metodikken. Dette er også områder som i stor grad faller utenfor de prioriterte 
yngleområdene for gaupe og jerv og dermed prioriteres for beitebruk. 
 
En slik overordnet kartlegging kan bli et nyttig hjelpemiddel for å vurdere hvilke områder som har 
størst potensial for beitebruk på sikt og gi grunnlag for å bruke de økonomiske virkemidlene til å 
stimulere og eventuelt styre beitebruken mot disse arealene. 
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Vedlegg 
1. Oversikt over ulike planer i de enkelte kommuner i Oppland 2011 
2. Rapport for bruken av merkeavlesere i beitesesongen 2009-2011 
3. Liste over deltagerne i radiobjelleprosjektet 
4. Rapport for bruken av radiobjeller i beitesesongen 2011 
5. Rapporteringsskjema for radiobjelleprosjektet 
6. Prosjektnotat fra Skog og Landskap v/Yngve Rekdal 


