
Beiteseminaret 2018

Ny teknologi i beitenæringa
Honne 24. oktober 2018

1.Beitebrukerens perspektiv v/Pål Kjorstad, Oppland radiobjøllelag: Hvilke tekniske 

løsninger er tilgjengelig i dag og hvordan kan de brukes.

2.Grunderens perspektiv v/Marit Mjøen Solem, «Findmysheep»: Hva skal til for å

utvikle «beiteteknologi» tilpasset brukernes behov og økonomi.

3.   Lunsj – kl. 11.30 -12.15

4.Kommunens perspektiv v/Eldri Siem, Nord-Fron og Gunhild Bergene, Sør-Aurdal:

Erfaringer fra to prosjekter med utprøving av radiobjeller for lam – elektronisk

overvåking og bruk av kadaverhundekvipasjer i Fron vestside og bruk av radiobjeller

på lam i Sør-Aurdal

5.Forskerperspektivet v/Hanne Sickel, NIBIO: Bruk av GPS-teknologi i kartlegging av

dyras bruk av forskjellige vegetasjonstyper på utmarksbeite og beitingas betydning 

for nøkkelbiotoper og spredning av arter. (Forskningsprosjekt med feltarbeid i Etnedal)

6.   Beinstrekk – kl. 14.00 -14.15

7.   Forvaltningens perspektiv v/Stig Horsberg og Sidsel Røhnebæk, FMOP: Ny teknologi i

beitenæringa – hvilke muligheter gir det for forvaltning av utmarkas beiteressurser og

kulturlandskap?

8.Bjørn Egil Flø, NIBIO: Mot ei framtid for utmarksbeite – forskningsprosjektet Futgraze.

Om regler, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder.

9.   Avrunding og oppsummering  - kl. 14.55 -15.00

Sidsel Røhnebæk



Beiteseminarer i Oppland siste år
1. 2009 -2012: 3-årig beitebruksprosjekt for hele fylket

2. September 2013: To dagers beiteseminar på Beitostølen

3. 23. sept 2014: Beiteseminar i Espedalen –bl. a. kartlegging av 

beiteressurser mellom Valdres og Gausdal, om bruk og vern i 

Langsua

4. 28.okt 2015: Beiteseminar i Øyer – bl.a. om mer organisering 

av storfe på utmarksbeite og om storfesatsing i Hedmark

5. 26.okt 2016: Beiteseminar i Øyer – om bærekraftig 

storfeproduksjon v/professor Odd Magne Harstad, 

beiteprosjekter i Ringsaker og beitebruksplanlegging

6. 15.nov 2017: Beiteseminar i Lillehammer  - Utmarksbeiting og 

beitebruksplanlegging – med bl.a Geir Harald Strand/NIBIO og 

Oddbjørn Flatanger/Tyr

7. 24. okt 2018: Beiteseminar på Honne/Biri - Ny teknologi i 

beitenæringa 

8. 1.1. 2019 – felles Fylkesmannen for Oppland og Hedmark = 

Fylkesmannen for Innlandet



Likt og ulikt Oppland og Hedmark – landbruk og beitenæring

Oppland:
• Innbyggere: 189 000

• Areal: 25 200 km2

• Dyrka mark: 993 000 daa

Ulikt:

• 80 % av dyrka mark er grasproduksjon og beite

• 18 % av dyrka mark er korn

• 2 % av dyrka mark er poteter, grønnsaker og bær

Til sammen i Innlandet:

Hedmark og Oppland har 20 % av arealene i Norge som 

nyttes til gras/beite/grovforproduksjon i Norge og 

25 % av arealene som nyttes til kornproduksjon.

Hedmark:
• Innbyggere: 196 000

• Areal: 27 400 km2

• Dyrka mark: 1 042 000 daa

Ulikt:

• 44 % av dyrka mark er grasproduksjon og beite

• 51 % av dyrka mark er korn

• 5 % av dyrka mark er poteter, grønnsaker og bær

Norge:

9 785 000 daa dyrka mark hvor 67 % er gras/beite, 30 % 

korn og 3 % potet, grønnsaker og bær.



• Hedmark og Oppland har stor husdyrproduksjon.

• Oppland har flest «grasetere» - 2 x Hedmark

• Beitenæringa i Oppland er godt organisert gjennom 

beitelag/beiteområder

Husdyr på utmarksbeite, landbruksdirektoratet 31.07.2016

Oppland:

Søyer og lam:                            250 000 – 12 % av hele landet

Mjølkekyr og ammekyr:               18 000 – 18 % av hele landet

Storfeungdyr:                               25 000 – 16 % av hele landet

Beitelag/beiteområder:                    88 beitelag/130 beiteområder

Tap på utmarksbeite OBB 2017:    4,28 % søyer og lam

Hedmark:

Søyer og lam:                                114 000 – 5 % av hele landet

Mjølkekyr og ammekyr 9 000  - 9 % av hele landet

Storfeungdyr:                                    12 000 – 8 % av hele landet

Beitelag/beiteområder:                       58 beitelag

Tap på utmarksbeite OBB 2017:        6,34 % søyer og lam

Norge: 

Søyer og lam:                                2 100 000 – 17 %  i Hedmark og Oppland

Mjølkekyr og ammekyr:                      98 000 – 27 %  i Hedmark og Oppland

Storfeungdyr:                                    156 000 – 24 %  i Hedmark og Oppland

Beitelag:                                               739 beitelag

Tap på utmarksbeite OBB 2017:          5,21 % søyer og lam



Noen refleksjoner rundt landbruk og beitebruk

• Landbruket i innlandet – vi høster fra åker, eng og utmarka

• Utmarksressursene i Oppland er store – «høster» årlig 

beitegras til en verdi av 150 mill kr. (kr. 3,50 per f.e.)

• Tørkesommeren 2018 – beiteressursene i utmark ble svært 

viktige – mange lokale tilpassinger/endringer/tidligere 

bruksmetoder

• Tørkesommeren 2018 – lite gras, men også fare for lite 

drikkevann! 



Ny teknologi i beitenæringa

Innenfor alle områder i landbruket – ny kunnskap og ny teknologi 

i høyt tempo – gir rasjonalisering og optimalisering!

Også i beitenæringa – med blant annet mer målrettet tilsyn via 

elektronisk overvåkingsutstyr, kamera, droner, apper m.m.

Men – i hver sin skål, og må kombineres: 

1.                         2. 

Teknologi             Biolog (husdyra –folk og fe)

Økonomi              Utmarksarealene – ligger fast, kan ikke flyttes

Jus                       Årstidene og klima

Hvor er vi i 2020 – 2030 – 2050 ?



• Flere storfe på utmarksbeite, sauetallet stabilt

• Økende andel storfe organisert i beitelag

• Utnyttingsgrad på ca. 2/3 av beiteressursene

• Beiteområder med underutnytta beiteressurser 

for storfe (NIBIO)

• Økt interesse for bruk av utmarksbeitet 

• Gjengroing gir dårligere beite og tilgjengelighet

• Gjengroing reduserer landskaps-/verneverdier

• Interessekonflikter

• Rovdyrskader

• Oppsetting/vedlikehold av gjerder

• Folk og tid nok til å drive tilsyn

Potensial Utfordringer



Utfordringer - brukerperspektivet

• Minimalisere interessekonflikter

• Rasjonell transport, tilsyn og sanking

• Optimalisere beitebruk i driften

• Beitebruk innenfor verneområder

Utfordringer – landskapsperspektivet

• Skoggrensa heves, mer «beiteskog»

• Stor variasjon i beitetrykk/-påvirkning

• God beiteverdi = stort gjengroingspotensial

• Kulturbetinget biologisk mangfold

• Landskapsbilde, ferdsel og utsiktspunkter

(bl.a. i landskapsvernområder)

• Gode beiteområder = attraktive hyttefelt

• Risiko for redusert beitebruk i 

rovdyrområder

Storfjellet beitelag,

Ringebu

GPS-plott av sau i 

juli (over) og 

august (under)

(Michael Angeloff, 

NIBIO)

Fordeling 

av godt 

beite 

(venstre) 

og hytter 

og dyre-

tetthet 

(høyre)

(NIBIO)

Venstre: 

Potensielle skogområder mellom Valdres og Gausdal/Fron er 

rødfarget (NIBIO)



Beitebruk – hvorfor «ny teknologi»?

Beitebruk er i utgangspunktet et resultat av biologi, geografi og sosiologi

• Lokal og stedbunden

• Naturgrunnlag

• Erfaringsbasert – uformell kunnskap, muntlig overføring

• Kompleks – sosialt samspill, del av en større helhet

• Fleksibel – tilpasser seg sesongvariasjoner, individuelle forhold og det uforutsette

• Bundet av lokalitet, tradisjoner og rettigheter

Men:

Under press fra krav om produktivitetsøkning og kostnadsreduksjon

Under press fra endringer i lokale strukturer, sosiale forhold og vaner

Stor spredning av beitedyr – ujevnt/svakt beitetrykk – dårligere beitekvalitet



Fra GPS til «big data» - Hva mener vi med «ny teknologi» i beitebruken

• Geografisk sporing av posisjon og bevegelse

• Overvåking (droner, rapportering, registrering)

• Styre beiting (elektroniske gjerder)

• Kommunikasjon på forskjellige plattformer

• Datafangst (automatisert innsamling, mange datakilder)

• Kartlegging og dokumentasjon ved bruk av datamateriale, overvåking og 

statistisk bearbeiding

• Analysere/sammenstille data og modellering av beitebruken i områder

Eksempel: Sporing av sau i Spekedalen uke for uke (Michael Angeloff, 

NIBIO).

350 individer, 50 000 GPS-plott i fem beitesesonger

































1. Praktisk beitebruk

- oppsporing og sanking, finne dyr som beveger seg ut av området

- begrense/styre dyras bevegelser

- konfliktløsning og annen kommunikasjon mellom brukerinteresser

- utnytte beiteområdet og beitevegetasjonen optimalt gjennom sesongen

2. Forvaltning av utmarka

- dokumentasjon av beiteressursene og hvordan de brukes

- utnytting av «ledige» beiteressurser

- tilrettelegging for beiting i verdifulle/prioriterte områder

- offentlig arealplanlegging

- måle endringer og effekter av beitebruk i beiteområder over tid

•

Ny teknologi og bruk av data på forskjellige arenaer

Ill: Michael Angeloff, NIBIO



3. Prioritering av offentlige virkemidler

- stimulere beitebruk i områder med stort beitepotensial

- stimulere beitebruk i områder med store landskaps-/natur-/kulturverdier

- bidra til tiltak der det er «flaskehalser», interessekonflikter, spesielle behov

- vurdering av hvor det er størst effekt av å sette inn tiltak og virkemidler

4. Utviklingsarbeid for beitenæringa

- analysere sammenheng mellom data fra beiteområder og resultater i beitebruken

- scenarier for utnytting av beiteressursene ut fra flere variabler

- modellering av forholdet beitebruk/vegetasjonsutvikling over tid


