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Sluttrapport for prosjektet "Økt kunnskap om utmarksbeite".     17.12.2021 

 
Viser til delrapport levert mars 2020 for detaljert oversikt over arbeid gjennomført 
til og med 4 mars 2020.  

 
Oppsummering  

Utførte tiltak siden oppstart mars 2019. 

1. Satt ned en prosjektgruppe bestående av personer fra:  

a. Kommuneadministrasjonen (Reidar Steffenstorpet, Kongsvinger)  

b. Storfenæringa (Else Engen, TYR)  

c. Skogbruket (Britt Godtlund, Kvinner i skogbruket)  

d. Beitelag (Arne Sund, Grue østre sankelag)  

e. NLR Øst (Stine Lysen og Steinar Velten)  

 

2. Laget en fremdriftsplan (Prosjektplan) 

Fremdriftsplanen går i hovedtrekk ut på å drive kunnskapsformidling til interessegruppene 

i utmarka, men at en i fortid må bygge opp noe egenkompetanse. 2019 har i hovedtrekk 

gått med på å innhente litt egenkompetanse for gruppa og finne eksterne fagpersoner som 

kan hjelpe til i videre arbeid. Gruppa har hatt to strategimøter og to befaringer i 

utmarksbeiter i hhv Grue og Etnedal.  

 

3. Bistått beitelag og andre beitebrukere i kommunen  

a. Det er utført en del oppdrag i Kongsvinger og Grue for bistand til enkeltbønder for 

kartlegging av beiteressurser og til hjelp til søknader.  

b. Det er i tillegg bistått i beitelagene i grunneieravtaler, søknader og gjerde- og 

Nofencesaker. 

 

4. Fagforedrag og informasjon til beitebrukere utenom arbeidet i prosjektgruppa .  

a. Det er utført en rekke fagforedrag fra NLR som omhandler utmarksbeite, blant 

annet gjennom ammekuskolen, kommunale samarbeidsprosjekter, rovdyrmøter, 

o.a. Det er også skrevet noen informasjonsskriv om beite og beitebruk. 

 

5. Det er arrangert ett åpent fagmøte 4 mars 2020 med fire eksterne foredragsholdere. 

 

Norsk Landbruksrådgiving Øst 

Brugata 6 

2260 Kirkenær 

Epost: ost@nlr.no 

Faktura: faktura.ost@nlr.no 

Org.nr: NO 969 884 275 MVA 

Bank: 1080.36.19552 
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6. Arrangere tre informasjonsmøter på nett.  

a. Beiterett og digital gjerdeteknologi  

b. Beiting og påvirkning på skogen  

c. Beitelagsorganisering (med repetisjon på juss om beiterett)  

 

7. Arrangerte utflukter i beiteområder  

a. Opaker gård med tema storfebeiting og påvirkning på skog.  

b. Grue Finnskog med tema kulturbetinget bioartsmangfold, samarbeidsformer med 

Grue kommune og beiteleie på kommuneskog. 

c. Austmarka med team beiting og påvirkning på skog 

 

8. Arrangerte fagdag med storfebeiting i rovviltområder 

a. Regelverk og forvaltning rundt storfebeiting innenfor ulvesona 

b. Erfaring fra beitebrukere som slipper dyr innenfor sona 

c. Regelverk og tilskudd til dyr på utmark 

d. Oppsynets rolle ved Statens naturoppsyn 

 

9. Artikkelskriving og kunnskapsformidling om prosjektet 

a. Artikkel i SKOG  

b. Artikkel i Grønt i Fokus  

c. Nettsider NLR Øst 

 

10. Oppsummeringsmøte med kommunene og prosjektgruppa 

 

11. Sluttrapport  

 

 

Aktiviteter og arbeid mars 2020 – november 2021.  

  

Avvik fra opprinnelig prosjektplan.  

Ei uke etter siste fagdag 4 mars 2020, brøt Covid ut i Norge og landet ble mer eller mindre stengt 

ned. Alle planlagte aktiviteter ble derfor satt på vent og utsatt til over sommeren. I august var det 

fortsatt restriksjoner knyttet til fysiske møter, og Prosjektplan ble derfor justert og søkt utsatt 

arbeidsfrist på til 31.12.2021. Delmål 1 Informasjonsmøter, ble gjennomført som nettmøter.  

Prosjektet fikk ny leder da Steinar Velten sluttet i NLR Øst 25 november 2020. Velten gikk inn i 

prosjektgruppa som representant for Eidskog kommune. Benedikte Tveit gikk inn i roller som ny 

prosjektleder fra samme dato.  

Utflukt nr.3 ble etter ønske fra prosjektgruppa, arrangert som et innendørs fysisk 

informasjonsmøte med tema Storfebeiting og rovviltproblematikk. Målgruppe ble da også endret 

til beitebruker, forvaltning og oppsyn.  

 

Generelt om aktiviteter fra november 2020. 

Alle arrangement er markedsført gjennom NLR Øst sine medlemsutskriv, prosjektgruppas 
informasjonskanaler, samt alle kommunene i Glåmdalen.  
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Tilskuddsordningen «Konfliktdempende tiltak til kommuner med ulverevir» og 
tilskuddsmyndigheter Eidskog, Kongsvinger og Grue kommune, ble synliggjort på all 
markedsmateriell med logo og lenke til prosjektets informasjonsside på nlr.no/ost. 

I og med aktiviteter skulle rettes mot berørte målgrupper for prosjektet, ble det ført statistikk på 
antall påmeldte, hjemkommune og rollefordeling på påmeldte deltagere. Denne blir presentert 
under den enkelte aktivitet.  

 

 

Delmål 1; Informasjonsmøter 

Gjennomført som nettmøter i perioden 19 november – 21 oktober 2021.  

Erfaringer fra møtene ble brukt til å bygge neste møte. Dette kunne være kunnskapshull på 

enkelte fagområder eller behov for mer erfaringsbasert praksis, som da ble prioritert belyst videre 

i prosjektet gjennom både informasjonsmøter og utflukter.  

 

Informasjonsmøte 1; Beiterett og gjerdeteknologi.  

• Muligheter og praktisk bruk av digital inngjerding, ved Nofence, Ragnhild Aspås  

• Jordskifterettens rolle ved Glåmdal jordskifterett, Ole Jakob Skovli 

• Beiterettstvister ved Norsk Sau og Geit, Per Fossheim 
 

Oppsummering:  

Møtet hadde en tematikk som var rettet mot målgruppen skogeier og beitebruker. I og med digital 

inngjerding åpner dører for beiteslipp i områder med dårlig eller manglende inngjerding, ønsket 

prosjektet en presentasjon av Nofence sine produkter, som er markedsledende på digital 

inngjerdingsteknologi. Vedlikehold av gjerder er ofte grobunn for konflikt mellom grunneier og 

beitebruker. Prosjektet ønsket å formidle digital inngjerding som et konfliktdempende tiltak i 

områder hvor denne teknologien kan være et alternativ. Videre ønsket prosjektet en presentasjon 

av lovverket rundt beiterett ved Glåmdal jordskifterett.  

Innlegger orienterte om jordskifteretten og hvordan jordskifteretten kan bistå i forbindelse med 

konflikter om beiting og inngjerding. Saksomgang og kostnadsfordeling var også tema.  

Norsk sau og geit har lang erfaring med å bistå sine medlemmer i beiterettstvister. I og med det 

er liten praksis med beiting med storfe sammenliknet med småfe, fant prosjektgruppa det 

interessant å formidle kunnskap fra NSG. Representanten har rolle som Beite og 

Utmarksrådgiver, som ble oppmuntret til å vinkle tematikk til storfe og Glåmdalen. Det ble gjort en 

befaring i beiteområder på Kongsvinger og Grue østside med rådgiver og prosjektleder før møtet.  

 

Foto: Prosjektleder Steinar Velten på befaring med 

rådgiver fra NSG.  

 

 

 

 

 

https://ost.nlr.no/fagartikler/grovfor/beite/ost/okt-kunnskap-om-utmarksbeite
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Målgrupper:  

Informasjonsmøte om beiterett og gjerdeteknologi hadde 57 

unike påmeldte. Kategorien Annet bestod stort sett av 

representanter fra forvaltning på kommune- eller 

statsforvalternivå.  

 

 

 

 

 

              Graf 1. Påmeldinger fordelt på målgrupper.  

 

 

 

 

Informasjonsmøte 2; Beiting og påvirkning på skogen.  

• Følelser og utmarka, Nibio ved Bjørn Egil Flø.  

• Bruk av beitedyr i ungskogpleie, ved beitebruker og skogeier Arne Wilhelm Omsted. 

• Biologisk artsmangfold i utmarka, Nibio ved Hanne Sickel 

• Skogeiers motivasjon for utmarksbeite med storfe, Glommen Mjøsen Skog, ved 
tillitsvalgt Nikolai Omsted 

• Beitingas påvirkning på viltet, Høgskolen i Innlandet ved Barbara Zimmermann 

 

 

Oppsummering:  

Målgruppen for dette informasjonsmøte var i hovedsak skog – og grunneier. Prosjektet inviterte 
derfor spesielt inn samvirket Glommen og Mjøsen skog, Statskog og Norskog. Tillitsvalgt for GM 
skog i Solør Odal, holdt en presentasjon om motivasjon og holdninger fra GMs medlemmer for 
utmarksbeite, og det ble presentert forslag til hvordan beiting med storfe på skogsbeite, best bør 
gjennomføres med hensyn på spesielt plantefelt.  I og med mange skogeiere også er 
storfebønder, inviterte prosjektet en grunneier på Grue vestside som bruker dyra aktivt i 
ungskogpleien. Fordeler og ulemper ble formidlet sammen med en tydelig anbefaling om å gå i 
dialog for å unngå konflikter med grunneier.  
Biologisk mangfold og beitedyras rolle for å opprettholde biologisk mangfold, er et tungtveiende 
argument for kontinuerlig bruk av utmarksbeiter. Nibio har gjennomført mange prosjekter med 
denne tematikken, og koblingen beitedyr og artsmangfold er godt dokumentert. Representanten 
fra Nibio presenterte funn fra et beiteprosjekt gjennomført i Steinsettdalen med hovedvekt på 
beitedyras påvirkning på semi-naturlige økosystemer, spredning av genmateriale hos viktige 
flora i utmarka, samt beiteadferd hos storfe. Storfebeiting påvirker også hjorteviltet, og denne 
tematikken ble presentert av representant fra HINN.  
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Utdrag fra 
presentasjon HINN;  
GPS merkede storfe, 
sau og elg viser en 
viss overlapping i 
matseddel – og 
områdepreferanse. 
Forutsetninger for 
indirekte konkurranse 
er at; 1. artene bruker 
de samme 
ressursene, 2. at 
ressursene er 
begrenset, og 3. høy 
dyretetthet.  

 

 

 

 

 

Utdrag presentasjon ved Nibio;  
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Utdrag presentasjon ved Glommen og Mjøsen skog;  
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Målgrupper:  

Informasjonsmøte om beiting og påvirkning på 
skogen hadde 91 unike påmeldte.  

 

 

 

 

 

 

                                                                             Graf 2. Påmeldinger fordelt på målgrupper.  

 

 

 

Informasjonsmøte 3; Beitebruksplan og organisering av beitelag  

• Utmarksbeite – Ressursgrunnlag og beitebruk, ved Yngve Rekdal, Nibio - divisjon for 
kart og statistikk.  

• Beiteadferd og produksjon hos storfe på skogsbeite, ved Morten Tofastrud, HINN - 
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi 

• Hvordan dokumentere beiterett? Ved advokat Kristin Bjerkestrand Eid, Norges Bondelag 

• Beitebruksplaner, ved Rune Granås, NLR Innlandet. 

• Beredskapsplaner for dyr på utmarksbeite og Informasjon om tilskudd til tiltak i 
beiteområder, ved Jorunn Stubsjøen, ved Statsforvalteren i Innlandet. 
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Oppsummering;  

I tråd med prosjektets arbeidsmetode om å tilpasse tematikk erfaringer fra tidligere møter, ble 
tema beiteretter repetert på dette møtet. Signaler fra deltagere var at innlegget fra Glåmdal 
jordskifterett ble for teknisk, og manglet eksempler fra praksis. Jurist fra Bondelaget, presenterte 
derfor tema beiterett på nytt, og denne gangen med flere eksempler på tvister BL har bistått 
medlemmer med. Videre ble beitelagsorganisering presentert ved ressurser fra både NLR 
Innlandet og Nibio. Sauebønder har god praksis med organisering av beitelag mens 
storfebønder ikke praktiserer dette på tilsvarende måte. Samhold og samarbeid er viktig både 
med tanke på å holde kontinuitet i utmarksbeitinga, bistå hverandre ved tilsyn og sanking, samt 
ved konflikter og tvister. Tilvekst og økonomi er vesentlige punkter ved skogsbeiting med storfe. 
Dette tema ble presentert av beiteforsker ved Høyskolen i Innlandet, med doktorgrad på 
beiteadferd og tilvekst på skogsbeiter. Når det gjelder tilvekst, henger dette nøye sammen med 
innefôringa før slipp. Dyr i godt hold, såkalt positivt vektavvik om våren, er de dyra som taper 
seg mest ved overgang til skogsbeite fordi de bruker for lang tid til å omstille seg på beite. Ulike 
raser påvirker også evnen til å tilpasse seg skogsbeite, og prosjektet viste, som også tidligere 
etablert kunnskap viser, at lettere raser tilpasser seg best. Hovedsakelig fordi de er lettere og 
trenger mindre fôr til vedlikehold. Moderat innefôring før beiteslipp, tidspunkt for kalving, 
samspillet beitekvalitet og dyretetthet, er noen viktige faktorer for å lykkes med skogsbeite som 
fôrressurs til storfe.  

 

 

 

Målgrupper:  

Informasjonsmøte om beitebruksplan og 
organisering av beitelag nådde 47 unike 
påmeldte.  

 

 

 

 

 

 

               Graf 3. Påmeldinger fordelt på målgrupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

9 

Informasjonsmøte 4; Beiting med storfe i rovviltområder.  

 
• Regelverk ved beiting med storfe i rovviltsoner. Ved Britt Helen Villand Lindheim, 

Veterinær og fagrådgiver beitedyr for Mattilsynet avd. Nordre Buskerud, Hadeland og 
Valdres. 

• Datagrunnlaget for utmarksbeitebruken i Glåmdalsregionen.  Ved Tordis Fremgården, 
Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet.  

• Storfebeiting i rovviltsona - erfaring fra beitebrukere.  
Anne Dieset, Deset i Åmot 
Arne og Thorbjørn Sund, Grue Finnskog  
Lill Bredvold, Åsnes Finnskog  

• Storfebeiting og rovvilt – adferdsmønster på ulv og bjørn. Ved Barbara Zimmermann, 
forsker ved Høyskolen i Innlandet  

• Grenseviltprosjektet. Ved Barbara Zimmermann og Pia Knøsen Lund, viltforvalter Våler 
og Åsnes kommune.  

• SNO sin rolle. Ved Simon Bredvold, Statens naturoppsyn.  
 
 
 
Oppsummering:   
 
Dette tema ble først planlagt som utflukt i beiteområder. Men som tidligere nevnt, har 
prosjektplanen vært dynamisk og prøvd tilpasset forløpende funn gjennom prosjektet. 
Erfaringer fra beitebrukere engasjert i prosjektet, er at det er få dokumenterte angrep på 
storfe. I Glåmdalen 
Årsaken til dette kan være flere;  

• Lavt omfang av beiteslipp med storfe på utmark 

• Høstkalving som praksis og færre kalver enn mordyr på utmark  
Større flokkinstinkt på storfe sammenliknet med sau 

• Rovviltet har ikke «knekt koden» enda 
 
Prosjektgruppa ønsket likevel å belyse mulige fremtidsscenario ved beiting i rovviltområder. 
Flere av beitelaga i Glåmdalen, slipper dyr innenfor ulvesona, og signaliserte et behov for 
mer forutsigbarhet rundt lovverket og erstatningsordninger ved tap av dyr til rovvilt.  
Møtet ble innledet av Mattilsynet, som presenterte beitebrukers ansvar innenfor 
Dyrevelferdsloven, og særskilte forhold ved ekstra tilsyn når dyr beiter innenfor rovviltsona.  
Videre ble datagrunnlaget for utmarksbruken i Glåmdalen presentert av representant fra 
Statsforvalteren. Prosjektgruppa og flere av deltagerne på møtet, oppfatter dette grunnlaget 
som lite representativt for praktisk beitebruk i Glåmdalen. Det ble diskutert definisjoner og 
kriterier for tilskudd til dyr på utmarksbeite, og hvordan slik statistikk blir brukt som grunnlag 
for rovviltforvaltning. Det ble gitt en klar oppfordring til forvaltning både på statlig og 
kommunalt nivå, om å revidere dette tallgrunnlaget.  
Praktisk erfaring med beitebruk innenfor rovviltsona ble presentert av tre ulike storfebønder. 
To av bøndene var forholdsvis ferske storfebønder, mens den tredje har lang erfaring både 
som saue – og storfebonde. Opplevelsen av å leve med rovvilt tett på dyra, ble derfor 
presentert på forskjellige måter. De ferske bøndene opplevde utfordringer med rovvilt som 
mindre problematisk og hadde et større fokus på samarbeid med oppsyn og forvaltning for å 
forebygge angrep. Disse to beitebrukerne hadde også dreid drifta konsekvent mot 
høstkalving slik at kun rolige mordyr ble sluppet på utmark. Dette for å bedre ha kontroll på 
dyra ved behov for sanking, samt at kalvene er mer utsatt for rovviltangrep.  
Forskning og lokal forvaltning presenterte videre Grenseviltprosjektet, som er et samarbeid 
mellom Høyskogen i Innlandet og Sverige Landbruksuniversitet, SLU.  
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Etter fulgte en presentasjon om adferdsmønster på ulv, og hvordan denne kunnskapen kan 
knyttes til forebygging av skader på beitedyr.  
 
Hovedmålsetningen med dette møtet var å samle beitebruker, forvaltning og oppsyn sammen til 
en dialog om felles utfordringer. Det at vi fikk med oss SNO var derfor avgjørende for å lykkes 
med denne målsetningen. Presentasjonen fra SNO ble en gjennomgang av tall fra Rovdata og 
hvilen rolle SNO har med blant annet dokumentasjon av tap til rovvilt. Diskusjonen under 
innlegget, bar preg av et samstemt ønske om et tettere samarbeid mellom beitenæring og 
rovviltforvaltning 
 
 
Utdrag presentasjon om Grenseviltprosjektet:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Utdrag presentasjon om adferdsmønster på ulv:  
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Målgrupper:  
 

Informasjonsmøte om storfebeiting i 
rovviltområder hadde 15 unike 
påmeldinger.  

 

 

 

 

 

 

Graf 4. Påmeldinger fordelt på målgrupper.  
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Delmål 2; Utflukter i beiteområder  

Med fortsatt betydelige lokale smitteutbrudd våren 2021, tok prosjektgruppa en avgjørelse om å 
legge planlagte utflukter lokalt i Glåmdalen. Først og fremst på grunn av utfordringer knyttet til 
felles transport av deltagere. Resultatet ble at prosjektet valgte bort befaring i beiteområder med 
stort beitetrykk, som Gran, Ringsakerfjellet og Feiring/Øver Romerike.  

 

Utflukt 1; Utflukt i beiteområder – Grue vestside og Grue Finnskog.  
 
• Presentasjon av gårdsdrift og beitestrategi ved Arne Wilhelm Omsted, Grue vestside.  
            Muligheter med digital inngjerding og erfaringer med Nofence på storfe.  
            Ved beitebrukere fra regionen. (Austmarka og Grue)  
• Beitedyras påvirkning på skogen. Ved biolog Ellen Svalheim, Nibio. 
• Presentasjon av gårdsdrift og beitestrategi ved beitebruker Grue østside.  
• Tilrettelegging av beitedrift på kommuneskog ved representant fra Grue kommune 
• Digital inngjerding av storfe i rovviltområder  
• Kulturavhengig biomangfold i utmarka. Ved biolog Ellen Svalheim, Nibio  
 

 

Oppsummering:  

Dette ble den første planlagte aktiviteten etter utsatt arbeidsfrist, som lot seg gjennomføre 
fysisk. Turen bar til Opaker gård, som også holdt et innlegg på informasjonsmøte om Beiting og 
påvirkning på skogen. Opaker bruker storfe av Angus Aberdeen aktivt i ungskogpleien, samt i 
målrettet beiting til landskapspleie i såkalt null-områder som grasdekte kantsoner, alleer og 
langs bekkefar gjennom eiendommen. Deltakerne fikk omvisning på juletrefelt og alleer.  

 
For utflukten på Grue Østside, var hovedfokus kulturbetinget artsmangfold, med gamle 
sætervoller på Morttjernsberget som arena. En annen viktig målsetning med denne utflukten 
,var å viser hvordan samarbeid og tilrettelegging med kommunen som skogeier, er vesentlig for 
opprettholdelse av utmarksbeiting i områder hvor beitebruker har beiterett i store 
utmarksområder, samt lite tilgang på innmarksbeiter. Skogbruksleder i Grue kommune, fortalte 
innledningsvis historien om Morttjernsberget, samt hvordan storfebeiting har positiv effekt på 
skogen. Biolog fra Nibio holdt avslutningsvis et innlegg om hvordan beitedyra påvirker 
biomangfoldet i utmarka, og hvordan fremtidig matproduksjon er avhengig av artsmangfoldet på 
gamle beitemarker, blant annet for å krysse frem fremtidige arter med egenskaper som kan bli 
avgjørende med endret klimatiske forhold. Pågående prosjekter i regi av Nibio, er blant annet 
feltarbeid hvor frøsanking fra slåttemarker, er et ledd i nettopp dette.  
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Bilde: Beiting av nullområder med Nofence på Opaker, Grue vestside.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: Skogbruksleder i Grue kommune, Kirsten Madshus informerer om erfaring med tilrettelegging for beitebruk på 
kommuneskog.  
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Målgrupper:  

Utflukt til beiteområder i juni hadde  45 
unike påmeldinger.  

 

 

 

 

 

 

 

          Graf 5. Påmeldinger fordelt på målgrupper. 

 

 
 
 
Utflukt 2; Utflukt i beiteområder - Austmarka  
 
• Presentasjon av drift ved beitebruker Christian Rudberg, Austmarka.  
• Beitestyring i skogen – Ved Harald Harstad, Nofence  
• Skogskader og råte i skog. Ved Merete Larsmon, tidligere herredsskogmester for      

Statsforvalteren i Vestland fylke.  
• Beitingas påvirkning på skogen. Ved Morten Tofastrud. Høyskolen i Innlandet 
• Beitingas påvirkning på viltet. Ved Barbara Zimmermann. Høyskolen i Innlandet 
• Beitebrukers erfaring i møte med offentlig skogeier. Ved Else Engen, styremedlem i 

Kubergskogen beitelag.  
• Motivasjon og holdninger fra skogeier. Ved forvalter for kommuneskogene Eidskog, 

Kongsvinger og Grue kommune.  

 

 Oppsummering:  

Utflukten startet hos styreleder i Kubergskogen beitelag, med presentasjon av drift og 
organisering av beitelaget. Laget har per i dag flere medlemmer i både Eidskog og Kongsvinger 
som ikke slipper dyr på skogen da de er avhengig av større skogareal og utmarksbeiter. 
Spesielt Eidskog kommune, har beitebruken vært lav de siste tiår, og behovet for oppgradering 
til gjerder for storfe er stort. Løsningen for beitelaget kan være innkjøp av digital inngjerding, og 
på den måten slippe dyra i mindre grupper på enten egen eller leid beiterett.  
Representant fra Nofence, som leverandør av digital gjerdeteknologi, presenterte praktiske 
muligheter med denne teknologien, med fokus på styrings- og dokumentasjonsverktøy for 
beitebruker. Dette kan være aktuelt for henholdsvis å gjerde ut sårbare plantefelt, samt å 
lokalisere og samle inn dyra ved tilsyn. Beiteforsker og rovviltforsker fra HINN, bidro også denne 
gangen med kunnskap til prosjektet. Mye ble repetisjon fra informasjonsmøter i vinter, som vist 
til tidligere.  
På informasjonsmøte i januar, ble det etterspurt mer dokumentasjon på skogskader årsaket av 
storfe. Prosjektet utfordret derfor Nibio ved divisjon skog og utmark, som dessverre ikke hadde 
mulighet til å stille til utflukten på grunn av feltarbeid, som er høysesong for Nibioansatte.  
Denne divisjonen har solid kompetanse på skogskader, men ikke nødvendigvis koblet til 
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beitebruk med storfe. Her har fagmiljøet i Norge er betydelig kunnskapshull, som nå er planlagt 
mer forskning på gjennom blant annet CarniForeGraze. Prosjektet skal framskaffe mer 
kunnskap om beiting i skog og påvirkningen på både skogbruket, friluftsliv og artsmangfold. 

Med erfaringer fra utflukten på Grue som bakteppe, utfordret prosjektgruppa Eidskog og 
Kongsvinger kommune om tilrettelegging for bruk av utmarksbeiter på kommuneskog. Både 
som skogeier, og som rollemodell og konfliktdemper for private grunneiere. Representant fra 
Eidskog kommune informerte om kommunens motivasjon for en slik tilrettelegging, men også 
om frykten for skogskader på spesielt plantefelt. Prosjektgruppa oppmuntret til videre dialog og 
en felles søken mot dokumenterbar kunnskap om storfebeiting og skogskader.  

 

 

 

Bilde: Til venstre, Harald Harstad fra Nofence informere om muligheter for å avgrense sårbare arealer som nyplanta 
hogstfelt, med digital inngjerding.  

Til høyre, Merete Larsmon presenterer råtesoppens biologi for de fremmøtte.  

 

 

Målgrupper:  
 

Utflukt til beiteområder i juni hadde 18 unike 

påmeldinger 

 

 

 

 

 

 

Graf: Påmeldinger fordelt på målgrupper på utflukt med tema         

beiting med storfe og påvirkning på skogen.  
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Delmål 3; Skriftlig kunnskapsformidling fra prosjektet 

Lokalpresse som Glåmdalen og Østlendingen, er tipset fortløpende om prosjektet. De er begge 

blitt invitert med på informasjonsmøter og utflukter. Det samme er Glommen og Mjøsen skog 

avdeling Glåmdalen, som blant annet ble forespurt innledningsvis om å stille som representant I 

prosjektgruppa. Dette ble avslått, og response fra lokal presse har vært heller laber.  

Prosjektleder har selv skrevet en artikkel til Norsk landbruksrådgiving sitt medlemsmagasin med 

ett opplag på 9.000 eksemplarer. I tillegg til formidling av prosjektet og tilskuddsordningen 

Konfliktdepende tiltak til kommuner med ulverevir, omhandlet artikkelen beitelagsorganisering og 

et beitelagsportrett av Kubergskogen beitelag, med fokus på digital inngjerding som 

konfliktdempende tiltak i områder med store utfordringer til inngjerding.  

Magasinet Skog ble kontaktet gjennom deltager I prosjektgruppa, og en journalist har skrevet en  

artikkel om problemstilingen beiterett og storfebeiting på skog. Utgangspunktet for artikkelen er 

beiterettstvister, og hvordan disse kan reduseres ved dialog. Prosjektleder og beitebruker og 

skogeier fra Opaker gård, bidro med kunnskap til artikkelen.  

Artikkelen publiserer I februar 2022 og har 75.000 unike lesere.  

 

 

 

Artikkel av prosjektleder, Grønt i Fokus:  
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Artikkel i Skog, publiseres i 2022:  

 

 

Gamle beiteretter ender fort i 

nye konflikter 

 

Plutselig dukker en flokk kjøttfe opp i 

plantefeltet ditt. Det kan være en nabo som 

benytter beiteretten sin. Dialog og samarbeid 

kan spare skogen og naboskapet.  

 

Artikkelforfatter 

Roar Ree Kirkevold 

Magasinet Skog 

 

 

– Myndighetene vil utnytte de verdifulle utmarksressursene bedre, men de forteller ikke hvordan 

det skal foregå, sier Benedikte Tveit. Hun er grovfôrrådgiver i Norsk landbruksrådgiving Øst, midt 

i et av de beste skogsbeiteområdene i Glåmdalen i Innlandet. Dette var sauetette områder til 

ulvesonen ble fastlagt. Etter det har flere bønder brukt omstillingsmidler til å skaffe seg 

kjøttfebesetninger med storfe opp mot et tonns tyngde.  

– Vi kjører nå et utmarksbeiteprosjekt hvor vi ser på hvordan storfeprodusentene kan ta i bruk de 

områdene de har beiterett på uten at skogeierne lider tap og at for mange tvister ender i 

domstolene, for det er ingen tjent med, sier hun.  

 

Faktisk rettighet 

Der det har foregått beiting i andres skog opp gjennom alle tider, er konfliktene færre enn der 

disse rettighetene nå ønskes brukt etter kanskje femti års opphold siden hver gård hadde «sauer 

og et par kuer». Som skogeier må du være klar over at beiteretten kan være høyst reell. Det kan 

til og med hende at noen vil hevde at det er du som skal være med på å sette opp, vedlikeholde 

og ta ned gjerdene, selv om det er beitebrukeren som plikter å sikre at husdyrene holder seg på 

rett sted.   

– Det er mange som ikke har startet med skogbeiting enda, rett og slett fordi de ikke har funnet 

en gjerdeløsning, men nå har digitale gjerdeløsninger åpnet for mye mer kostnadseffektiv 

skogbeiting. Resultatet blir at flere av de gamle rettighetene tas i bruk, sier Tveit. Derfor bør både 

skogeiere og rettighetshavere vite hva som gjelder, og forberede seg konstruktivt slik at flest 

mulige konflikter kan unngås fremover.  
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Ny teknologi 

Digital gjerdeteknologi ble godkjent på storfe i 2020. Dyrene utstyres med en klave til noen tusen 

kroner. Ved hjelp av en app på mobilen kan beitebrukeren avgrense hvor dyrene får gå. Når de 

nærmer seg grensen, altså det elektroniske «gjerdet» begynner klaven å pipe med høyere lyd jo 

nærmere dyret kommer. Krysser det grensen, får det et kort strømstøt fra klaven. Etter kun få 

slike, lærer dyret seg å snu når det piper.  

På denne måten kan dyra gjerdes ute fra områder som verken beitebruker eller grunneier ønsker 

at dyra skal være på. Eksempel på dette kan være nye plantefelt, hyttetomter, brønner og annet.  

 

Dialog, dialog og dialog!  

Benedikte Tveit oppfordrer tydelig til dialog mellom beitebrukere og skogeiere. Hun anbefaler 

beitebrukerne på det sterkeste å ikke bare slippe dyrene uten å avklare om det faktisk finnes en 

beiterett. Kontakt så aktuelle grunneiere og fortell at du ønsker å bruke beiteretten. Å finne gode 

løsninger både for skogeiere og seg selv er avgjørende. En rettighet som én part tjener på, mens 

den andre føler er både urettferdig og kostbar, blir aldri bra. Selv om det ikke finnes mye forskning 

på skogbeiting, viser hun til erfaring fra privat og offentlig skog i Glåmdalen hvor beiting med storfe 

ga få skogskader. Det forutsetter alltid at dyreantallet og kartlagte fôrressurser samsvarer 

gjennom beitesesongen. 

Skogeierne er redde for at dyrene tråkker sår i røtter som smitter råtesopp, eller ødelagt verdifulle 

trær. Tvert imot, tror hun dyrenes beiting kan hjelpe skogen i kampen mot gjengroing og i 

konkurransen om vokseplassene. Høgskolen i Innlandet skal bl.a. se på storfebeitingens 

påvirkning på skogen i et nytt treårig prosjekt.  

– Storfebeiting viser også flere fordeler som opprettholdelse av det biologiske mangfoldet og 

kulturlandskapet, frøsmitte via pels og mule, samt karbonbinding i skogen 

– Tre hovedforhold må passes på; Gjerder og dyr må følges opp jevnlig gjennom beitesesongen 

slik at skade på utsiden ikke skjer. Antall dyr må tilpasses areal og beitekvalitet i hele sesongen 

og dyra kan med fordel sankes før jaktstart i slutten av september. Da synker beitekvaliteten, og 

storfe kan forstyrre jakta. Å vike for andre interessegrupper som også har bruksrett i utmarka 

virker konfliktdempende. 

 

Ble overbevist 

Arne Wilhelm Moen Omsted er en meget offensiv økologisk storbonde med klare planer for 

familiens gårder i Grue. Han vant en rettstvist mot en nabos påståtte beiterett fordi han kunne 

påvise faktiske forhold. Nå beiter 100 angus kjøttfe på eget skogbeite med digitale gjerder av 

typen Nofence. Blant annet beiter de inne i juletreområdene med trær som snart skal selges for 

700 kroner stykket. Kun ytterst få trær er ødelagt, og de lar han stå for kyrne bruker gjerne samme 

tre som kløpinner. De har 18 800 dekar skog og beiter rundt 20 prosent av potensialet.  

– Skogen er en gigantisk uutnyttet ressurs både for oss og andre, forteller han, og fortsetter; 

dyrene har en misjon. De regulerer konkurransen mellom de verdifulle granene og ugress og 

buskas. 
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Han etterlyser faktabasert norsk forskning på dette feltet. Det ville bidra til økt ressursutnyttelse, 

dyrevelferd (for dyr i skogen handler også om det) og avklaring på eventuelle langtidsskader som 

råte.  

– Vi melder oss på som feltverter. Gjerne langsiktig for dette er viktig, sier han.  

Norsk landbruksrådgiving Øst, ved Benedikte Tveit ønsker å ta denne oppfordringen og er i dialog 

med aktuelle forskningsinstitusjoner om mulige prosjekter. 

 

Råd til beitebrukerne 

Snakk med skogeierne, ikke bare henvis til en nedstøvet grunnbok. Fortell om ønsker og planer, 

og invitér til felles løsninger.  

– Selv om du har en beiterett, så finn gode løsninger for begge. Overkjører du skogeieren, så vil 

han lete med lys og lykte etter hevn. Det kan bli kostbart og ubehagelig. Nofence krever en 

investering, men rettstvister koster både tid og penger. Få også frem fordelene for skogeieren 

(slipper mange timer med ryddesag) og tilby noen esker kjøtt som smøring. Dyrene vil ødelegge 

enkeltplanter, men kanskje hjelpe tusenvis av andre. Før var det skogbeiting overalt, og det står 

jo skog der fremdeles. Vær smidig, oppfordrer han. 

 

Råd til skogeierne 

– Skaff faktagrunnlag. Generell skepsis bygges ofte på myter, fordommer eller forventninger. Få 

aksept for at granplanter er sårbare de første årene etter planting, og snakk om beiteperioder, 

antall dyr og beitestørrelsen Kort og godt, bli aktivt med på å finne løsninger.  

Beitedyr vil alltid søke de stedene med best fôr. Der er også granplantenes kamp størst, og på 

setervoller og andre åpninger, mener han at selv de tyngste storferasene kan gi skogeieren klare 

fordeler. Igjen er Nofensløsninger viktige. Dialog, dialog, dialog.  

Benedikte Tveit forteller at rundt 90 prosent av alt utmarksbeite i Glåmdalen står utbrukt mens 

god kornjord, som er mangelvare, blir brukt til fôr og beite.  

– Flere jurister, bla. i Bondelaget har beiterett som spesialfelt, og Jordskifteretten kan mye om 

dette, sier Tveit.  

 

____________________________________________________________________________ 
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Bilde: Geir Harald Strand, forskningsleder ved 

divisjon for kart og statistikk, holdt et innlegg I 

regi av prosjektet på fagdag 4 mars 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bilde: Forsker Barbara Zimmermann, ved HINN, har deltatt på flere av aktiviteten i prosjektet. 
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Oppsummeringsmøter med tilskuddsmyndighet 

Møtet ble gjennomført på Kongsvinger 10 november. Til stede var representer fra kommunene, 

prosjektgruppa og prosjektleder.  

 

Sluttrapport.  

Er herved skrevet og levert innenfor avtalt arbeidsfrist 31 desember 2021 

 

 

Benedikte Tveit 

v/ NLR Øst  

 

 

 

 

 

 

 

 


