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Beitebruksplan for Rissa kommune 2013-2016.  
Beitebruksplan for Rissa kommune er utformet av en arbeidsgruppe bestående av Eivind Myklebust 

(tidligere Rødsjø beitelag), Kari Åker (Rissa Skogeierlag), Otto Alseth (Rissa Utmarksråd), Tore Solli og 

Trine Bjørnerås fra Rissa Utvikling KF. Beitebruksplanen er utformet som et tiltak til utfordringene 

med både gjengroing og rovvilttap vist til i Landbruksplan 2013-2016. 

Tabell 3 som viser oversikt over kontrete utfordringer, mulige tiltak og hvem som har ansvaret for at 

tiltak blir gjennomført gjennomgås hvert og utvides ved behov.   

1 Historikk 

1.1 Utviklingstrekk 
I tidligere tider (før ca. 1850) ble det på gårdsbrukene tradisjonelt drevet et selvbergingsjordbruk, der 

naturalhusholdning var det dominerende prinsippet. Bruksarealene på gårdene var organisert som 

innmark og utmark, og innmarksgrensen flyttet seg med rydding, dyrking og intensiv bruk 

(Norderhaug m. fl. 1999, Nordby og Wagn 2007). Utmarksbeite var det viktigste fôrgrunnlaget for 

husdyrholdet, der prinsippet var å overvintre så mange dyr som mulig. Vanligvis foregikk både 

lamming, kalving og kjeing på våren, slik at dyra kunne utnytte beitet det meste av tiden de var i 

produksjon (Nedkvitne m. fl. 1995).  

Beiting i utmark har vært et viktig bidrag til norsk matproduksjon, og er det fortsatt. I tillegg leverer 

også beiting flere andre ”tjenester” til samfunnet, bl.a. kulturlandskap og biologisk mangfold. 

Samtidig øker utfordringene knyttet til lønnsomhet og organisering i det tradisjonelle beitebruket.  

Utviklingen i Rissa de senere årene viser at antall storfe i utmarka har økt betraktelig fra 2001 til 

2012. Økningen utgjør 54 %. Lam på utmarksbeite har hatt en økning på 47 % fra 2003-nivå (Figur 1 

og Tabell 1).  

 
Figur 1: Alle dyr på utmarksbeite fra 2001 til 2012. Søylen for lam i 2001 er samlet antall av sauer og lam (se 

tabell 1).  
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Tabell 1: Alle dyr på utmarksbeite fra 2001 til 2012.  

Ant. dyr på 
utmarksbeite 

Storfe Ungdyr 
storfe 

Sau Lam Geit Hest 

2001 280 749 *1880 3 13 

2003 267 638 1260 1736 0 27 

2005 353 802 1480 2097 0 15 

2007 335 739 1295 1882 2 19 

2009 379 720 1652 2252 5 45 

2011 371 806 1854 2589 7 61 

2012 431 833 1809 2556 0 164 

*Sauer og lam.  

Av tabell 2 ser vi at i 2011 var det 396 flere lam på innmarksbeite enn på utmarksbeite. Samme året 

var det 1562 flere storfe på innmarksbeite, som ikke gikk på utmarksbeite.  

Tabell 2: Antall dyr på beite (ikke utmark) i 2007, 2009 og 2011.  

Ant. dyr på 
beite 16 uker 

Storfe Ungdyr 
storfe 

Sau Lam Geit Hest 

2007 2042 2198 1408 2013 2 68 

2009 1892 2154 1832 2474 6 76 

2011 1933 2013 2189 2985 14 101 

 

1.2 Beitedyrene 
Beitedyra våre er mer eller mindre selektive i matfatet. De velger ofte ut en del av det tilgjengelige 

plantematerialet og spiser det. Når dyra har muligheten til selektiv beiting velger de ofte ut det de 

liker best, eller de velger ut spesielle planter eller plantedeler. Det utvalgte plantematerialet har ofte 

høy næringsverdi.  

Storfe benytter i hovedsak tunga til å samle beitetuggene. Den bruker tunge til å slite av noe av fôret, 

men det meste bites av. Storfe kutter ikke like nær bakken som hest og småfe. Storfe beiter ikke like 

selektivt som geit og sau.  

Sau har en kløyvd overleppe som er lett å bevege. Dette i tillegg til en smalere nese gjør at småfe er i 

stand til å beite mer selektivt enn storfeet. De bruker lukt, smak og syn for å lete seg frem til de 

plantene de vil ha. Alder, læring og rase spiller en viss rolle når det gjelder plantevalg.  

Geiter er flokkdyr og holder seg godt samlet når de beiter. De streifer raskt på utmarksbeite og beiter 

sjelden på samme sted over lengre tid, slik som sau og storfe. Dette gjør at geitene kan utnytte større 

områder rundt setrene, men vedlikeholdsbehovet blir på samme tid større. Geiter er vare på været, 

og trenger mer ly enn f.eks. sauen.  

Hesten er ikke en drøvtygger, men den har likevel en ganske stor evne til å utnytte fiberrikt grovfôr. 

Som storfe velger også hesten først og fremst grasarter når de har mulighet til det. Som andre 

beitedyr bruker hestene å vrake fôr som vokser nær avføringen av samme dyreslag (Nedkvitne, m.fl., 

1995).   
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1.3 Organisert beitebruk  
Rødsjø Beitelag har drevet organisert beitebruk siden 2005. De var fire aktive medlemmer ved 

oppstart, og hadde sju aktive og tre passive medlemmer i 2012. De aktive beitebrukerne i Rødsjø 

beitelag går fra og med 2013 over til Rissa Beitelag.  

 

Nordsiden Beitelag har drevet organisert beitebruk siden 2010. De var tre medlemmer ved oppstart, 

der to av disse er aktive og går over til Rissa Beitelag fra og med 2013.  

1.4 Dagens situasjon 
Det ble i desember 2011 besluttet å danne et felles beitelag i Rissa kommune. 35 personer tegnet 

medlemskap ved stiftelse av beitelaget. Rissa Beitelag ble endelig stiftet 22.12.2012. Rissa Utvikling 

KF har sekretærfunksjonen i laget. Rissa Beitelag SA skal fungere som en “paraply”, der det 

samarbeides om gjerding, vedlikehold og sanking blant de som har beiterett i samme beiteområde. 

2 Lovverk og rammer 
Det er mange aktuelle lover som må tas i betraktning når det kommer til gjerdehold, beiterett, 

dyrevelferd og tilskudd. Formålene med noen av de viktigste lover og forskrifter er nevnt her.  

2.1 Jordloven 

Jordloven har til formål å legge til rette for at arealressursene kan brukes på en mest mulig tjent 

måte for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponeres på en 

måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt 

på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger.  

Et samfunnstjenlig bruk innebærer at en tar hensyn til at ressursene disponeres ut fra framtidige 

generasjoner sine behov. Forvaltninga av arealressursene skal være miljøforsvarlig og blant annet ta 

hensyn til vern av jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som 

grunnlag for liv, helse og trivsel for mennesker, dyr og planter.  

2.2 Beiteloven 

Beiteloven, lov om ymse beitespørsmål av 16. juni 1961 har regler om ansvar for husdyr (hest, storfe, 

gris, sau, geit og fjærfe). Eier eller innehaver er ansvarlig for skade som husdyr volder på avling og 

annen eiendom når disse kommer inn på et område hvor de ikke har rett til å være. Ansvaret kan 

reduseres eller falle bort dersom skadelidte har medvirket til skaden, især ved å vanskjøtte 

gjerdeplikt.  

2.3 Grannegjerdeloven 
Det er i praksis først ved uenighet om gjerdeholdet at grannegjerdeloven kommer til anvendelse. 

Loven gjelder ikke dersom eksempelvis lokal sedvane, hevd eller alders tids bruk bestemmer en 

annen gjerdeordning. 

2.4 Dyrevernloven 
Formålet med dyrevernloven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.  
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2.5 Viltloven 
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens 

produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for 

landbruksnæring og friluftsliv.  

2.6 Hundeloven 
Loven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som varetar hensyn til sikkerhet, trygghet, 

alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte for å 

vareta slike hensyn. Videre gir loven regler for hvordan enkeltpersoner og det offentlige kan forholde 

seg til hundehold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.  

2.7 Forskrift om tilskudd til organisert beitebruk 
For å redusere gjengroing av utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite, gis det tilskudd til drift 

av beitelag som utfører organisert tilsyn, organisert sanking og andre målretta fellestiltak i beitelag. 

Beitelaget må være godkjent av Fylkesmannen og registrert i Brønnøysundregistrene, 

enhetsregisteret. Ordningen gjelder for beitelag med sau, geit, hest og storfe som beiter i utmark i 

minst åtte uker. Dyr som melkes er ikke berettiget tilskudd, men sinkyr og -geiter er inkludert. 

2.8 Forskrift om transport av levende dyr  
Formålet med forskriften er å sørge for at dyr under transport behandles godt og beskyttes best 

mulig.  

3 Problemstillinger og utfordringer 
Beitenæringa i Rissa står ovenfor en rekke utfordringer og problemstillinger i tiden framover. I tillegg 

til utfordringer dukker det også opp en del fareområder. Disse må man ha oversikt over og være klar 

over mulige tiltak som kan og/eller bør settes inn i de ulike tilfellene.  

3.1 Ressurser i utmarka 
På landsbasis høster beitedyr 300 millioner forenheter (FEm) i utmarka hvert år. Fôr hentet i utmark 

har en verdi på opp imot 1 milliard kroner (www.nsg.no). Til sammenligning ble det i 1939 høstet 738 

millioner FFE (energimålt feitingsfôreining, nesten samme som FEm) på landsbasis (Nedkvitne m. fl., 

1995). 

Rissa kommune har et totalareal på 623 000 dekar, der 55 832 dekar av totalarealet er dyrka jord. 

Det vil si at de resterende 567 168 dekar i kommunen er definert som utmark eller trebevokst areal 

(Landbruksplanen 2013-2016). Hvis man regner på verdien av utmarksbeite i Rissa kommune, 

kommer man til at potensialet i utmarka er på 7,9 millioner FEm som tilsvarer en verdi på ca. kr. 20 

millioner. I dag utnyttes kun 37.000 dekar utmark (beregnet ut fra dyr sluppet på utmarksbeite i 

2011), noe som tilsvarer i overkant av 500.000 utnyttede FEm, med en verdi på kr. 1,3 millioner.  

Ut ifra dette kan vi anta at det er et stort uutnyttet beiteressurspotensiale i kommunen. Det er ikke 

tatt hensyn til bestander av hjortevilt i kommunen. De beregnede tallene vil derfor bare være en 

indikasjon på verdien av utmarksbeite.  
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3.2 Gjerder 
Vedlikehold av gjerder er et forsømt arbeid flere steder i kommunen. Da storfeholdet ble intensivert 

og kyrne ble holdt hjemme på gården, ble det ikke lenger sett på som nødvendig å vedlikeholde 

gjerdene. Dette har ført til nedgrodde og ødelagt gjerder i flere områder i kommunen. Ødelagte 

gjerder og gjerderester er en fare for både beitedyr og vilt, og fører samtidig til en del konflikt når 

ikke beitedyrene holder seg i beiteområdene.  

Det er nødvendig med sperregjerder mellom innmark og utmark de fleste steder i kommunen, for å 

kunne utnytte beiteressursen. Kommunen består av mange mindre beiteområder, adskilt av veier, 

bebyggelse og dyrket mark. For at dyrene skal holde seg i beiteområdene er det dermed avgjørende 

med godt gjerdehold. Rødsjøområdet skiller seg her ut, ved at deres beiteområder trekker seg 

innover fjellet mot Verran og Åfjord. Dette området er så stort at gjerdehold ikke er nødvendig. Der 

utmarksbeitet blir delt av riksvei, er det mye trolig nødvendig med gjerde langs riksvegen for å 

minimere påkjørsler av beitedyr og hinder i trafikken.  

Rutiner rundt oppsetting av gjerde:  

 Beitebrukere med beiterett i et beiteområde kan sette opp sperregjerde på egen eiendom, 

og på annen manns eiendom når det foreligger skriftlig avtale.  

 Gjennom et organisert beitelag kan beitebrukere søke om økonomisk støtte til oppsetting av 

gjerde gjennom ordningen Organisert beitebruk forvaltet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

o Kan dekke materialkostnader 

o Arbeidet gjøres med dugnadsinnsats 

 Gode avtaler er viktig ved oppsetting av gjerde; tillatelse til å sette opp gjerdet, ansvar for 

vedlikehold osv. 

3.3 Hytter 
Beitenæringens interesser må ivaretas ved planlegging av hyttefelt. Beitenæringens arealinteresser 

må synliggjøres og vurderes i arealplansammenheng for å unngå uheldig plassering av nye hyttefelt. 

Bestemmelser knyttet til inngjerding bør tas inn ved rullering av kommuneplanens arealdel, bl.a. for 

å avklare spørsmål om gjerding rundt hytteeiendommer. Utforming av bestemmelsene gjøres i dialog 

med beitenæringen. 

3.4 Skogbruk  
Det er i utgangspunktet få konflikter mellom skogbruk og beitenæring. Hardt beitetrykk med 

storfe/kjøttfe i plantefelt kan ha uheldige effekter når det gjelder framtidsskogen. I slike tilfeller bør 

man avklare om arealet skal brukes til beite eller skogproduksjon. 

3.5 Jakt 
Jegere kan være en ressurs i forhold til informasjon om tilholdssted for sau i forhold til sanking og 

kadaverfunn. Det bør legges til rette for at jegere kan melde inn relevante opplysninger til 

beitenæringen. 

Det er hensiktsmessig med dialog mellom jaktlag som driver storviltjakt og dyreeiere om sankingen 

på høsten, slik at man legger til rette for at begge aktivitetene kan skje uten at konflikter oppstår. 



Beitebruksplan for Rissa kommune, 19.2.2013. 

 

3.6 Tilsynsbuer 
Oppføring av tilsynsbuer er en aktuell problemstilling i store beiteområder. I beiteområder med store 

avstander og/eller stort behov for tilsyn, kan det være behov for tilsynsbuer. Her må beitelaget ta 

stilling til hvilke områder som har størst behov.  

3.7 Fareområder 

Gjerder og samlekve 

Gjerder i utmark og innmark, samlekve, sankefeller, bruer, sperregjerder og saltplasser i 

beiteområder skal kontrolleres av beitebrukerne i de forskjellige områdene. Kontrollen skal avdekke 

at det ikke utgjør noen fare for beitedyr og vilt, samtidig som behovet for eventuelt vedlikehold eller 

nyanlegg registreres. Ansvarlig for det enkelte gjerdes tilstand er i utgangspunktet gjerdeeier/den 

som har gjerdeplikt (jf. Gjerdeloven §§ 3 og 5). 

Bygningsmasse i beiteområdet 

Ulike typer bygninger i utmark kan representere en potensiell fare for beitedyr. Enkelte bygninger 

kan være i så dårlig stand at dyr kan sette seg fast eller skade seg. En like stor risiko er bygninger som 

ikke er forsvarlig avstengt. Også åpninger under bygninger kan være et faremoment. Alle som bruker 

eller eier bygningsmasse i utmark er ansvarlig for at denne ikke representerer fare for dyreliv i 

området (jf. Dyrevernloven § 28).  

Alveld 

Alveld er en sykdom hos sau som antas å skyldes en giftvirkning av plantearten rome. Forgiftningen 

medfører leverskade som igjen utløser fotosensibilitet. Videre kan fotosensibiliteten føre til 

hudaffeksjoner på hode og ører ved solbestråling (Store norske leksikon).  

Reservearealer 

En oversikt over alternative arealer som kan brukes til beiting er nødvendig, dersom det skulle være 

behov for akutt skifte av beiteområde. Slike arealer kan enten være ubrukte utmarksområder eller 

innmark som raskt kan omdisponeres til beitebruk.  

Dersom det oppstår et akuttbehov, kan kommunen/landbruksmyndigheten sette opp en oversikt 

gjennom en ren kartgjennomgang eller basert på lokal kunnskap.  

Påkjørsler 

Veier og trafikk i et beiteområde kan være en utfordring. Spesielt i området Olsøy-Hogsdalen har 

dette vært problematisk, da det har vært og fortsatt er et viktig beiteområde. Samtidig som 

hovedfartsåren fra hele resten av Fosen mot Trondheim går her. For å utnytte disse beiteområdene 

på en god måte er det mye trolig nødvendig med gjerder langs riksvegen.  

Rovvilt 

Det må settes inn forebyggende tiltak i rovviltutsatte områder, før, under og etter beitesesongen. 

Forebyggende tiltak kan være ekstra tilsyn, elektroniske sporingsenheter, vokterhund, sent beiteslipp 

og tidlig sanking. Hver enkelt dyreeier og beitelaget i fellesskap må vurdere aktuelle forebyggende 

tiltak i etterkant av hver sesong. Tiltak som kan øke kunnskapen om tap av sau og lam bør prioriteres 

da det er vanskelig å dokumenter tap til bl.a. kongeørn.  
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Båndtvang 

I Norge er det generell båndtvang for hund i perioden fra om med 1. april til og med 20. august. Det 

er den enkelte hundeeier sitt ansvar for sin hund.  

Helsetilstand ved vårslipp 

Selv om hver enkelt beitebruker er ansvarlig for egne dyr og deres helsetilstand ved slipp om våren, 

er momenter som bør gjennomdrøftes: klauvpleie, snyltebehandling/vaksine, smittevern o.l. 

Transport 

Forskrift om transport av levende dyr gir bestemmelser for transport av dyr. Transportmidlet skal 

være godkjent av mattilsynet. Det er forbudt å føre småfe fra et fylke til et annet unntatt når dyra 

føres direkte til slakteri.  

Tilsyn 

Alle husdyr skal ha regelmessig og dokumentert tilsyn på utmarksbeite. Kravet i forskrift om tilskott 

til organisert beitebruk er at beiteområdet blir inspisert minst en gang per uke.  

Tilsynsfrekvens, organisering og annen tradisjonell beredskap konkretiseres innenfor hvert 

beiteområde. Dette bør være på plass før beiteslipp hvert år. 

Sanking  

Sanketidspunkt for de ulike underavdelingene i beitelaget skal planlegges og om mulig gjennomføres 

i felleskap.  

Varsling 

Når det oppdages syke, skadde eller døde beitedyr må det varsles om dette så raskt som mulig. Det 

gjelder også dersom det oppdages noe som kan være en fare for beitedyra, som løse hunder og 

rovvilt, eller annet som kan oppfattes som unormalt. Påkjørsel av dyr skal varsles umiddelbart.  

Ved siden av et optimalt tilsyn er et godt varslingssystem avgjørende for iverksetting av ytterligere 

tiltak.  

Varsling foregår på følgende måte: 

- Det henges opp plakater med informasjon ved utfartssteder 

o Informere om hvorfor det er beitedyr i utmarka 

o Liste opp hvem som kontaktes ved funn av kadaver eller ved varsling av andre 

observasjoner 

o Påpeke båndtvang 
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Tabell 3: Oversikt over kontrete utfordringer, mulige tiltak og hvem som har ansvaret for at tiltak blir 

gjennomført.  

Utfordringer Tiltak Ansvar Tidsramme 

Uutnyttede 
beiteressurser 

Stimulere til større bruk av 
utmarksbeite og flere dyr i 
utmarka.  

Beitebrukere 
Rissa Utvikling KF 

Kontinuerlig 

Gjerder Fjerne gamle gjerderester. 
Sette opp nye gjerder der det er 
behov for det. Prioritere 
gjerding gjennom SMIL-
ordningen og organisert 
beitebruk.  

Brukere med 
gjerdeplikt 
Beitebrukere 
Rissa Beitelag 
Rissa Utvikling KF 

 

Gjengroing Stimulere til større bruk av 
utmarksbeite og flere dyr i 
utmarka. 

Beitebrukere 
Rissa Utvikling KF 

Kontinuerlig 

Påkjørsler God skilting der det vil 
forekomme husdyr i tilknytning 
til veibanen. Info om varsling av 
påkjørsler.  

Bilførere 
Vegvesenet 
Rissa Beitelag 
Media 

Skilting på plass 
ila. 2013. 
Info gjennom 
lokalradio/-avis i 
mai 2013. 

Bygningsmasse 
-hytter 

Orientere nye hyttekjøpere, og 
grunneiere som legger ut 
tomter, om beiteretter og 
ansvaret overfor dyreliv i 
området. Innspill til 
kommuneplanens arealdel.  

Rissa Beitelag 
 
Rissa kommune 

Innspill til ny 
arealplan 2013.  

Skogbruk Storfe i plantefelt bør unngås 
dersom skogeier ønsker det. 
Dialog med skogeiere og 
beitebrukere er derfor 
nødvendig.  

Beitebrukere   
 
Skogeiere 

 

Jakt Jegere i terrenget er en ressurs 
for beitenæringa, da de kan 
orientere om hvor dyr befinner 
seg. God dialog er viktig, avtaler 
bør gjøres før sanking og før 
jaktstart. 

Beitebrukere 
 
Jegere 

Orientere 
årsmøtet i 
utmarksrådet om 
beitebruksplanen 
2013.  

Alveld Organisert tilsyn vil kunne 
avdekke alveldsyke dyr. Disse 
må hentes hjem for behandling. 
Oppfordre til varsling.   

Beitebrukere 
Annet 
tilsynspersonell 

 

Rovvilt Forebyggende tiltak.  
Oppfordre til varsling av 
observerte rovvilt og funn av 
kadaver gjennom media og skilt.  
Rovviltkontaktene bør melde 
tilbake til beitebrukerne når de 
har vært ute i terrenget.  

Rissa Beitelag 
Beitebrukerne 
Rovviltkontaktene 

Kontinuerlig. 
Info gjennom 
lokalradio/-avis i 
mai 2013.  

Tilsynsbuer Behov avklares med beitelaget. Rissa Beitelag 
Beitebrukere 

 

Helsetilstand Veterinærattest før beiteslipp Beitebrukere  
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Transport Følge forskrifter og 
bestemmelser 

Beitebrukere  

Tilsyn Samarbeide for å lette tilsynet Beitebrukere  

Sanking Samarbeide for å lette tilsynet Beitebrukere  

Varsling Orientere om kontaktpersoner 
og telefonnummer for varsling i 
lokalavis, med oppslag og 
skilting ved vei og ved 
utfartsteder.   

Rissa Beitelag 
 

 

 

4 Kartgrunnlag 

 

Kart 1: Oversiktskart for Rissa og tilgrensede kommuner.  
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Kart 2: Hovedinndeling av beiteområder i Rissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


