
Fagdag 

Beiting og økt matproduksjon i Buskerud
- beitebruksplan som verktøy 
Tirsdag 17. oktober 2017 på Jakt- og fiskesenteret i Flå

Påmelding
Påmelding og program på Fylkesmannen i Buskerud sin hjemmeside 
www.fylkesmannen.no/buskerud

Pris per deltaker:  kr 300

Spørsmål kan rettes til: 
Astrid Aass, tlf. 32 26 67 01 / 977 32 840, e-post: fmbuaaa@fylkesmannen.no

Vi har gleden av å invitere til fagdag om beitebruksplaner. Dette er et ledd i arbeidet for å øke 
matproduksjonen, der beiting i utmark er sentralt.

Med utgangspunkt i beitebruksplanen for Gol belyses ulike temaer som forholdet til 
hyttebygging, gjerdespørsmål, samarbeid med reiseliv og ikke minst selve planprosessen. 
Flere kommuner er i startgropa med å lage beitebruksplan, og vi tror det er nyttig å utveksle 
erfaringer og få ny kunnskap.

Målet med fagdagen er å motivere til beitebruksplanlegging og få til gode beitebruksplaner.
Målgruppen er kommunal landbruksforvaltning, beite- og sankelag, faglag, reiseliv og andre 
interesserte.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Kurs-og-konferansekalender/Fagdag-om-beiting-og-okt-matproduksjon---beitebruksplan-som-verktoy/


09.00 - 09.30 Kaffe og kjøremat

09.30 - 09.45 Velkommen v/Otto Galleberg, fagsjef hos 
  Fylkesmannen i Buskerud

09.45 - 10.15 Hvorfor bør alle kommuner ha beitebruksplan?
  v/Per Liahagen, styreleder i Buskerud Landbruksselskap

10.15 - 11.00 «Slik gjorde vi det i Gol» 
  - om utarbeidelsen av beitebruksplanen for Gol 
  v/Aslak Botten, sekretær i arbeidsgruppa for beitebruksplanen

11.00 - 11.20 Pause

11.20 - 11.40 Beitebruk i en hyttekommune – noen problemstillinger
  v/Gunvor Synnøve Green, jordbrukssjef i Sigdal 

11.40 - 12.00 Beitenæringens rolle i beitebruksplanlegging
  v/John Bergerud, beitebruker i Nore og Uvdal

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - 13.15 Dyr på utmarksbeite gir positive miljøeffekter!
  v/Katrine Andersen Nesse, fagsjef i Animalia

13.15 - 13.45 Beitebruksplanlegging – slik gjør vi det i Oppland 
  v/Sidsel Røhnebæk, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i 
  Oppland

13.45 - 14.00 Kaffepause med kakebit

14.00 - 14.30 Ny Giv i landbruket i Ål – beitebruksplan et verktøy 
  for å utnytte beiteressurser og å løse ulike interesser? 
  v/Marit Thorsrud Nerol, jordbruksforvalter i Ål kommune 
  og Torleiv Torgersen, GIS-medarbeider i Ål kommune 

14.30 - 15.00 Organisering av nytt beiteområde - erfaringer fra 
  Flæfjelldrifta
  v/Olav Håkon Sando, gjeter og ansvarlig for Flæfjelldrifta

15.00 - 15.15 Hvilken rolle kan Norsk Landbruksrådgiving ha i 
  utarbeidelse av beitebruksplan?
  v/Aslak Botten, rådgiver i NLRØ

15.15 - 15.30 Hva kan Fylkesmannen bidra med?
  v/Fylkesmannen

15.30 - 15.45 Oppsummering og vel hjem 
  v/ Otto Galleberg, fagsjef hos Fylkesmannen i Buskerud

  
  Forbehold om endringer i programmet.

Foredragsholderne

Per Liahagen er styreleder i Buskerud 
Landbruksselskap og er svært opptatt av 
beitespørsmål. Han har tidligere arbeidet i 
Nortura og har vært ordfører i Gol. Han er 
fortsatt aktivt med i sauedrifta på gården.

Aslak Botten er økonomisk rådgiver 
i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. 
Han var sekretær i arbeidsgruppa 
som utarbeidet beitebruksplanen for 
Golsfjellet. Han driver også gårdsbruk med 
storfe og noe gris.

Gunvor Synnøve Green er 
jordbrukssjef i Sigdal kommune. Tidligere 
har hun hatt tilsvarende funksjon i Modum 
kommune. Hun er engasjert i gjerde- og 
beitespørsmål, ikke minst i forbindelse 
med hytteområder. 

John Bergerud er bonde i Nore og 
Uvdal og driver en fjellgård med sau og 
storfe. Han er aktiv beitebruker både på 
Hardangervidda og i fjellområdet rundt 
gården. Han brenner for at kommunene 
skal lage beitebruksplan for å løse 
beitespørsmål.

Katrine Andersen Nesse er fagsjef 
i Animalia og leder avdelingen for 
bærekraft, miljø og klima. Hun har tidligere 
arbeidet i Landbruksdirektoratet og i 
Tine. Hun er opptatt av viktigheten av å 
produsere kjøtt fra den norske utmarka.

Sidsel Røhnebæk er seniorrådgiver ved 
landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i 
Oppland. Hun arbeider med husdyrsaker 
generelt og organisert beitebruk spesielt. 
Oppland er det fylket i Norges som har 
flest dyr på utmarksbeite.

Olav Håkon Sando fra Ål driver et 
enkeltmannsforetak med ansvar for 
Flæfjelldrifta som ble stiftet i 2012. 
Området er på 75 000 dekar og har ca. 
2 500 sau på beite. Han har lang erfaring 
som gjeter, blant annet fra Iungsdalen.

Marit Thorsrud Nerol er 
jordbruksforvalter i Ål kommune. Hun 
er kommunens representant i «Ny Giv i 
landbruket i Ål» og aktivt med i revisjon av 
beitebruksplanen for Ål som nå er startet 
opp. 

Torleiv Torgersen er ansatt i Ål 
kommune som Gis-/kartmedarbeider 
og har ansvaret for kartdelen i 
beitebruksplanen for Ål. Han var også 
aktivt med på å utarbeide kartdelen i 
beitebruksplanen for Gol.

Program


