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Sammendrag 
 
Stange kommune er en av Innlandets største landbrukskommuner. I motsetning til store deler 
av landet ellers øker andelen storfe betydelig. Det har vært en nedgang i antall melkekyr og 
NRF-dyr, men en stor økning i dyr av kjøttferaser. Antall sau i utmarka har vært synkende fra 
toppåret i 1992, og er i 2018 på samme nivå som i 1976. Det har vært en markert nedgang fra 
2012.  
 
Utmarksbeitet i Romedal Almenning og Stange Almenning (RASA) er vegetasjonskartlagt og 
beiteressursene er tallfestet av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi, tidligere Skog og 
Landskap). 
 
Beitekartleggingen viser at det er ca. 30 % utnyttelse av beitet i Stange kommune. Det er 
omtrent som gjennomsnittet for Innlandet. 
 
Det meste av utmarka i RASA er produktiv skog og det tas ut store verdier i form av tømmer. 
Vi ser ingen konflikter mellom dyrehold og skogdrift, med tanke på foryngelse av skogen. 
Innenfor rimelighetens grenser er stort dyretall og relativt høyt beitepress positivt for 
beitekvaliteten og kulturlandskapet, men det kan gi noen utfordringer med foryngelse av skog. 
Moderat beitetrykk er tilstrekkelig til å hindre gjengroing.  
 
Stange kommune er ingen stor hyttekommune, men det er noen betydelige hyttefelt i 
tilknytning til allmenningene. Det kan være utgangspunkt for konflikter mellom beitenæring 
og fritidseiendommer. Sperregjerde eller inngjerding av hyttene er aktuelle tiltak, men må 
nedfelles i reguleringsplaner. De største utfordringene er i Mjøsli. 
 
I beitebruksplanen beskriver vi situasjonen slik den er i dag basert på et faktagrunnlag. Vi 
beskriver de utfordringer som er og drøfter litt omkring dette. Avslutningsvis er det en 
handlingsplan med konkrete tiltak. 
 
Tiltakene håper vi kan gi grunnlag for diskusjon og at det er tema som kan drøftes hos de 
ulike partene som er berørt av planen. Beitebruksplanen skal være et grunnlag for 
beiteforvaltning som skjer i beitelagene og almenningene. Planen diskuteres i årsmøtene til 
Romedal og Stange sau- og geitbeitelag og Storfebeitelaget for Stange og Romedal. 
Grunneierne er ansvarlig for rullering av planen.   
 
Som vedlegg til planen er det utarbeidet beredskapsplan med tiltak, og det er utarbeidet 
beitebruksregler for RASA. 
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Hogstflater blir etter kort tid gode beiteområder. 

1. Innledning 
 
Etter initiativ fra grunneiere og beitebruksnæringen i Romedal Almenning og Stange 
Almenning (RASA) er det utarbeidet beitebruksplan for utmarksbeitet og noe innmarksbeite. 
Hensikten med planen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beiteressursene i området 
samtidig som andre interesser i området ivaretas.  
 
RASA fikk i 2017 utarbeidet vegetasjonskart for deler av allmenningene (NIBIO rapport vol 3 
nr. 24. 2017). Vegetasjonskartleggingen dekker 158 km2, hvorav 56 km2 er i Romedal 
Almenning, 95 km2 i Stange Almenning og 7 km2

 er private skoger. Kartleggingen dekker 
området sør og vest i kommunen. I nord er det mye landbruksareal, mens det i sør og øst er 
skogareal som ikke er vegetasjonskartlagt.  
 
Stange kommune har i sin strategiske næringsplan (SNP) 2021-2024 nedfelt at det skal bidras 
til optimal og aktiv matproduksjon. Primærlandbruket i Stange kommune utgjør om lag 5 % 
av kommunens totale verdiskaping og jordbruket er preget av gode naturgitte forutsetninger 
for matproduksjon og stor bredde i produksjoner med nærhet til markedet. 
Romedal Almenning og Stange Almenning eier over 70 % av det totale skogarealet i Stange 
kommune og utgjør en stor ressurs for de bruksberettigede, og en av ressursene er beitebruk. 
 
I NIBIO sin presentasjon av utmarksbeite i Hedmark (NIBIO-rapport vol.2 59/2016) er det 
beskrevet at Stange kommune har 40 % utnyttelse av beiteressursene. Dette vil bli nærmere 
beskrevet senere.  
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Dette er grunnlagsdokumenter som er brukt for utarbeidelse av beitebruksplanen. Den er ment 
som en dynamisk plan, der historikk, klima, naturgrunnlaget og beitekapasitet danner 
faktagrunnlaget og ligger fast. Handlingsplan og tiltaksdel endres etter behov. Planen skal 
rulleres hvert år og synliggjøre at utmarksnæringa gis en framtredende plass.  
 
Husdyrholdet i Stange kommune har hatt en utvikling lik resten av Hedmark de siste årene. 
Andelen melkekyr holder seg stabilt, antallet ammekyr øker og sauetallet stuper. Fra 2000 har 
ammekutallet økt med 50 % og sauetallet redusert med 60 %. 
 
Kornarealet er redusert med 7500 dekar (10 %) siden 2000, men andelen grasareal har økt 
med nesten 3000 dekar (20 %) i samme periode. Grønnsakarealet i Stange kommune har økt 
med 5 % i samme periode. Noe av reduksjonen i dyrka mark skyldes nedbygging av jord. En 
annen årsak er digitalisering av Gårdskart (NIBIO), der nye oppmålinger har gitt en 
reduksjon. Ut fra mange hensyn bør en unngå å bruke kornareal til grovfôr og arbeide for å 
bruke grovfôrområdene/arealene optimalt, bl.a. med bakgrunn i at antall ammekyr har økt 
betydelig i perioden 2000 til 2015.  
 
Melkeproduksjonen har holdt seg oppe, men avdråttsøkning gjør at det er færre melkekyr enn 
tidligere. Sauebesetningene i 2000 var i snitt 32 v.f. sauer og i 2017 på 36 v.f. sau. Her er det 
noe avvikende fra resten av fylket der det er større økning i besetningsstørrelsene.  
 
I tillegg til at Bygdeallmenningsloven er sentral i forvaltningen av området skal det gjennom 
arbeidet med beitebruksplan utarbeides beiteregler for allmenningene. 
 
Vi skal også ta med at over 90 % av eierne (bruksberettigede) av allmenningene ikke er 
husdyrbrukere og har kanskje større interesser i skogdrift enn beitebruk. Det er derfor viktig å 
finne gode løsninger som begge parter (skog- og beitenæring) ser seg tjent med. 
 
Vi skal også forsøke å finne svar på hvor mye av beitedyrene som slippes i Stange 
Almenning, som beiter utenfor området – streifbeiting i Nord-Odal.  
 
Målsetningen er at tiltak og handlingsplanen tas opp til diskusjon i årsmøtene i 
storfebeitelaget for Stange og Romedal, og Romedal og Stange sau- og geitbeitelag. Hvert år 
meldes det inn gjennomførte tiltak og det fremmes nye tiltak til beiteutvalget. 
Beitebruksplanen tas opp som sak i beitelagene og beiteutvalget hvert år, og revideres hvert 
femte år. Et sentralt punkt i planen er at det bør etableres et beiteutvalg – med representanter 
fra allmenningene (grunneierne) og beitenæringa. 
 

2. Bakgrunn for arbeidet / målsetninger med planen. 
 
Bakgrunnen for å komme i gang med planarbeidet er hensynet til fellesinteresser i 
allmenningene – det er ingen direkte interessekonflikt, men skognæringa og beitenæringa har 
litt ulik innfallsvinkel til bruken av utmarka.  
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Beiteinteressene har et ønske om optimal utnyttelse av beiteressursene og ønsker svar på om 
dette kan utnyttes bedre gjennom endret bruk av utmarka (gode rammer rundt beitebruken). 
Skogbruket ønsker at beitet skal skje uten ulemper for skognæringen. Bygdeallmenningsloven 
og beitebruksreglene gir allmenningene rett til å styre beitebruken med hensyn til skogsdrifta 
og allmenningens flerbruksutnyttelse og skal også ta hensyn til bruken av beiterettigheter. 
Storfebesetningene har i stor grad gått fra NRF til kjøttfe. Besetningene har blitt større og 
beitemønsteret er endret. Det er derfor usikkert om dagens beitebruksregler/beitepraksis er 
tilstrekkelig til å styre beitebruken. Målet er å gjøre det enklere/mer oversiktlig for de som 
slipper eller har planer om å slippe beitedyr i utmarka. 
 
Målsetningen med beitebruksplan er å dokumentere beitebruken slik den drives, bidra til å 
synliggjøre verdiskapingen denne virksomheten står for og skape grunnlag for en god og 
oppdatert forståelse for beitenæringa hos politikere, forvaltning og samfunnet omkring. Samt 
å synliggjøre muligheter for utvikling av framtidig beitebruk. 
 
Hovedmål: 
Beitebruksplanen skal omfatte begge allmenningene som helhet og skal legge til rette for mest 
mulig optimal utnyttelse av beiteressursene i allmenningene. Beitebruksplanen skal bidra til 
kunnskapsbasert beitebruk. 
Delmål: 
- Planen skal beskrive omfanget og verdien av beitebruken i dag. 
- Planen skal beskrive beitekapasiteten i allmenningene innen nærmere angitte områder og for   
allmenningene som helhet, data fra vegetasjonskartlegging legges til grunn. 
- Planen skal bygge på informasjon, kunnskap og erfaring med dagens beitebruk slik dette kan 
dokumenteres fra doktorgradsavhandlingen til Morten Tofastrud. 
- Planen skal skissere hvordan beitebruken best kan styres og organiseres. 
- Planen må inneholde en handlingsdel som omhandler aktuelle tiltak som regulerer   
beitebruken slik at skogbrukshensyn ivaretas best mulig, foreslå tiltak som fremmer 
beitebruken, inngjerding av sårbare arealer for skogbruket, finne slipplasser og sankeplasser 
for storfe, hvor bør beitedyra gå, når de slippes, hvor lenge skal det tillates beiting om høsten, 
tiltak for overvåking av beitebruken som gjør tilsyn og sanking lettere og mer samordnet mv. 
 
Aktuelt innhold: 
- Beskrive dagens organisering og bruk av utmarksbeite. 
- Skjøtsel av viktige beiteområder for å øke/styre beitebruken. 
- Utarbeide beitebruksregler. 
- Hvordan ivareta et bærekraftig skogbruk i kombinasjon med beite av storfe? 
- Tilpasse riktig antall beitedyr i forhold til beitekapasitet, skogbruk og andre forhold. 
- Hva skal danne grunnlaget for hvor mange og hva slags dyr hver enkelt skal kunne slippe? 
- Hvor skal det slippes, når skal det slippes og sankes, saltplasser, kvileområder, gjerding m.v.   
- Finne egnet område og iverksette tiltak for å etablere egnede storfebeiter i planområdet. 
- Muligheter for økt beite for småfe. 
- Fredet rovvilt. 
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Organisering: 
Eiere av planen: 
Romedal Almenning og Stange Almenning. 
 
Styringsgruppe: 
Leder + medlem av Romedal og Stange sau- og geitbeitelag. 
Leder + medlem av storfebeitelaget for Stange og Romedal. 
2 representanter fra Hedmarken landbrukskontor, en fra jord og en fra skog. 
Lederne eller valgte representanter fra begge allmenningene, en fra hvert styre. 
 
Det leies inn ekstern prosjektleder for å utarbeide beitebruksplan med handlingsdel. 
Styringsgruppen fungerer også som arbeidsgruppe.  
 
Beitebruksplanen skal vedtas i allmenningsstyrene. Og legges frem som orienteringssak for 
politiske organer i Stange kommune. 
 

3. Gjennomføring av arbeidet – planprosessen 
 
Arbeidet med beitebruksplanen er forankret i både beitenæringa og skognæringa gjennom 
styringsgruppa. 
 
For å sikre næringsmessig forankring er det etablert en arbeidsgruppe/referansegruppe, som 
består av representanter for beitenæringa, både sau og storfe, representanter fra grunneiere og 
fra kommunen.  
 
Det er gjennomført arbeidsmøter og befaringer med arbeidsgruppa i flere omganger i 
forbindelse med planarbeidet. 
 
Et førsteutkast til plan ble lagt fram for arbeidsgruppa i juli 2019. Endelig utkast sendes på 
høring våren 2021. 
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4. Bruken av utmarka 
 
Hele beiteområdet er på 353 km2. Av dette er 309 km2 produktiv skog. Det er betydelige 
sumpområder i søkk mellom hauger og koller. Små og store myrområder som gjør området 
relativt sett bedre egnet til storfebeite enn til sauebeite.  
Fordeling av arealene er 239 km2 i Romedal Almenning og 114 km2 i Stange Almenning. 
(tall fra NIBIO-gårdskart for g.nr/b.nr 405/1 og 406/1). 
 

 
Fig.1. Inndeling av de to bygdeallmenningene som utgjør RASA. Stange Almenning grenser 
mot Eidsvoll og Nord-Odal i sør og mot Romedal Almenning i øst og nord. Romedal 
Almenning grenser mot Løten i nord, Våler i øst og Nord-Odal i sør. 
 
 
 

Romedal Almenning

Stange Almenning
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Fig.2. Oversiktskart som viser området som er vegetasjonskartlagt av NIBIO (skog og 

landskap) 

4.1. Historisk utvikling i bruken av utmarka 
 
Tradisjonelt er det og har vært mye kornproduksjon som har gått på bekostning av 
husdyrholdet. Til husdyrholdet måtte det derfor skaffes mest mulig fôr fra områder som var 
mindre egnet til korn. Setring og bruk av utmarksbeiter var derfor av største betydning. Retten 
til å utnytte utmarksbeitene ble stadfestet i Christian Vs lov fra 1687 – «Enhver skal nyde 
Sætter og Fædrift som ligger i hans Bøjgdelav …». Allmenningsretten omfatter beite, setring, 
hogst, jakt og fiske. Det var retten til beiting som hadde størst betydning – som en konsekvens 
av denne kom seteretableringene, med foredling av melka.  
 
Som en del av seterdriften var også utmarksslåtter – berging av fôr, som ble brukt på gården 
gjennom vinteren. Produktene fra seterholdet ble i hovedsak brukt til egen husholdning 
gjennom resten av året. I Stange kommune er det relativt mange store gårdsbruk som 
tradisjonelt sysselsatte mange arbeidere.  
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Utover 1850-tallet ble det en sterk reduksjon i seterdriften, som en konsekvens av utviklingen 
i storfeholdet og etablering av industriell meieridrift. Fram til andre verdenskrig var omtrent 
2/3 av setrene avviklet. Særlig etter krigen, da den intensive seterdriften opphørte, førte det til 
en reduksjon av beitedyras påvirkning på vegetasjonen. Foredling av melk krevde store 
mengder brensel, som også var med på å påvirke kulturlandskapet.  
 

 
Hogstflate med kvein, smyle og sølvbunke. Flata er lite beitet og har et potensiale som bør 

utnyttes. Tidligere beiteslipp ville gitt bedre avbeiting. 
 
Med såpass frodig jordsmonn har avviklingen av seterholdet ført til nokså rask gjengroing av 
seterområder. På enkelte setervoller er det nå hogstmoden skog. På områdene lenger oppe i 
høyden vil denne gjengroinga naturlig gå langsommere. Etablering av hytteområder der det 
tidligere var setervoller medfører også en endret bruk av arealene, til rekreasjon og trening. 
 

4.2. Naturgrunnlaget 
 
Stange kommune er 724 km², med et landareal på 641 km². Utmarksarealet er 519 km2. 
Kommunen strekker seg fra låglandet ved Mjøsa (121 moh.) til Romedal og Tangen med mye 
lågtliggende skogsareal. Allmenningsarealene ligger fra ca. 300 til 600 moh. Høyeste punkt er 
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Søndre fjellsjøhøgda (642 moh.). Landskapet kan deles i 2 soner; 1. låglandet ved Mjøsa og 
Romedal, opp til 300 moh. Her ligger det meste av landbruksarealet og bosetningen. 2. areal 
over 300 moh. I skogbeltet, 300-600 moh. ligger skogarealet og utmarksressursene. 50 % av 
arealet ligger fra Mjøsa til 300 moh., 40 % mellom 300 og 500 moh. Bare 9 % ligger over 500 
moh. Alt areal ligger under barskoggrensa. 
 
Jordsmonnet i Stange kommune har et tykt morenedekke i den nordre delen av kommunen, 
som er preget av jordbruksareal. Her dominerer rike bergarter med kalkstein, dolomitt og 
leirskifer. Det meste av utmarka har tynnere morenedekke. Det gjør utslag i fjell i dagen 
mange steder. Her dominerer grunnfjell med harde og sure bergarter, som gneis og granitt. 
Striper med rikere bergarter av glimmerskifer og gabbro går fra nordvest til sørøst i 
kommunen. 
 
6 % av arealet i kommunen er myr og det meste er øst i Romedal Almenning. 
 

 
Fig.3. Løsmassekart. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/. Grønne områder er ulike 

moreneavsetninger. Brune områder er myr og rosa er fjell i dagen. 
 
Det er selvsagt varierende vegetasjonstyper, men den absolutt dominerende vegetasjonstypen 
er blåbærgranskog med middels beitekvalitet og middels bonitet på skogen. Det er noen 
frodigere områder med enggranskog – granskogen utgjør ca. 60 % av arealet. På areal med 
grovere lausmasser er det furu som dominerer, lav- og lyngrik furuskog og blåbærfuruskog, 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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med mindre god beiteverdi – ca. 30 % av arealet. Resterende er hovedsakelig myr, sumpskog 
og setervoller. Det meste av myrene er grasmyrer som gir godt beite til storfe. Ut fra 
vurderinger i 2016 – "beiteressursar i Hedmark" er det 7 % svært godt beite, 45 % godt beite 
og 47 % mindre godt beite i Stange kommune. Nyttbart beite utgjør da 52 % av 
utmarksarealet (svært godt- og godt beite). 

Fig.4. Vegetasjonskartlagt område. Den lyse grønnfargen indikerer granskog og den mørkere 
er furuskog. Lillafarge angir myr. Lys brun er fjell i dagen. Setervoller er oransje og dyrka 
mark er gul. 
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4.3. Klimatiske forhold 
 
For Stange foreligger det måling gjennom NIBIO fra Ilseng (Bjørke gård, 182 moh.). 
Årsnedbøren er 525 mm. Av dette kommer 55 % (287 mm) i vekstsesongen, de fem 
sommermånedene -  mai til september. Som vi har registrert i Ringsaker (målestasjon ved 
Kvarstaddammen), forventer vi økende nedbørsmengde med stigende høyde. Det gjør at det 
med stor sannsynlighet er mer nedbør i beiteområdene. Det foreligger ingen klimadata for 
noen områder mellom Ilseng og Sand i Odal. 
 
Nedbøren utgjør et par "rotbløyter" i måneden og det er normalt ikke tørke som begrenser 
beitekvaliteten. 
 
Tabell 1. Utvalgte værstasjoner i 2020. 

 
Målingene for Bjørke (normalen i tabellen er hentet fra Bjørke) og Åsnes er hentet fra 
Landbruksmetrologisk tjeneste (NIBIO), mens målinger for Odal (Bruvoll) er hentet fra Yr.no 
(normal 13,5 grader og 410 mm nedbør).  
 
Det er vanlig å regne 0,6 grader lavere temperatur for hver 100 m økende høyde over havet. 
Det utgjør ca. 3,0 grader temperaturforskjell fra de laveste til de høyeste områdene. Områdene 
øst i Romedal ligger opp mot 600 moh.  
 
 

 

4.4. Beiteretten / organisering av beitet 
 
Alle bruksberettigede eiendommer i RASA har beiterett med så mange dyr «som gården kan 
vinterfø». Det er fulldyrka-, overflatedyrka areal, men også udyrka beite som legges til grunn, 
med en egen omregningsfaktor. Det er noe ulike beregningsmetoder for sau, ammeku og 
melkeku. Disse beregningene ligger også til grunn for bruksrettytelsene fra almenningene. 
 

Det legges til grunn et avlingsnivå på 700 FEm (fôrenheter melk)/ dekar på fulldyrka areal. 
500 FEm / dekar på overflatedyrka areal (faktor 0,7) og 250 FEm / dekar på udyrka areal 
(faktor 0,35). – dersom det er minst 50 % beitetålende vekster. 
Et bruk som omregnet blir 200 dekar gir grunnlag for 48 ammekyr (0,24 ku/dekar), eller 400 
sau (2 sau/dekar). For melkeku er omregningsfaktoren 0,18 ku/dekar – som gir grunnlag for 
36 melkekyr. 
Tilsvarende tall for beregning av bruksrettytelser finnes også for andre dyregrupper. Det er 
kun eid areal med allmenningsrett som går inn i arealberegningen (ikke leid areal). 

 

 Moh. Mai Juni Juli August September Snitt 
Normal temp.  10,1 14,6 15,9 14,7 10,4 13,1 grader 
Normal nedbør  53,1 77,1 112,5 78,0 61,4 382 mm 
Temp. Bjørke 182 8,5 17,8 13,3 15,8 10,9 13,3 grader  
Nedbør Bjørke  21,7 94,6 104,6 17,3 60,6 299 mm 
Temp. Odal 169 8,9 17,7 13,8 16,2 11,6 13,6 grader 
Nedbør Odal  68,4 83,2 128,9 31,2 60 372 mm 
Temp. Åsnes 155 9,5 17,9 14,2 16,6 11,3 13,9 grader 
Nedbør Åsnes  30,6 69,6 75 40 64,6 280 mm 
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Det er 971 (2020) bruksberettigete i RASA. Bygdeallmenningsloven §2-1 sier at «Bruksretten 
ligger til de jordbrukseiendommer innen det bygdelag som fra gammel tid har utøvd bruksrett 
i allmenningen» 
 
Tabell 2. Fordeling og antall bruksberettigede i allmenningene. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Romedal 636 628 625 623 609 
Stange 396 381 368 365 362 
RASA 1032 1009 993 988 971 
 
Den formelle organiseringen av beiteområdene ligger til allmenningsstyrene, men er i praksis 
delegert til beitelagene. 
 
RASA er organisert i to beitelag gjennom organisert beitebruk. Det er ett sauebeitelag og ett 
storfebeitelag. Etter beitelagskartet kan det se ut som storfebeitet er delt i to områder, men det 
fungerer i praksis slik at både sau og storfe beiter i hele området.  
 
Tabell 3. Organisert beitebruk for sau og storfe, antall besetninger for 2020. 
 Medlemmer med sau Medlemmer med storfe 

Antall medlemmer 15 16 
 
I 2020 slipper 15 sauebesetninger 611 sau og 1015 lam, og 16 storfebesetninger slipper 617 
storfe. I tillegg slipper tre storfebesetninger mellom 60-80 storfe på inngjerdet beite ved to 
aktive setre, Sorten fellesseter og Lauvlia. På disse setrene er det mjølkeproduksjon. 
 

 
Noen områder på og ved setervoller er ryddet og gir et betydelig ekstra tilskudd til beitet. 
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Tabell 4. Historisk oversikt over antall sau sluppet på utmarksbeite og tapstall, gjennom 
organisert beitebruk. Året med høyeste sauetall er markert med gult og året med laveste 
dyretall er markert med rødt. Året med høyeste tap er markert med rødt og året med laveste 
tap er markert med gult.  

 
I 2014 var lammetapet hele 23,4 % og i 2010 var det 13 % tap av søyer. 
Vi ser en tendens til høyere sauetap utover 2000-årene enn på 80- og 90-tallet. Fra 80-tallet 
med gjennomsnittstap på 3,8 % har vi på 2000-tallet årlige tap på 8,4 %. Økningen på nesten 
5 prosentpoeng kan vi nok i stor grad tillegge endret rovdyrsituasjon. De siste fem årene er 
tapstallene i gjennomsnitt 11,8 % pr år. En tredobling av tapstallene fra 80-tallet er 
urovekkende, og er en direkte årsak av endret rovdyrpolitikk.  
 
Det er synkende antall sau på beite. På 20 år er dyretallet redusert med 66 %. I 2010 var det 
365 sau som ikke ble sluppet på utmarksbeite, det utgjorde 7 % av sauetallet. I 2017 var det 
444 sau som ikke ble sluppet på utmarksbeite, det utgjorde 14 % av sauetallet. Det er 
betenkelig at en stadig større del av sauebesetningene ikke utnytter utmarksressursene. 

År Sluppet  
Sau 

Taps % År Sluppet 
sau 

Taps % År Sluppet 
sau 

Taps %

1971 689 2,9 1987 4940 3,0 2004 4497 12,4 
1972 875 2,4 1988 5265 3,2 2005 4420 6,4 
1973 840 4,9 1989 5272 4,3 2006 5119 7,1 
1974 1053 2,8 1990 6174 3,8 2007 4819 7,1 
1975 1502 4,6 1991 6311 5,0 2008 4765 7,1 
1976 1936 3,7 1992 6599 7,6 2009 4948 9,3 
1977 2238 2,4 1993 5863 7,6 2010 5105 12,1 
1978 2469 3,1 1994 5976 8,3 2011 4231 10,2 
1979 3223 3,9 1995 5769 9,7 2012 4079 14,0 
1980 3597 4,8 1996 5698 6,4 2013 2820 10,0 
1981 4218 4,2 1997 5899 7,9 2014 2625 19,8 
1982 4419 4,5 1998 5441 5,6 2015 2257 12,2 
1983 4551 3,6 1999 4639 9,7 2016 2439 14,7 
1984 4969 3,4 2000 5523 10,2 2017 2203 10,2 
1985 5653 3,5 2001 5075 6,8 2018 1852 12,3 
1986 5524 3,4 2002 4958 10,0 2019 1673 7,9 
   2003 4455 7,2 2020 1626 5,8 
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Fig. 5. Endring i saueholdet i Stange kommune fra 2000 til 2020. Den røde kurven nederst 
viser antall vinterfôra sau. Gjennomsnittsstørrelsen på besetningene har i (2000-2017) økt fra 
32 til 36 vinterfôra sauer. For Hedmark er gjennomsnittsbesetningen 59 vinterfôra sauer. 
 
For storfe har vi også oversikt over dyr sluppet i fjellet gjennom organisert beitebruk, og det 
slippes stadig flere dyr på utmarksbeite. I dag slippes omtrent halvparten av ammekyrne i 
Stange på utmarksbeite. Det er nok mye innmark som blir brukt til storfebeite.  
 
Tabell 5. Antall storfe på utmarksbeite (PT) og organisert beitebruk (OBB). 
År Storfe på 

utmarksbeite (PT) 
Antall  
besetninger 

Storfe på 
utmarksbeite (OBB) 

Antall 
besetninger

2010 682 18   
2011 970 20   
2012 713 19   
2013 667 20   
2014 675 19   
2015 755 20 339 12 
2016 953 24 383 11 
2017 782 21 507 14 
2018 913 20 645 15 
2019 943 20 534 15 
2020 981 17 617 16 
 
Storfe på utmarksbeite, hentet fra produksjonstilskudd (PT), er antall storfe som har vært på 
utmarksbeite i minimum 5 uker (uavhengig om de er organisert i beitelag eller ikke). Storfe på 
utmarksbeite (OBB) er antall storfe på beite organisert gjennom Storfebeitelaget for Stange og 
Romedal. Antall storfe på beite generelt i kommunen har gått opp de senere årene, mens det i 
RASA har holdt seg noenlunde stabilt. Andelen NRF, eller mindre kuraser er synkende og 
utgjør bare rundt 15 %. Økende andel store kjøttfeflokker kan bli ei utfordring. I dag utgjør 
kjøttfe på utmarksbeite i allmenningene over 60 % av alt kjøttfe på utmarksbeite i kommunen.  
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Fig. 6. Utvikling av kjøttfebesetninger i Stange kommune fra 2000 til 2020. I perioden har 
dyretallet økt, men antall besetninger har gått ned. 

 
Tilskudd til dyr på utmarksbeite utgjorde i 2020 ca. kr 768 000 for Stange kommune.  
Frist for sanking av sau er 1. oktober. Enkelte besetninger i området starter sankingen noe 
tidligere. Fra ca. 20. august er det økende fare for bjørneangrep. Gaupa kan være en stor 
skadegjører, og en sannsynlig skadegjører når man ikke finner igjen kadaver av lam. 
 
Tabell 6. Tapstall for sau i ulike deler av beiteområdet, og variasjon innen området. 

Område Bruker % tap / år   Gj.snitt % 
Romedal   2017 2018 17/18 
Pruterud Kåre Kristian Sagen 9,5 19,9 14,7 
Bygdeberget Finn Åge Rasen 4,2 10,6 7,4 
Jutsjøen Steve Schmidt 21,6 12,4 17 
Husemarka Arne Kristian Strømsrud 2,4 2 2,2 
Husemarka Ruth og Kai Teppen 0 0,7 0,35 
Bjørkekoia Per Eivind Martinsen 1,4 16 8,7 
Synsterudberget Kjell Joar Dypdal 7,8 16,8 12,3 
Storhaugen Anne Lotte Bakke Jones 0 15,4 7,7 
Stange   
Bergsjøen Arne Hushagen 14,6 16,3 15,45 
Lillevangen Martin Mostue 8,7 9,5 9,1 

7,02 12,5 9,76 
 
Enkelte deler av beiteområdet skiller seg ut med høye tapstall i 2017/2018, og i andre områder 
er det motsatt, der er tapstallene lavere enn normaltap. Dette synliggjør variasjoner mellom 
områdene. Det er de siste årene felt flere ulver i området mellom Glomma og Mjøsa/Vorma. 
Disse fellingene ligger på aksen mellom Heradsbygda og Gullverket – Pruterud ligger på 
denne linja. 
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4.5. Vurdering av beitekapasiteten / potensialet 
 
Som beskrevet i kapitel 4.2 – naturgrunnlaget er det vurdert at 52 % av arealet i Stange 
kommune er nyttbart beite. I 2017 ble deler av arealet vegetasjonskartlagt (158 av 358 km2 i 
allmenningene, av 519 km² landareal i kommunen). Det utgjør 44 % av allmenningsarealene 
og 30 % av total utmark i kommunen. Det kartlagte området viser at 78 % er nyttbart beite for 
storfe og 75 % for sau (NIBIO rapport vol.3, nr. 24, 2017). Vegetasjonskartlegginga er basert 
på registreringer i felten og vi vil forholde oss til vegetasjonskartlegginga.  
 
Vi legger til grunn beitekapasiteten fra NIBIO; med 60 sau, 12 storfe eller 7 ammekyr pr km². 
Det gir en beitekapasitet på 21480 sauenheter i RASA, med fratrekk av 15 % (5 % for 
utilgjengelig areal og 10 % for beite av hjortevilt) blir kapasiteten 18 285 saueenheter. Det 
søkes beitetilskudd for 6169 saueenheter i allmenningene i 2020. Det gir en utnyttelse på 29 
% - eller 34 % dersom vi trekker fra beite av hjortevilt. 
 
Beitekapasiteten er vurdert ut fra fôropptak for sau med 100 dagers beitesesong og storfe med 
80 dager. På det meste kan det være opp til 120 dagers beitesesong for sau. Det er neppe 
tilfellet for all sauen – normal beitesesong er 5. juni til 1. okt. – ca. 110 dager. Omtrent det 
samme vil være tilfellet for storfe, selv om noe av dette slippes nokså seint. Det tilsier at 
utnyttelsen er ca. 10 % høyere enn i oppsett som NIBIO bruker. Det gir en utnyttelse på 37 % 
til husdyr på beite (med fratrekk av beite fra hjortevilt). 
 
Sau tar ut fra NIBIO sine beregninger opp 1 fôrenhet / dyr / dag og storfe 5 fôrenheter / dyr / 
dag. Dette gjelder gamle storfeberegninger. Ifølge Morten Tofastrud sine tall for ammeku 
ligger disse nærmere 7,5 fôrenheter / dyr / dag. Storfe blir dermed omregnet med faktoren 1:5 
og 1:7,5 (ett NRF gir 5 saueenheter og ett kjøttfe gir 7,5). Mordyr tar opp betydelig mer, men 
lam / kalver mindre – disse tallene blir et gjennomsnitt.  
 
I allmenningene er det to setre i drift. Det er to bruk med melk på Sorten fellesseter og ett 
bruk med melk på Lauvlia seter (Romedal). 
 
Tabell 7. Beitekapasitet etter skog og landskap sine kartlegginger og Tofastrud sine 
vurderinger. 

Fôropptak  
Pr. dag 

Beitekvalitet Dyr pr. km Dekar pr. dyr 

1,0 f.e 
(sau) 

Mindre godt beite 33-54 30-19 
Godt beite 55-76 18-13 
Svært godt beite 77-108 13-9 

5,0 f.e. 
(storfe) 

Mindre godt beite 7-11 150-95 
Godt beite 11-15 90-65 
Svært godt beite 15-22 65-45 

7,5 f.e. 
(ammeku) 

Mindre godt beite 4-7 225-143 
Godt beite 7-10 143-98 
Svært godt beite 10-14 98-68 
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1626 sau og 617 storfe ble omsøkt for beitetilskudd på utmarksbeite i 2020. I tabell 7. er det 
skilt mellom NRF og kjøttfe i forhold til beiteopptak. Beiting i Nord-Odal og beiting på 
setervoller forklares nedenfor. 
 

Beitekapasiteten er beregnet ut fra en beitesesong på 100 dager for sau og 80 for storfe. Da er 
det ut fra vegetasjonstypen vurdert at dette gir tilstrekkelig beite til et visst antall sau i 100 
dager. Det ligger i systemet at beiteplantene vokser hele perioden og at gjenveksten også er 
med i beitegrunnlaget – en kombinasjon mellom vekst og avbeiting. Selv om vi korter inn 
beitesesongen fra våren, blir det ikke beite til flere dyr. Det kan være motsatt effekt – for lite 
beitetrykk på våren gjør at mere gras går opp i strå og blir ikke lengre attraktivt beitegras, 
dette kan vare hele resten av sesongen. Det er på høsten det er minst tilvekst på beiteplantene 
og størst fôrbehov hos dyrene. Det er denne perioden som er «kritisk» i forhold til vurdering 
av beitekapasiteten. 

 
Det er ingen tvil om at det er betydelige ubrukte beiteressurser i Stange kommune. I RASA 
utnyttes 34 % av utmarksbeitet. Noe beiting skjer i Nord-Odal, anslagsvis 50 % av beitet for 
25-30 Telemarkskyr i grenseområdet, og dette utgjør ca. 70 saueenheter (det er ingen i Stange 
kommune som har beiterett i Nord-Odal, men det foregår noe streifbeiting). Setervoller ol. i 
allmenningene utgjør 210 saueenheter. Det gir en total beitekapasitet for RASA på 21 750 
saueenheter (18 470 med fratrekk av hjortevilt). I praksis har dette ingen betydning, da det 
bare er 1/3 av beitekapasiteten som er utnyttet. 
 

Dersom vi forutsetter at tilveksten på sauen er 20 kg i utmarksbeiteperioden, tilsvarer det 10 
kg på slaktevekta. Det slippes rundt 1000 lam på beite, som gir en årlig produksjon på ca. 10 
tonn lammekjøtt til en verdi av kr 350 000. I tillegg kommer utmarksbeitetilskudd på kr 374 
000 (kr 230 per sluppet dyr). For storfe beregner man ca. 40 kg tilvekst på 8 uker 
utmarksbeite. Det gir en verdi på kr 1 400 / beitedyr. Regner vi leveranse på 60 % (617 dyr) 
av dyrene gir det kr 518 000.  I tillegg kommer kr 504 000 i beitetilskudd (kr 817 per sluppet 
dyr). Det gir en totalverdi på kr 1,75 mill. (Tall er fra 2020). 

 
Tillegger vi også utmarksbeite en betydning av redusert press på innmarksareal som da gir 
mer vinterfôr, vil verdien bli betydelig større, fordi det kan holdes flere dyr på gårdene. 

5. Andre forhold av betydning for planen 
 
Nedenfor er det gitt en oversikt og noen kommentarer over «eksterne forhold» - som 
beitenæringa sjøl ikke nødvendigvis rår over, som kan ha betydning for beitebruken og 
utnyttelsen av utmarksressursene i RASA. 
 

5.1. Hensyn til skogen 
 
Noen av de utfordringene skogbruket har i beiteområder er foryngelse av skogen.  
Hogstflater blir gode beiteområder, når grasoppslaget kommer for fullt, etter 2-3 år. 10-15 %  
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utgang av plantene kan aksepteres. Markberedning og planting utføres etter gjeldende 
standarder. 
  
Det hevdes at råteskader på grunn av bl.a. rottråkk er mindre utbredt på voksende skog, enn 
skog der veksten har stagnert. Dette er vanskelig dokumenterbart og en kunne tenke seg 
prøveflater som kan gi noe mere dokumentasjon på dette. Tidligere forsøk på dette er fra 
1950-tallet (Bjor og Graffer – Forskning og forsøk bind 14. 1963) og er vanskelig å overføre 
til dagens storferaser. Avvirkning når tilveksten stagnerer vil kunne hindre noe råteskader. 
 
Det avvirkes ca. 70 000 m³ tømmer årlig i RASA, og med en nettopris på kr 250 / m³ gir det 
en inntekt på kr 17,5 mill. Høyeste produksjonspotensiale er de laveste beliggende områdene 
med høyest bonitet og det beste beitet. 
 
Problematikken med beitedyr og skogforyngelse er ikke aktuell problemstilling med de 
beitedyrene og det beitepresset som er i Stange kommune i dag. 
 

5.2. Gjengroing og beiteutvikling over tid  
 
Smyle er den vanligste beiteplanten i utmarka. Den kommer raskt på hogstflater og kan etter 
kort tid bli den dominerende vegetasjonen. Smyle dekker små granplanter og bør med fordel 
beites. Planten går raskt til skyting på åpne flater og blir mindre attraktive som beiteplanter. 
Beiting må derfor starte tidlig på sesongen. I skogen er det mer uvanlig at smyla skyter og 
dermed kan beitet holde kvaliteten noe lengre. Det samme gjelder engkvein som gir enda 
tettere matter og er mer utbredt på frodigere mark. Skogplantene vil være sårbare for storfe, 
men tåler godt beiting av sau. 
 

 
Granplante i «kamp» mot smyle. Beiting av graset ville gitt større lystilgang og bedre 

vekstbetingelser for granplanten. 
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Det er registrert noen "gjengroingsplanter", som tyrihjelm, då og bringebær som tyder på for 
lavt beitetrykk. Langs veiene er det lite som tyder på gjengroingsproblematikk, mye var godt 
beita ved befaringa. Mange av disse plantene var stort sett inntil stubber der det ikke er 
dyretråkk, så det var lite som tydet på begynnende gjengroing i de områdene vi vurderte.  
 
Over tid har enkelte tidligere seterområder grodd igjen med skog. Beitelagene må vurdere om 
disse igjen skal kunne brukes som beiteområder, enten inngjerdet eller som en del av 
utmarksbeite. Se pkt.5.3. Det kan også kunne fungere som beredskapsareal ved uforutsette 
hendelser. 
 
Det som er definert som seterområder og innmarksbeite ligger ikke inne i beregningen av 
beitekapasitet fra Skog og landskap, og vil dermed kunne være med å øke dyretallet. 
Setervollene ligger ofte på de beste områdene med størst avlingspotensiale. Gjødsling vil gi 
betydelig økning i avlingsnivå. Jobben med tilbakeføring av beiteareal er en kontinuerlig del 
av beiteskjøtselen. 
 

 
Lysninger i skogen, eller der granplanter har gått ut er godt beite, men det er fare for 
gjengroing om beitetrykket er for lavt. 
 
 

5.3. Setervoller / jordbruksareal i RASA. 
 
Innenfor de to allmenningene er det noe areal som er definert som jordbruksareal – fulldyrket, 
overflatedyrket eller innmarksbeite. Dette er sannsynligvis areal som kan drives mer intensivt 
enn i dag og gi betydelig større avlinger. Deler av dette arealet er inngjerdet og blir brukt av 
aktive brukere, men betydelig areal er ikke omsøkt for tilskudd i forbindelse med 
jordbruksdrift.  
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Tabell 8. Oversikt over registrert jordbruksareal i RASA (2020). 
 Jordbruksareal Omsøkt areal "ledig areal" 
Romedal 521 dekar 410 dekar 111 dekar 
Stange 219 dekar 71 dekar 148 dekar 
Sum 740 dekar 481 dekar 259 dekar 
 
Areal som det søkes tilskudd på antar vi er inngjerdet. Areal som ikke omsøkes, blir brukt 
som beite – det gjelder 259 dekar, som utgjør ca. 210 saueenheter (1 sau i 100 dg), eller ca. 80 
fôrenheter / dekar. 
 
Vi forutsetter at det arealet det ikke søkes areal- og kulturlandskapstilskudd på er setervoller 
som ikke er inngjerdet. Altså blir arealene brukt til beite uten definerte besetninger. Dette 
arealet kan utløse areal- og kulturlandskapstilskudd, som det i dag ikke søkes om. Tilskuddet 
på dette innmarksbeitet er kr 97 / dekar (60 % av kr 162 / dekar). Dette utgjør drøyt kr 25 000 
som ikke omsøkes. Det er dyreeiere som kan søke dette tilskuddet, men det bør ordnes så det 
kan gå til beitelagene. 
 
Avbiting, tråkk og gjødsel fra dyrene er tre faktorer som påvirker beitene til mer ønskede arter 
(med tanke på beiting) og er med å øke kvaliteten på beitet. Dette vil gi konkurransefortrinn 
til beitetålende planter og endre botanisk sammensetning til en større andel grasarter. 
 
Hensikten med å trekke fram dette arealet er at det er mye av dette som kan gjødsles for å gi 
større avling enn i dag og utgjøre et betydelig tilskudd til utmarksbeitet. Det skal ikke mye 
gjødsel til for å doble avlingen. Det kan i alle fall fungere som beredskapsareal. 
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Ungskogen kommer veldig bra på de fleste områdene. 
 

5.4. Hensynet til hjorteviltet 
 
På oppdrag fra Stange Utmarkslag med samarbeidsparter, gjennomførte Mjøsen skog 
elgbeitetakst for hjortevilt i Stange kommune i 2017 (fornyet taksten fra 2014). Det er en svak 
økning i beitetrykket fra 2014 til 2017. Innenfor RASA viste resultatene svært lav andel av 
ROS-arter (rogn, osp og selje), som er elgens foretrukne beiteplanter. Det er nok lite av disse 
artene naturlig i beiteområdet. For furu og bjørk, som det er mer av, er beitegraden lavere enn 
30-35 % som er maksimalt for å kunne opprettholde en langsiktig tilfredsstillende 
skogproduksjon.  
 
Elgens beitevaner skiller seg fra husdyrene ved at den hovedsakelig beiter på trær, busker og 
kratt. Om sommeren går den ofte og risper i seg lauv, men den kan også spise bærlyng, gras 
og en del vassplanter. Om vinteren spiser den mye skudd og kvist av lauvtre, einer og furu. En 
voksen elg kan spise 25 kg fôr på en dag om sommeren, og 12-15 kg skudd og kvist om 
vinteren. Elg vil normalt bare delvis konkurrere med bufe på utmarksbeite. Konkurranse med 
husdyr gjelder bare fire måneder av året. 
 
Siden andelen av typiske elgbeitevekster er noe lavere enn optimalt, må elgen i større grad 
beite på planter i konkurranse med beitedyr. Vi har derfor valgt å bruke et høyere anslag for 
beiteopptak hos elg enn normalt fradrag i beitekapasiteten. Når elgbestanden er på 600 dyr 
betyr det et større beiteopptak fra elg enn normalverdiene. Vi har derfor brukt 15 % av 
beitepotensialet til elgbeite. Dette stemmer veldig godt med et fôropptak på 7 FEm / dag / elg. 
600 elg gir et fôrbehov på 13 % av beitekapasiteten.  
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Det felles i dag 119 (kvote) elg i RASA (en elg pr 2 500 dekar). Det er utarbeidet ny 5-års 
bestandsplan for elg (2018-2022), med mål om å øke avskyting av ungdyr, for å få ned 
elgstammen. Samtidig er det er ønskelig å få opp bestanden av store okser. For hjort skal 
kvotene økes, da det ikke er ønskelig med en økning i bestanden.  
Dagens tilstand er derfor under endring. Med en forventet reduksjon i elgbestanden og fortsatt 
ligge på 15 % av beitekapasiteten, bør vi forvente en betydelig forbedring i kondisjonen til 
elgstammen og økte vekter. Ut fra beitekapasitet for husdyr er det nok fôr til hjorteviltet på 
sommeren, muligens er vinterbeite for dårlig. Det er bare 7 % av arealet som er lauvskog. 

 

5.5. Rovdyr 
 
I Forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark, vedtatt av rovviltnemda i region 5, den 10. januar 
2014, er grunnlaget for forvaltningen av rovdyr i Hedmark. 
 
I forhold til sonering av rovdyr er Stange kommune i grønn sone, hvor det er prioritert 
beiteområde og det skal ikke være rovdyr som kan gi skadeomfang av betydning på beitedyr. 
 
Rovdyr har generelt vært et stort problem i Stange kommune, på linje med kommunene lenger 
øst i Hedmark. Tapstallene har de siste årene økt, men det er variasjoner mellom områdene i 
allmenningene – fra 0,2 % til 19,9 % tap i 2018. Det er vanskelig å peke på enkeltområder når 
variasjon i tapstall kan være 1,4 % i 2017 og 16,0 % i 2018. Se tabell 6 på side 17. 
 
Vi ser en utvikling i tapstallene fra rundt 3,8 % på 70- og 80 – tallet til 11,8 % de siste årene. 
År om annet har det vært store tap i enkelte beiteområder, og vi ser en klar tendens til økende 
tapstall i hele kommunen. 
 
Det er ingen endringer i området som skulle tilsi denne økningen. Verken andre, farligere 
områder er tatt i bruk eller endring i flora, med giftige planter. At det slippes færre dyr på 
beite bør føre til bruk av "mindre" farlige beiteområder enn tidligere. Topografien i området 
virker «ufarlig» for beitedyr. Vi kan derfor anta at økningen i tapstall har sin årsak i økte 
rovdyrbestander, selv om det har vært vanskelig å dele tapsårsak på sykdom, ulykker, rovdyr 
eller hunder. 
 
Det brukes i dag betydelige ressurser på oppfølging av viltkameraer som er plassert på 
strategiske steder for vilt og rovdyrtrekk. Dette er for å kunne få tidlig varsel om rovdyr i 
området. Det er et viktig tiltak som kan forebygge rovdyrskader. 
 

5.6. Tekniske inngrep (fritidsbebyggelse og turisme) 
 
Stange kommune er ingen stor hyttekommune, men det er betydelig med fritidsbebyggelse i 
Mjøsli og ved Granerudsjøen i Stange Almenning, og nord og syd ved Harasjøen i Romedal 
Almenning. Ved Bergsjøen i Stange Almenning er det det planlagt et framtidig hyttefelt, her 
er det noe sau i området. Salg av hyttetomter er i realiteten ingen stor inntektskilde for 
allmenningene. 
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Det er viktig å balansere beitebruken i hytteområdene, for å unngå konflikt med hyttefolket. 
Det er kun tillatt med begrensede inngjerdinger rundt hyttene, slik at sperregjerder / 
ledegjerder for å holde dyrene unna områdene vil være hensiktsmessig. Flokker med kjøttfe 
kan virke skremmende på mange og kan oppføre seg aggressivt, særlig mot hunder.  
 
Når det foreligger vegetasjonskartlegging er det viktig å bruke denne, så langt det er mulig for 
å unngå etablering av hyttefelt i områder med vegetasjonstyper som gir godt beitegrunnlag. 
Nettopp for å ivareta beiteressursene og unngå konflikt mellom beitedyr og fritidsbebyggelse. 
 
Det synes i dag å være relativt liten konflikt mellom fritidsformål og beitebruk. Det er viktig å 
opprettholde denne tilstanden. Uansett hvordan man ser på det, er beitedyr sentrale for å 
opprettholde kulturlandskapet – som er vesentlig for å kunne markedsføre området. Mjøsli er 
kanskje det området med potensiale for størst konflikt, noe som kan løses med sperregjerde, 
uten at det går utover beiteutnyttelsen i området.  
 
På Lisetra er det skytebane som er i jevnlig bruk. Det er vanligvis ikke beitedyr på området, 
men det er viktig å være oppmerksom på at det kan skje. Det er ved slik planlegging 
vegetasjonskartlegging og beitebruksplan kan være til hjelp. 
 

5.7. Verneområder / -interesser 
 
Orrkjølen naturreservat; (6,5 km²) ble opprettet ved kongelig resolusjon i 1993. Reservatet er 
et barskogvern.  
Stange Urskog naturreservat på Romsætra; (0,003 km²). Opprettet i 1922. Utvidet og endret 
navn til Romsæterberget naturreservat; (0,36 km²) i 2021, Stange Almenning. 
Labbdalen naturreservat; (0,10 km²). Opprettet i 2021, Stange Almenning. 
Klingerhaugen naturreservat; (0,10 km²). Opprettet i 2021, Stange Almenning 
 
Det arbeides med ett område på ca. 0,2 km² i Middagsberget i Romedal Almenning. 
 
I overkant av 7 km² er underlagt vern som naturreservat i skog, av totalt 370 km² skogsareal.  
 

5.8. Karbonbinding, CO₂ og klimapåvirkning 
 
All jordbruksproduksjon starter med opptak av CO� – ikke utslipp. Jordbruket bruker fersk 
fotosyntese – ikke gamle fossiler (olje og gass). Bønder har denne kunnskapen og kan med 
stolthet formidle at de er fotosynteseforvaltere. I klimadebatten er det viktig å ta utgangspunkt 
i at det er fotosyntesen og karbonkretsløpet som er utgangspunktet for produksjonen. 
 
Mindre kraftfôr og mer beite er positivt for klimagassutslipp (ifølge Sabima). Utfordringene 
ligger i kraftfôret, importerte råvarer til kraftfôr legger beslag på store arealer i andre land.  
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Beregninger viser at et dekar beitemark binder 2 kg karbon årlig – tilsvarende 7,3 kg CO�. 
Med 6,5 mill. dekar utmarksbeiter i Norge er det 47,5 mill. kg CO� som bindes, og bygger 
opp 
karboninnholdet i jorda. Samtidig gir kraftfôrbasert produksjon mindre klimagassutslipp enn 
utslipp fra drøvtyggere. Dette er derfor en veldig vanskelig debatt, som vi ikke klarer å lande 
her. 
 
Utslipp fra landbruket kan ikke elimineres, men reduseres. Hovedsakelig må dette tas på 
bruken av fulldyrkede arealer. Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel og unngå tap og 
lystgassdannelse fra jordsmonnet. Utmarksbeite er gratis fôr, som ikke kan foredles på annen 
måte enn gjennom drøvtyggere og kanskje den mest bærekraftige delen av norsk landbruk. 
 
 

 
Eldre plantefelt med åpent område. Bra etablering av kvein, og godt beita areal. Skogen 
kommer veldig bra, men det kunne teoretisk vært produsert enda mere skog på dette arealet. 
Samtidig er det slike åpne lysninger som er viktig for beitebruken. 

6. Tiltaksdel 
 
Ut fra beskrivelsen ovenfor ser vi at beitekapasiteten i Stange kommune er langt fra utnyttet. 
Legger vi til beiting i Nord-Odal og på jordbruksareal blir utnyttelsesgraden enda lavere  
 
I det følgende blir det vurdert ulike løsninger for å optimalisere beitebruken. Sau er et relativt 
lite problem i forhold til skogen. Det er likevel viktig å ta hensyn til denne også for å unngå at 
det blir sterk konkurranse mellom sau og storfe. Sau slippes vanligvis tidligere og får dermed 
det beste beitegraset.  



26 
 

 

6.1.  Etablering av beiteutvalg 
 
For å få tettere og mer formelt samarbeid mellom grunneiere og beitenæring bør det opprettes 
et beiteutvalg. Utvalget bør bestå av representanter fra allmenningene og beitelagene.  
 
Et beiteutvalg tar seg av de politiske forhold omkring beiting og administrerer beiterettene. 
Den praktiske utøvelsen av beitebruken ligger til beitelagene.  
 
Beiteutvalget kan si noe om beiteslipp og sank, og bør ha ei formening om tekniske 
innretninger, som skilleanlegg. Det kan beslutte hvor nye besetninger skal slippes osv. 
Beiteutvalget kan beslutte en langtidsplan for sperregjerder, med investeringer og plassering 
av ansvar. Det viktigste er å skape en formell arena der både eiere og brukere av utmarka er 
med.Beitebruksregler bestemmes av beiteutvalget i tråd med de generelle bruksreglene. 

6.2.  Sperregjerder 

Fig. 7. Oversikt over eksisterende sperregjerder i begge allmenningene (grønn markering). 
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Det er i dag flere eksisterende sperregjerder som er i drift og fungerer noenlunde. Det 
vesentligste er viltgjerdet mot E6. Her er det stikkrenner som sauen kan bruke for å krysse 
under veien. Det er vanskelig med permanente stengsler, da grinder vil fange opp det som 
kommer med vårvatnet og demme opp stikkrenna. Det er viktig å ha et system for å stenge i 
beitesesongen.  

 Ved Espa er det ca. 7 km gjerde rundt bebyggelsen. Her er det noe konflikt, som bør 
dempes. 

 I Åsen – mellom Åsen og Åsen handel er det sperregjerde, for å hindre sauen å trekke 
nordover mot bebyggelse. 

 I Fossberget er det sperregjerde under oppføring.  

 Det planlegges også et sperregjerde ved Åsbygda, til Åsvangen. 
 

Det er ingen tvil om at det langs Fv 24 er behov for sperregjerde / viltgjerde. Dette er en sterkt 
trafikkert vei med høy hastighet.  
 
Det er ønskelig med en 5-årig plan for gjerding i beiteområdet. Mye gjerding er 
arbeidskrevende og noen må stå som ansvarlig for gjerdet, med tanke på vedlikehold.  
 
Det kan være hensiktsmessig at det settes opp sperregjerder i enkelte områder. Dersom det er 
aktuelt å flytte besetninger til andre områder kan behovet tvinge seg fram, men også for å 
holde beitedyr innenfor eller utenfor et avgrenset areal, se pkt. 6.4. Sperregjerder kan gjøres 
nokså enkle med 1-4 strømtråder, alt etter behovet. Prisen vil da bli fra ca. 50 kr/meter. 
Gjerdet kan legges ned utenom beitesesongen. Nasjonalgjerde med bølgetråd er mer enn 
dobbelt så dyrt, men krever mindre vedlikehold. Permanente gjerder vil være til hinder for 
jaktutøvelse og friluftsliv (turgåere). 
 
Sperregjerder kan brukes i sambeiting med andre dyregrupper og etter hvert også dele inn 
dyregrupper, for å hindre sammenblanding av f.eks. ammekyr og NRF-kviger. 
Sperregjerder / inngjerdinger over et visst omfang må omsøkes etter plan- og bygningsloven. 
 

Det er pr. i dag betydelig interesse for bruk og oppsetting av sperregjerder og inngjerdinger i 
beiteområdet. Dette er med tanke på at det skal være enklere å holde tilsyn med dyr på beite. 
På en annen side kan det utgjøre en risiko for beitedyr og medføre økt belastning i forhold til 
tilsyn og vedlikehold av gjerdene.  
Hvilken type gjerde som velges har betydning for vedlikeholdsbehov og hensynet til annen 
ferdsel i området. Stadig flere turstier øker behovet for grinder og gjerdeklyv for passering. 
Gjerder kan være til hinder for jaktutøvelse, dersom det ikke kan legges ned utenom 
beitesesongen. 

 

6.3.  Styring av beitebruken 
 
Gjerding er den sterkeste formen for styring av beitebruken, men det kan også iverksettes 
andre tiltak som krever mere oppfølging av dyrene. Behovet for styring gjelder i første rekke 
storfe. Det kan være GPS-merking av dyrene for å til enhver tid ha kontroll på dyrene og 
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mulighet til å avgrense trekkruter og unngå at dyr fra flere områder blander seg til store 
flokker. Dyrene kan også vennes til salting og fôring med kraftfôr ved slipplassene. Da vil de 
trekke tilbake dit og ha mindre aksjonsradius. Det kan også ryddes trasèer for å lede dyrene 
mellom ønskede beiteområder. Disse tiltakene må kombineres med fysisk tilstedeværelse og 
mulighet for gjeting.  
 
Det er også muligheter for enkel strømtråd rundt plantefelt, der sauen kan passere under 
tråden, men holder storfe utenfor gjerdet. Dette kan unngå uønsket beite og tråkk av storfe på 
plantefelt. Etter 10 år vil sannsynligvis plantene være store nok til å tåle beiting av storfe. Det 
er viktig å slippe på dyr tidlig nok om våren på plantefelt i skogen. På skogsbeite generelt og 
på hogstflater spesielt, utvikler graset seg raskt. Strekningsveksten starter tidlig og graset 
skyter – da reduseres fôrkvaliteten dramatisk. 
Elektronisk overvåking av beitedyr er en naturlig del av beitebruk i dag og det er en del e-
bjeller i bruk. No Fence er brukt i pilotbesetninger i 2019, med godt resultat. Det virtuelle 
gjerdet kommer for salg og er godkjent for bruk på storfe og sau for 2020 sesongen. Dette 
systemet kan redusere behovet for sperregjerder – særlig mot Fv 24 kan det være aktuelt. 
 

No Fence kan være en god løsning som definerer hvilket beiteområde dyrene kan bruke. Det 
er et virtuelt gjerde som legges inn på data og gir varsel og strømstøt dersom dyrene beveger 
seg mot grensene. Man kan legge inn ulike beiteområder, som også kan overlappe hverandre. 
Slike klaver bør være på alle dyr og er nok best egnet på storfebesetninger – i forhold til antall 
klaver og pris.  

 

6.4. Rydding og gjødsling av beiteområder i utmark 
 
For å øke beitekvaliteten i sentrale beiteområder og styre beitinga mere, kan gamle setervoller 
og slåttemarker ryddes. Dette vil også være viktige tiltak i forhold til kulturlandskapsskjøtsel 
og vil hindre gjengroing.  
 
Det er også mulig å unnlate å plante ny skog når enkelte frodige skogsområder avvirkes. Dette 
gjelder særlig der det er hagemarkskog og engskog, som gjelder under 1 % av arealet i 
området.  
 
I forhold til kulturlandskapshensyn og for å hindre vandring på dyrene, kan det være en fordel 
å rydde areal nærmest mulig setervollene. Sannsynligvis er setervollene anlagt på de beste 
jordbunnsforholdene, slik at dette naturlig blir på de beste lokalitetene. Plantefelt som blir 
brukt som beite en periode vil utvikle et frodigere jordsmonn, som senere gir raskere vekst på 
skogen.  
 

For å holde vegetasjonen nede er det viktig å få sauen på beite så tidlig som mulig på 
sommeren, i skogen og plantefeltene. Tidlig beiteslipp av storfe i skogen vil kreve at man 
gjerder ute unge plantefelt.  
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Områder som blir ryddet og overtas av minst 50 % beiteplanter, kan være tilskuddsberettiget 
areal for kulturlandskapstilskudd. Det er bare foretak med husdyr som kan søke tilskudd for 
slikt areal. Tilskuddet for innmarksbeite er for tiden kr 97 / dekar (60 % av kr 162 / dekar). På 
areal med relativt god bonitet er årlig middeltilvekst 0,7 m³ / dekar / år. Med en netto m³ pris 
på kr 250, blir beregnet tap ca. kr 175 / dekar. 
 

Gjødsling av setervoller vil ha stor betydning – vi har tatt utgangspunkt i 80 FEm / dekar, kan 
hende er dette 120 FEm på de frodigste områdene. Ved gjødsling kan vi klare minst 200 FEm. 
Det betyr at dette arealet kan yte 500 saueenheter i stedet for 200. I områder med økologiske 
besetninger vil ev. gjødsling måtte gjøres med godkjente gjødselslag. For å unngå stor 
opphoping av beitedyr på setervollene kan disse gjerdes inn og få «hvile» litt mellom 
avbeitingene. 

 
 

 
Effekt av gjødsling på gamle setervoller har gitt inntil seks ganger avlingsøkning. Bildet er 
fra Rendalen med betydelig dårligere jordbunnsforhold enn i RASA. 
 

6.5.  Flytte besetninger til andre områder 
 
Det er i utgangspunktet ikke noe behov for å flytte eller dele opp besetninger på grunn av høyt 
beitetrykk i noen lokaliteter. Beitetrykket er totalt sett lavt, men det er viktig at 
konsentrasjonen av beitedyr ikke blir for stor m.h.t tilvekst og vandring.  
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Ved å bruke vegetasjonskartet og finne de beste beiteområdene og ledige beiteområder, vil det 
være mulig å regulere beitetrykket noe i forhold til slippested for dyrene. Det kan da være 
aktuelt å dele opp store flokker. På denne måten får man bedre utnyttelse av beitet i hele 
området. Gjennomgående er det større tilvekst på dyrene jo mindre de vandrer.  
 
En slik utnyttelse av beiteområdet bør også ses i sammenheng med hvordan utnyttelsen av 
hjemmebeitene er, slik at det legges opp til et system der hjemmebeite og utmarksbeite 
fungerer godt i forhold til hverandre. Tidlig beiteslipp i utmarka gir normalt sett lengre 
beitesesong på utmarksbeite. 
 
Det er ikke aktuelt å flytte besetninger pga. ulikt rovdyrtrykk i ulike områder. 
 

6.6.  Regulering av beitesesongen 
 
Gode lysforhold gjør at gras på hogstflater ofte kommer tidligere enn i skogen. Det er viktig 
for dyrene å få med denne grasveksten, da den er næringsrik og gir god tilvekst på beitedyr, 
særlig sau. I forhold til storfe er ikke dette like aktuelt. Da kan seint beiteslipp være en fordel, 
fordi hogstflatene ikke er attraktive beiteområder og dyrene vil automatisk beite mere i 
skogen. For sau og dyr som krever tilvekst er det viktig med tidlig beiteslipp. 
 
For å unngå gjengroing med gras på hogstflatene er også tidlig beiteslipp av sau en stor fordel. 
Sau kan slippes når smyla er 3-4 cm høy. 
 
Skal man kombinere utmarksbeite med innmarksbeite / kulturbeite i bygda, må det planlegges 
et system med beiting i bygda først og flytting til utmarksbeite og tilbake på hjemmebeite. I 
forhold til tilvekst er det viktig å ha tidlig beiteslipp og heller ta ned dyrene tidligere. Seint 
beiteslipp for ammekyr er mest aktuelt med høstfødte kalver. Beiteslipp etter St. Hans bør 
uansett ikke være aktuelt i de laveste beliggende områdene. Hanndyrloven og tidspunkt for 
paring vil ha betydning for hvordan enkeltbruk klarer å utnytte utmarksbeite. 
 
Beitesesongen starter ikke samtidig i hele beiteområdet. Det kan være viktig å ta hensyn til 
dette ved beiteslipp og i kombinasjon med hjemmebeite. I lavereliggende deler av beitet kan 
beiteslipp skje ca. 1. juni og i høyereliggende områder 14 dager senere. I RASA er det 
ubetydelig med snøleier, slik at det har ingen praktisk betydning i forhold til friske beiter 
utover i sesongen. 
 

For å utnytte beitesesongen og utviklingen av beiteplanter best mulig må det slippes dyr tidlig 
i de nedre områdene og skogsområdene. I høyereliggende områder kommer beitet senere og 
utviklingen går langsommere. Normalt slipp er fra 20. mai i nedre områder og 14 dager senere 
i øvre deler. Etter 25. august gir vanligvis ikke skogsbeite lenger noen særlig tilvekst på 
beitedyr. I de øvre eller øvrige deler av området kan det holde ei uke eller to lengre. Vi kan 
ikke forvente å ha samme slipp og sankedatoer i hele dette området, med så stor variasjon i 
høydelag og vegetasjon. Dersom vi ønsker en optimal utnyttelse av beiteressursene bør derfor 
slipp og sank i større grad følge utviklinga på beiteplantene, enn det som er tilfellet i dag.  
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6.7. Etablering av beiter i bygda 
 
Det er betydelige innmarksbeiteområder i Stange kommune (4 463 dekar, av dette er 193 
dekar ute av drift). Bygdenære beiter er sentralt for å få en god kombinasjon mellom 
utmarksbeite og innmarksbeite. Det er bare ca. 4 % av disse beitene som ikke er i bruk. Det er 
ikke vurdert at dette er noen stor problemstilling.  
 
Ved å ta vårbeitet på bygdenære områder, noen uker på sommerbeite i fjellet og beite igjen på 
bygdenære områder, kan man redusere beitesesongen i utmarka. En får mer optimal tilvekst 
på dyrene. Det er ofte de dyrene som har kortest sesong på utmarksbeite som har størst 
tilvekst. De får lengre tid på innmarksbeiter. 
 

Det er viktig å se beiteressursene i bygda i sammenheng med «allmenningsbeitet», det gir 
bedre total utnyttelse, særlig når beite er en begrensa ressurs. Reetablering av bygdenære 
beiter vil kreve både rydding og gjerding. Det bør etableres et system for leie / bruk av disse 
beiteområdene. SMIL-midler bør kunne brukes til rydding og det bør vurderes om 
bruksrettsytelse kan gjøre at RASA bidrar noe til gjerding av slike arealer. 

 

6.8.  Forskjell på kjøttferaser 
 
Det viser seg at det er forskjell mellom kjøttferaser på utmarksbeite. Limousin og Aberdeen 
Angus er de kjøttferasene med sterkest flokkinstinkt og opptrer derfor i større grad i flokk enn 
enkelte andre kjøttferaser. Mindre flokker vil utgjøre mindre risiko for skade på skogen.  
 
Limousin og Charolais er de rasene som er vanskeligst å få god tilvekst på uten bruk av 
kraftfôr. NRF, Simmentaler og Hereford er raser som ofte er rolige på beite og har god 
tilvekst. Det kan også være andre forskjeller mellom raser det er verdt å ta hensyn til ved valg 
av rase. Det vil være avgjørende hvordan man kombinerer utmarksbeite og innmarksbeite, og 
hvor i området man slipper dyrene. 
 
Her vil sannsynligvis avl ha stor betydning – at man avler videre på dyr som bruker beitene 
godt og har stor tilvekst. Det samme gjelder bruken av beiteområde – kalver blir preget på 
samme beitemønster som mordyret. 
 

Hensikten med utmarksbeitet er at fôret og fôringen er gratis og at god tilvekst på dyrene er 
bra for bondens økonomi. Det er derfor vesentlig at dyrene har forventet tilvekst på beite. 
Generelt kan det tyde på at de tunge rasene (Limousin og Charolais) gir for liten tilvekst på 
begrensede beiteressurser. I realiteten er det da mere gunstig at dyr som utnytter beitet bedre 
og gir bedre tilvekst prioriteres, dersom det skal settes begrensninger. 
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Fig. 8. Plansje fra foredrag av Morten Tofastrud, viser tilvekst på ulike dyregrupper i RASA 

og Furnes. Tilveksten er betydelig større i RASA, noe som kan ha sammenheng med 
dyretettheten på beite.  

 

6.9.  Saueholdet i RASA. 
 
Det har vært en nedgang i sauetallet de senere årene. Fra 2000 til i dag er sauetallet redusert 
med ca. 3900 dyr. Det er ingen signaler som tyder på at dette kommer til å snu, selv om det 
hadde vært ønskelig – også ut fra beitekapasiteten.  
 
Uansett beitetilgang vil tilvekstkurven hos lam stagnere når beitekvaliteten avtar. Det er viktig 
å få lammene på godt innmarksbeite før denne stagnasjonen, mens de ennå har god tilvekst. 
Det gir bedre utnyttelse av høstbeitet og kortere periode på beite før slakting. Sanking av sau 
bør derfor framskyndes til siste hele helga i august, sannsynligvis med den effekten at lam kan 
leveres tidligere – til en bedre pris. En kan da skille søyer og lam, og søyene kan settes ut på 
utmarksbeite igjen. 
 

Det er innarbeidet praksis at hovedsanking av sau er første helga i september og sank av storfe 
skal være ferdig til 1. okt. Det fungerer bra, slik det er i dag, men er nok ikke det optimale for 
utnyttelsen av utmarksbeitet. Etter 20-25. august taper beitet seg normalt veldig raskt – særlig 
skogsbeite. Ut fra prisløypa for lam vil det derfor være en fordel med tidligst mulig levering. 
Lam som stagnerer i tilvekst på utmarksbeite trenger gjerne 14 dager på godt innmarksbeite 
for å komme i gang igjen. Det krever derfor en lengre periode på innmark og dermed tærer det 
hardere på høstbeitene enn lam i god vekst som kommer fra utmarka. 

 
Potensiale for skader på plantefelt er mindre for småfe enn for storfe. Derfor er det mindre 
risiko med sau på plantefelt enn storfe. Om dette skal vektlegges i forhold til styring av 
beitebruken vil bli opp til beiteutvalget å vurdere. 
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7. Handlingsplan – (Bruttoliste som det må plukkes fra) 
 

Tiltak År Kostnad Formål Ansvarlig 
 

Medvirkende / 
medfinasiering 

Etablering av beiteutvalg 2021  Samarbeids-
utvalg for best 
mulig utnyttelse 
av ressursene 

RASA 
Beitelag 

 

Fjerning av gamle gjerder som 
ikke lenger er i bruk og piggtråd  
 

Løpende  Redusere risiko 
for skade på dyr 
og folk 

Setereiere  RASA 
 

Vedlikehold av eksisterende 
sperregjerder  

Løpende  Hindre beitedyr 
å komme på 
«ulovlig» grunn 

Beitelag RASA 

Sperregjerde / viltgjerde langs 
Fv 24.  

2021  Sperre for 
beitedyr på Fv 
24 

Beitelag / 
fylkes-
kommune 

SMIL og fylkes-
kommune 

5-årig plan for oppsetting av 
sperregjerder. Gir mulighet for 
planlegging og prioritering 

2021-2025  Styring og bedre 
organisering av 
beitebruken 

Beitelag  Statsforvalter 
SMIL-midler og 
RASA 

Vedlikehold av turstier bl.a. 
Rondanestien krysser gjennom 
hele området. Gjerdeklyv / 
grinder på sperregjerder 

2021 5000,- pr 
krysnings-
punkt 

God tilgang til 
området, for 
friluftsliv 

Beitelag Utmarkslag 
SMIL 

Orienteringsløp i Pinsen. Bør 
ikke være i juni 

  Flytte løpet til 
lammene er 
større og mer 
robuste.  

Beitelag  

Bruk av viltkamera på aktuelle 
viltoverganger. 

Løpende  Redusere fare 
for rovdyrskader 

Rovviltlag RASA 
Statsforvalter 
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Etablering av interkommunalt 
jaktlag, mellom Stange, Løten 
og Hamar 

  Effektivt uttak 
av skadegjørere 

Interkommu
nal 
organisering 

Kommune 
Statsforvalter 
Beitelag 

GPS / radiobjelle- merking av 
både storfe og sau. Etablere 
radiobjellelag 

2021 og 
løpende 

2.000,- kr 
/ enhet 
Tilskudd 

Bedre kontroll 
med dyrene 

Beitelag Beitelag 
Dyreeier 

No Fence. Digitalt gjerde som 
markeres i kart. Mot Fv 24 

2021 Tilskudd Teste No Fence   

Fôring / salting. Etablering av 
hvileplasser. Pga. CWD må dette 
skje inne på sankeanleggene 

Årlig Tilskudd Styring av 
beitebruken 

Beitelag Org. beitebruk 
RASA 

Begrensning på flokkstørrelse på 
storfe. Det bør ikke være mer 
enn 50 dyr i flokk. Store 
besetninger kan deles på flere 
flokker/områder. 

2021  Redusere fare 
for hard beiting 
og skogskade 

Beitelag 
Dyreeier 

Beiteutvalg 

Beitelagene skal jobbe mot 
grunneiere for å få dekt ekstra 
tap for rovdyrutsatte besetninger. 
Til dette kan noe av 
bruksrettytelser brukes. 

2021 Tilskudd Beholde 
beitedyr 

RASA Beitelag 

Beiteslipp i almenningene skal 
skje før 1. juli. Innmelding av 
slipp av dyr. Både antall og dato 

Årlig fra 
2021 

 Utnytte beite-
sesongen og 
kvalitet på 
graset 

Beitelag / 
RASA 

Tas inn i 
beitereglene 

Sanke-/ skilleanlegg for sau 
tilpasses beiteomfanget. Større 
besetninger og mer 
sammenblanding, kan kreve 
utvidet kapasitet på anleggene, 
evt. flytting av anlegg.  
Nytt anlegg ved Bjørkbekkoja 

Løpende 
vedlike-
hold og 
utvidelse 
 
 
2021 

 Effektiv 
sortering av sau 
fra beite 

Beitelag 
 
 

Org. beitebruk 

Sambeiting av sau og storfe. På 
innmarksbeite / inngjerdet 
områder 

Se pkt. 
over 

 Bedre utnyttelse 
av totale 
beiteressurser 

Beitelag Grunneiere 

Etablering av skilleanlegg for 
storfe 

  Effektiv sanking 
og sortering 

Beitelag Org. beitebruk 

      
I kolonnen til høyre er det ført opp aktuell medfinansiering av tiltakene – kommunale SMIL-
midler, Statsforvalteren sine midler for tiltak i beiteområder (fra 2020 fikk kommunene 
ansvaret for fordelingen). 
Det er ikke utarbeidet prosjektbeskrivelser eller detaljert kostnadsoverslag for tiltakene. Det 
må gjøres etter hvert som tiltakene realitetsbehandles. For alle tiltak knyttet til rydding, 
gjerding og andre fysiske tiltak må alle rettighetshavere akseptere tiltaket.  

 
Beiteutvalget er ansvarlig for rullering av beitebruksplanen. Handlingsdelen kan/bør 
revideres årlig og bør være en post for årsmøtene i beitelagene. 
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1525693185/Bilder/Felles/Landbruk/Skjema%20og%20andre%20filer/143866%20HL%20La
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Vedlegg 9.1 – Beite for storfe
Jo mørkere grønt, jo bedre beite 

9.Vedlegg 
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Vedlegg 9.2 – Beite for sau
Jo mørkere grønt, jo bedre beite. 
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Beitebruksregler for Romedal Almenning og Stange Almenning, 10.07.2019. 

 
 

Beitebruksregler for RASA 
 
1. Utdrag fra lov om bygdeallmenninger av 19.juni 1992 nr 59: 

§ 6-1. (beiterett)  

Eiendom med tilliggende bruksrett i bygdeallmenning, jfr. § 2-1, har rett til beite med så stor 
besetning som kan vinterføs på eiendommen. 

Allmenningsstyret kan samtykke i at det blir beitet med større besetning enn nevnt i første 
ledd, når det kan skje uten vesentlig skade for skogen eller for andre bruksberettigede. 

 

§ 6-2. (disponering av ledig beite)  

Beite som ikke utnyttes av de bruksberettigede, kan allmenningsstyret gi andre adgang til å 
gjøre bruk av. Vilkårene for bruken fastsettes ved avtale. Tillatelse kan bare gis når beiting 
kan skje uten vesentlig skade for skogen eller for noen bruksberettiget. 

 

§ 6-3. (beiteordning)  

Nærmere regler om ordning av beitebruken fastsettes i bruksreglene for den enkelte 
allmenning, jfr. § 3-7. Reglene kan blant annet gå ut på inndeling av beitet i felt, fastsettelse 
av beitetider, begrensninger i antall beitedyr av forskjellig slag innen de enkelte beitefelt og 
organisert tilsyn og sanking. 

Beiteordning som er fastsatt av jordskifteretten etter § 1-4 annet ledd, skal allmenningsstyret 
besørge inntatt i bruksreglene for allmenningen. Slik godkjennelse fra departementet som 
nevnt i § 3-8 første ledd første punktum er i dette tilfellet ikke nødvendig. 

(Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 100 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 736). 

 
Landbruksdepartementet sier i sin betenkning til loven, rundskriv M-96/92 følgende på side 
22. 2.4.2 seter og beiterett: Bestemmelsenes oppregning av hva beiteordningen kan gå ut på er 
ikke uttømmende. Finner allmenningsstyret det nødvendig med tiltak for å unngå beiteskader, 
kan begrensninger i beiteadgang også fastsettes ettet § 2-8 som gir en generell hjemmel for 
bruksrettbegrensninger. 
 
2. Beiterett (lovens § 6-1) 
Eiendom med tilliggende bruksrett i allmenningen har rett til beite med så stor besetning som 
det er grunnlag for på eiendommen. 
 
3. Beitebruksregler (lovens § 6-3) 
Regler om beitebruk har som formål å oppnå en fornuftig utnytting av beiteressursene i 
allmenningen, med hensyn tatt til skogens produksjon og allmenningens flerbruksutnyttelse. 
 

Vedlegg 9.3. Beitebruksregler. 
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Allmenningsstyret skal til enhver tid vurdere beitebeleggets størrelse og sammensetning, og 
kunne innføre begrensninger i antall beitedyr og regulere fordeling mellom dyreslag. 
 
Allmenningsstyret kan sette forbud mot beiting i deler av allmenningen, dersom slik beiting 
vil medføre ulemper og kostnader som står i misforhold til verdien av beitebruken i 
vedkommende område. Forbudet kan også gjelde visse typer beitedyr. 
 
Organiseringen av beitebruken kan ivaretas av beitelag, sammensatt av beiteberettigede. 
Beitelagene skal utarbeide regler om beitebruken, som skal inneholde bestemmelser om 
beitearealenes fordeling, oppsyn, dato for slipp og sank m.v. Før hver beitesesong oppgir 
beitelagene til allmenningsstyret hvor mange dyr som planlegges å slippe.  
 
Beitelagenes regler for beiting forelegges allmenningsstyret til godkjenning. Eventuell 
uenighet om regler og bestemmelser avgjøres av allmenningsstyret med endelig virkning. 
Dersom beitelag ikke opprettes, ivaretar allmenningsstyret den nødvendige organiseringen av 
beitebruken. 
 
Allmenningsstyret kan pålegge den setreberettigede å sørge for at seterbebyggelse og gjerder 
blir vedlikeholdt på en forsvarlig måte. Dersom slikt vedlikehold ikke blir ivaretatt, kan styret 
sørge for at riving og rydding blir utført for den seterberettigedes regning, etter forutgående 
varsel. 
 
Regler om beitebruken i Stange kommune samordnes av beiteutvalget etter godkjenning av 
den enkelte allmenning. 
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Beitebruksregler for RASA, 10.07.2019. 

 
 

Beitebruksregler for RASA 
 
1. Organisering. 
Beiteutvalg består av formann og bestyrer i allmenningene, og beiteutvalget behandler hvert 
år en samlet oversikt over beiteresultat og beiteprognoser, jfr. 5. rapportering. 
 
Den organisering av beitebruken som bruksreglene sier kan ivaretas av beitelag, evt. legges til 
et beiteutvalg. 
 
Beiteutvalget består av 1 medlem fra følgene organisasjoner 

1. Romedal Almenning 
2. Stange Almenning 
3. Romedal og Stange sau- og geitbeitelag 
4. Storfebeitelaget i Stange og Romedal  

 
Beiteutvalget forvalter beitet i samsvar med: 

 Disse regler 

 Bruksreglene i RASA 

 Lov om bygdealmenning av 19. juni 1992 
 

2. Jfr Bruksreglenes pkt 1 - Beiterett 
Eiendom med tilliggende bruksrett i allmenningen har rett til beite med så stor besetning som 
det er grunnlag for på eiendommen. 
 
Ved etablering av ny eller vesentlig utvidelse av nåværende besetning må det sendes skriftlig 
søknad til beiteutvalget. For øvrig vises til pkt. 5. Rapportering. 
 
3. Beiteområde. 
Reglene gjelder for Romedal Almenning og Stange Almenning, og reglene skal så langt det er 
mulig praktiseres på samme måte. 
 
For beitng med både sau og storfe er begge allmenningene felles beiteområde. 
 
4. Beitebelegg, slippsted og samlekveer. 
Regler om beitebruk har som målsetning å oppnå en fornuftig utnyttelse av beiteressursene, 
med hensyn tatt til skogens produksjon og grunneiers/allmenningens flerbruksutnyttelse 
 
Beiteutvalget bestemmer ved enstemmighet: 

 Fredning av enkelte områder for beite, dersom slik beiting vil medføre ulemper og 
kostnader som overstiger verdien av beitet i området. Forbudet kan dreie seg om 
enkelte dyreslag, beitebeleggets størrelse, sammensetning i dyreslag og eventuell 
begrensning i dette. 
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 Fordeling mellom og innen beitelagsområder, med antall dyr og dyreslag 

 Omfordeling/endring av slippsted. 

 Godkjenning av ny og vesentlig utvidelse av besetning, etter søknad fra dyreeier, og i 
tilfelle størrelse og slippested for besetningen. 

 Godkjenner oppføring av samlekveer og etablering av saltplasser. 
 
Det tas hensyn til beiterettighetshavers sedvanlige slippsted, og under ellers like forhold bør 
setereiere få ha utmarksbeite ut fra setra. 
 
Det søkes skriftlig til beiteutvalget om saltplasser og samlekveer.  
 
Oppnås ikke enstemmighet, vises det til bruksregler for Romedal Almenning og Stange 
Almenning. 
 
5. Rapportering. 
Beitelagene skal innen 31. januar rapportere følgende til beiteutvalget: 

1. Eiendom og dyreeier som slipper dyr i beiteområdet 
2. Resultat av årets sanking (tapstall) 
3. Slippsted og planlagt antall dyr for kommende sesong 

 
6. Slippsted og sankedato 
Beiteutvalget skal i samråd med det enkelte beitelag bestemme tidligste slippdato. Seneste 
slippdato bør være 1. juli, for å utnytte kvaliteten på beitegraset. All sanking skal være 
organisert og sankedato skal meldes beiteutvalget. Hovedsanken for sau er første helga i 
september. For storfe skal sanken være ferdig til 1. oktober. 
 
7. Tilsyn 
Det pålegges tilsyn i henhold til Mattilsynets anbefalinger, normalt en gang i uka. Ved 
ekstraordinære hendelser kan beitelagene pålegge dyreeier hyppigere tilsyn. 
 
8. Overtredelse 
Hvis en bruksberettiget ikke etterkommer pålegg eller bestemmelser kan allmenningsstyret 
stenge den beiteberettigede ute i inntil 5 år. 
 
9. Reglenes utarbeidelse, funksjon og funksjonstid. 
Beitebruksreglene er vedtatt i beiteutvalget den xx.xx.2019, og godkjent i de enkelte 
allmenningsstyrene og beitelagene. Reglene trer i kraft fra sesongen 2020. 
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Beredskapsplan 
 
Beredskapsplanen er en del av beitebruksplanen for Romedal Almenning og Stange 
Almenning. Beitelagene har også sine egne beredskapsplaner. Denne beredskapsplanen er 
ment å være utfyllende til disse. Dette inngår som en del av gårdens KSL-dokumentasjonen. 
Det er mye som handler om risikovurdering i dagens landbruksdrift og beredskapsplaner er 
ment å være en del av denne vurderingen.  
 
Hovedmål med beredskapsplan; 1. Forebygge tap og skade på husdyr på utmarksbeite. 
     2. Fange opp akutte forhold i beiteområdene. 
     3. Gjennomføring av tiltak. 
 

1.1. Forebyggende tiltak 
Tiltak for å fange opp syke og skadde dyr på utmarksbeite. Kartlegge og eliminere skade-
/farepotensialet. 
 

1.2. Tilsyn 
Dyreeier har ansvar for at dyr som holdes på utmarksbeite har tilsyn minst en gang pr. uke i 
områder uten særlig risiko. Alt tilsyn som utføres dokumenteres gjennom loggbøker / 
tilsynsskjemaer / GPS. Det er utarbeidet merkeoversikt for å lette identifisering av eiere av 
dyr. Bruk av slips gjør det lettere å oppdage tap av lam. Norsk sau og geit (NSG) har 
utarbeidet anbefalinger på fargekode på slips. Tilsyn er viktig for å fange opp akutte 
situasjoner. Tidsfaktoren kan ofte være avgjørende, tilsyn i perioder med rovdyrangrep eller i 
utsatte områder bør gjennomføres tidlig på morgenen. Det kan gi muligheter for felling 
samme dag som skade oppdages. 
 

1.3. Informasjon 
Beitelagene setter opp plakater med informasjon om beitebruken og båndtvangsbestemmelser. 
Lagenes kontaktpersoner føres opp med tlf. nr. Plakatene oppdateres før hver beitesesong. Det 
bør også innhentes opplysninger om kontaktpersoner i beiteområder i nabokommunene.  
 
Til internt bruk i beitelaget kan det opprettes både lukket og åpen Facebook-gruppe eller 
tilsvarende (beiteapp) for raskere deling av informasjon. Både internt og der andre kan legge 
til observasjoner m.m. 
 

1.4. Kartlegge problemområder 
Områder med skadepotensiale kartlegges, for å unngå problemer. Det kan være gamle gjerder, 
gamle skilleanlegg, myrområder, blauthøl, giftige planter, anleggsområder eller fare for 
påkjørsler. Slike områder gis ekstra oppmerksomhet ved tilsyn. 
 

2. Akutte forhold – rovdyr 
De fleste akutte situasjoner oppstår på grunn av rovdyr. Andre akutte situasjoner kan være 
sykdomsutbrudd (CWD kan være en slik), flom (behov for evakuering fra fjøs eller areal) 
eller forurensning (eks. radioaktivt nedfall). 
Romedal Almenning og Stange Almenning har hvert år rovdyrangrep, hovedsakelig av ulv de 
siste årene, men også bjørn, gaupe, jerv og ørn er tilstede. 
 

Vedlegg 9.4. Beredskapsplan. 
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2.1. Forebyggende skadefelling.  
Ved dokumentasjon av potensielle skadegjørere kan det i forkant av beitesesongen gis 
fellingstillatelse. Det kreves da god dokumentasjon gjennom spor / sporing av SNO eller av 
skadefellingslaget ved hjelp av viltkameraer. 
Viltkameraprosjektet videreføres med tanke på skadefellingstillatelser fra 01. april og fram til 
beiteslipp. Forebyggende skadefelling er langt mer effektivt enn etter beiteslipp og sparer 
kostnader med ekstraordinært tilsyn. 
 

2.2. Rutiner ved funn av kadaver 
Ved funn av kadaver som man mistenker er tatt av rovdyr: 

 Dyreeier melder fra til beitelagsleder og rovviltkontakt (SNO), for dokumentasjon. 
 Beitelagsleder melder fra til kommunen (skadefellingsleder), slik at det kommunale 

jaktlaget kan gjøre seg klare 
 Når SNO har dokumentert rovdyrskade søker beitelaget om fellingstillatelse 
 Søknadene avgjøres av Statsforvalter, som sendes til beitelagsleder og 

skadefellingsleder. 
 Leder av skadefellingslaget avgjør videre søk og jakt, sammen med beitelaget. 

 
Ved fellingstillatelse varsler Statsforvalteren kommunen (skadefellingslaget), som varsler 
beitelagene. Skadefellingsleder varsler også medlemmene i beitelagene. Det er viktig at søk 
etter kadaver ikke ødelegger for jakta. 
 

2.3. Ekstraordinært tilsyn 
Ved rovdyrskader eller observasjoner settes det i gang ekstra tilsyn for om mulig å avverge 
ytterligere skader og dokumentere oppståtte skader. Beitelagene organiserer slikt tilsyn. Alle 
døde eller skadde dyr meldes til SNO. Søknad om midler til Forebyggende og 
konfliktdempende tiltak (FKT) utarbeides av beitelag (sammen med kommunen). 
 

2.4. Skadefelling 
Søknader om skadefelling går hovedsakelig direkte mellom beitelag og Statsforvalteren. 
Utenom kontortid og i helger tas det kontakt med Statsforvalteren via rovvilttelefon. 
Skadefellingssøknaden skal inneholde;  

 Antall skadetilfeller, som er meldt SNO 
 Beskrivelse av tapssituasjonen – om mulig en oversikt over savnede dyr, morløse lam. 
 Antall dyr sluppet i det aktuelle området 
 Hvilke forebyggende tiltak som er gjort eller vurdert i den aktuelle skadesituasjonen. 
 Om beitelaget har mottatt statlige midler til forebyggende tiltak og hvilke tiltak. 

 
Det er viktig at beitelagsleder har status før søknad sendes, for å sikre rask behandling. Hvis 
det allerede er gitt fellingstillatelse er det viktig at informasjon om nye skader gis direkte til 
jaktlaget. Jakt utføres av det kommunale skadefellingslaget, som har godtgjøring fra 
kommunen. Ved fellingstillatelser på tvers av kommune- eller fylkesgrenser må det 
samarbeides på tvers av grensene. 
Det er viktig å skille mellom skadefellingsforsøk og ekstraordinært tilsyn. Skadefellingslaget 
skal normalt ikke drive tilsyn, men kan i enkelte tilfeller leies inn for vakthold. 
 

2.5. Beredskapsarealer 
I akutte og vedvarende situasjoner kan det bli behov for å plassere dyr på beredskapsarealer, 
ved tidlig sanking eller utsatt beiteslipp, etter vedtak fra overordna myndighet. Ved utsatt 
slipp eller tidlig sanking kompenseres dette med FKT-midler via Statsforvalteren. Dette 
avklares med Statsforvalteren på forhånd.  
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For beitedyr i Romedal Almenning og Stange Almenning er det ikke etablert eller organisert 
beredskapsarealer. Det innebærer at i akutte situasjoner må den enkelte besetning i størst 
mulig grad tas hånd om på gårdens egne arealer. Deretter må man finne gode løsninger for 
beite og vinterfôr.  
 
Det skal vurderes om det er mulig å få til rovdyrsikkert gjerde på de inngjerda områdene på 
Bergsjøvangen og Knukvangen i Stange Almenning, og Barkilensætra og Vellumstad i 
Romedal Almenning. 
 

3. Gjennomføring av tiltak 

ÅRLIGE TILTAK TIDSFRIST ANSVAR 
Planlagt slippsted og antall dyr 31.januar Dyreeier/Beitelag 
Tiltaksplan * 1.april Beitelag 
Varslingslister 20.mai Beitelag 
Informasjon om rovvilt 20.mai Kommunen / fellingslag 
Bruk av viltkamera for rovdyrregistrering Før snøen går Beitelag / fellingslag 
Kontroll av gjerder og installasjoner Før beiteslipp og løpende Beitelag 
Tilsynslister/tilsynsordning * Før beiteslipp Beitelag 
Oversikt over merking / slips Før beiteslipp Dyreeier/Beitelag 
Oppdatering/fornying av info plakater Før beiteslipp Beitelag 
Helsetilstand hos dyr Før beiteslipp Dyreeier/Beitelag 
SMS-varsling om rovdyr til beitelagene Fortløpende Kommunen / fellingslag 
Varsling til medlemmer Fortløpende Beitelag / fellingslag 
* Kopi sendes landbrukskontoret. 
 
FOREBYGGENDE TILTAK ANSVAR 
Utvidet tilsyn Beitelag 
Merking / slipsbruk Beitelag 
Inngjerding av anlegg/utbyggingsområder Utbygger 
Elektronisk overvåking - radiobjeller Dyreeier/beitelag 
Viltkamereaovervåkning Beitelag / Fellingslag 
 
 

 

AKUTTE TILTAK ANSVAR 
Forsinket beiteslipp Beitelag/Landbrukskontoret/Statsforvalteren 
Tidlig nedsanking Beitelag/Landbrukskontoret/Statsforvalteren 
Ekstaordinært tilsyn Beitelag 
Søknad om skadefelling Beitelag/fellingslag 
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