
Økt beiting! 



I have a 
dream.. 
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Hvordan øke matproduksjonen ved samtidig å 
redusere overføringene til landbruket? 

 
• Heve konsesjonsgrenser og erstatt mest mulig 

arbeidskraft med teknikk.  

• Kapasiteten på driftsapparatet nyttes fullt ut. 

• Utnytt komparative fordeler i andre land. La 
andre produsere mye av fôret. 

• Stimulere produksjon – mindre på areal og per 
dyr, og mer per produsert enhet. 

• Akseptere at jordbruksareal går ut av drift. 

• Akseptere mindre beiting. 

 

 



Regjeringens politikk? 
Markedsdekning: 

• Kylling 

• Egg 

• Svin 

• Melk (?) 

Underdekning: 

• Storfekjøtt 

• Lam 

• Korn 

 



Fiskeoppdrett/saueproduksjon 

Ressursbasert tenkning 

Bedriftsøkonomisk tenkning 

Innsatsfaktorer Produksjons- 
apparat 

Rest 

Utbytte 

Utbytte 
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Vi må ha fokus på målet: 

Regjeringen vil ta hele landet i bruk for å legge til 
rette for økt matproduksjon i takt med en økende 
befolknings etterspørsel. Nasjonal matproduksjon fra 
land og sjø skal være et fundament for nasjonal 
matsikkerhet. Produksjonen skal skje på en 
miljømessig bærekraftig måte, og så langt som mulig 
med grunnlag i norske ressurser som grovfôr og 
beite. 

Hvordan får vi til dette? 



 
Konklusjon  det må stimuleres til 
økt beiting.  
 Bieffekter:  

• bedre dyrevelferd 

• mindre gjengroing 

• bevarer verdifullt 
kulturlandskap 

• bevarer biologisk mangfold 

• god omdømmebygging for 
norsk landbruk 

 



Oppstartsmøte 16. desember 
Treårig prosjekt  

Et forprosjekt skal arbeide fram en konkret plan for et større beiteprosjekt. De to neste 
årene skal brukes til å gjennomføre planen som forprosjektet utarbeider.  

 

Tre hovedtema 

1. Tilrettelegging og organisering for beiting med melkeku 

2. Tiltak for bedre kvalitet på kulturbeiter/innmarksbeiter, samt bedre beiting på 
dyrka mark.  

3. Tilrettelegging og organisering av beiting i utmark, samt kartlegging av 
beiteressurser. 

  

Hovedmålet er økt lønnsomhet for bonden. 

Samtidig må det fokuseres på bieffektene av mer beiting som bedre dyrevelferd, 
mindre gjengroing, bevaring av verdifullt kulturlandskap, bevaring av biologisk 
mangfold.  

 



Styringsgruppe 

• Møre og Romsdal Bondelag (leder)   ARNE REKKEDAL 

• Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag  JORUNN KVERNEN 

• Sau og geit     ODD BJARNE BJØRDAL 

• Tyr      ØYVIND HEINÅLI-KARLSEN 

• Tine      HEINE BAKKE 

• Nortura     BRIT-KARI HAUGER 

• Landbruk Nordvest    IVAR BAKKEN 

• Bioforsk Økologisk    KRISTIN SØRHEIM  

• Miljøvernavdelinga hos fylkesmannen  GEIR MOEN 

• Landbruksavdelinga hos fylkesmannen  ANNE BERIT LØSET 

• Representant for kommunene 

• Norsk seterkultur    PER SÆTHER 

 



Arbeidsgruppe 

Landbruksavdelinga hos fylkesmannen stiller med sekretær/prosjektleder i prosjektet. 

       MARIANNE AAS HALSE 

  

Disse stiller med en representant hver i arbeidsgruppa: 

 Landbruk Nordvest     JON GEIRMUND LIED 

 Tine        MARIT BERGHEIM 

 Bioforsk Økologisk      TURID STRØM 

 




