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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.
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Hva har skjedd i 2010

• Beitebruksplaner/beredskapsplan, 
tiltaksplaner

• Organisering av tilsyn

• Vurdering av alternative tiltak for å
forbygge rovdyrskader

• Gjerdeseminar

• Flere gjerdeprosjekter

• Elektronisk overvåkning

• Planlegging av skjøtsel med 
beitedyr – holde sætrene åpne

• Rovviltberedskap
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Ulike planer

• Tiltaksplaner

– Av og for beitelaget

– Til hjelp for kommune

• Beitebruksplaner

– Av kommunen

– For politikere og administrasjon

• Beredskapsplaner

– Av kommune og beitelag

– For kommune og beitelag

Organisering av tilsyn

• Tilsyn en utfordring

• Mange ulike org.former

• Godt tilsyn avhenging av 
samarbeid og organisering

• Tilsyn med elektronisk 
overvåkning

• Kommunikasjon/samarbeid 
med kommunen
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2 gjerdeprosjekter

• Fåberg Østside Beitelag

– 2,1 km i Hedmark

– Unngå sau på veg

– Hindre gaupe

– Hele beiteområdet skjermet

– Oppstart 8. februar

– Ferdig 15. juli

2 gjerdeprosjekter

• Fåberg Vestside Beitelag

– Store konflikter i mange år

– Valg av gjerdetrasé

– 3 km nytt gjerde og 3,5 km 
eksisterende gjerde

– 19 grunneiere

– Opprettet gjerdelag
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Elektronisk overvåkning

• Radiobjeller

– Samarbeid med OSG om innkjøp av 400 bjeller

– 10 beitebrukere med 2615 dyr slept (905 søyer og 1710 lam)

– Mål: redusere tap og effektivisere tilsynet

• Merkeavlesere

– Innkjøp av 9 i 2009 og 17 i 2010

– 37 beitebrukere med 6866 dyr slept (2504 søyer og 4362 lam)

– Mål: redusere tap og effektivisere tilsynet

2,757,104,7710Andreas KarlstadBiri Sauesankelag, 
Gjøvik

6,9715,537,8910Jonny MathisenKvam Østside 
Beitelag, Nord-Fron

6,938,655,9530Lars Ole AuglestadØstkjølen og 
Vuludalen Beitelag, 
Sør-Fron

3550Geir Vegger 
Bergsrud

Sør-Aurdal

11,3913,7910,14300Martin VorkinnLordalen Beitelag, 
Lesja

201020092008

TapsprosentAntall radiobjellerKontaktpersonBeitelag/kommune
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Tilbakemeldinger på radiobjeller

• Mye mer målrettet og effektivt tilsyn.

• Informasjon og erfaringer som igjen kan 
brukes til planlegging av neste 
beitesesong i form av avl, utnytte god 
beitekvalitet, unngå rovviltutsatte 
områder hvis mulig og sanking.

• Informasjonen radiobjellene gir er svært 
mye god dokumentasjon. 
Dokumentasjon om beitemønster, 
beitekvalitet, rovviltangrep, 
dokumentasjon av tap og ikke minst 
dokumentasjon på hvilke områder som 
virkelig er beiteområder. 
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Veien videre med radiobjeller

• OSG går til innkjøp av nye 
radiobjeller.

• Beitebrukere/beitelag melder 
sin interesse til OSG innen 
15.feb.

• Innhente mer kunnskap om 
beitemønster og adferd (søyer, 
søyelam/værlam, hyppighet, 
adferd ved ro/uro, m.m.)

• Gi innspill til videreutvikling av 
teknologien

Tilbakemeldinger på
merkeavleserne

• Det har gått bedre i år enn ifjor siden sauen nå
begynner å bli vant med avleserne.

• Bedre oversikt/tilsyn med beitedyra.

• Det har vært store problemer med å utnytte 
avleseren store deler av sesongen siden tilgangen til 
dataene ikke kom før i august.

• Bruken av pc og ny teknologi har motivert mange 
beitebrukere til å fortsatt drive med sau.

• Det er fortsatt en del i detaljer i programmet som bør 
utvikles for å gjøre det lettere å utnytte informasjonen 
som ligger der.

• Informasjonen har i år blitt benyttes til mer målretta 
tilsyn, mer effektiv sanking/ettersanking, gi mer 
kunnskap om adferdsmønster og kan absolutt være 
grunnlag for tiltak for å endre beitevaner hos sauen.
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Veien videre med merkeavlesere

• Prosjektet vil nå etter evalueringen se 
på om det er hensiktsmessig å ha 
avleserne i de aktuelle beiteområdene 
neste beitesesong. 

• Innhente mer kunnskap om 
beitemønster og adferd (søyer, 
søyelam/værlam, hyppighet, adferd ved 
ro/uro, m.m.)

• Evaluere bruken av avleserne i forholdt 
til varsling på sms.

• Videreutvikle teknologien i samarbeid 
med BioControl

• Øker ikke antall avlesere

Rovviltberedskap

• Rovviltberedskap i sommer

– Avdekke hvor samarbeid 
fungerer eller ikke

– Avdekke hvem som har 
beredskapsplaner eller ikke

– Avdekke hvem som har 
telefonlister eller ikke

– Avdekke hvem som har 
organisert tilsyn eller ikke

– Avdekke hvem som setter inn 
tiltak eller ikke
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Fokus i 2011

• Organisering av beitelag – kurs 
i uke 10

• Kommunikasjon/samarbeid 
mellom beitelag og kommune

• Planer som verktøy
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Takk for oppmerksomheten og takk for meg!


