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Innledning 
Med støtte fra Landbruks- og matdepartementet og Statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark, 

gjennomfører Nordnorsk landbruksråd og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) prosjekt FoU Arktisk 

landbruk - et arbeid for å jobbe frem grunnlag for FoU-prosjekter for det nordnorske landbruket.  

Nordnorsk landbruksråd (NNLR) er en ideell organisasjon bestående av medlemsorganisasjonene i 

Norsk Landbrukssamvirke som stiller seg bak avtalen om regionalt samarbeid med faglagene. NNLR 

har til formål gjennom koordinering og samarbeid mellom landbrukets organisasjoner i landsdelen, å 

fremme nordnorsk landbruk sine interesser og arbeide for ei positiv utvikling. NNLR er eier av 

prosjekt FoU Arktisk landbruk og ansvarlig for å peke ut medlemmer til styringsgruppa. Oversikt over 

medlemmer i styringsgruppa fremgår i tekstboks under.  

I prosjektet er det lagt opp til etablering av arbeidsgrupper for å jobbe i dybden på FoU-behov 

knyttet til noen særlig aktuelle tema for det nordnorske landbruket. Styringsgruppa for prosjektet 

bestemte i mai 2022 at det skulle etableres arbeidsgrupper knyttet til temaene Samfunnets behov for 

det nordnorske landbruket og Utmarksbeite. Det ble etablert to arbeidsgrupper med bred 

sammensetning for å sikre god bredde i innspillene. Denne rapporten ble overlevert styringsgruppa i 

januar 2023 og er en oppsummering av kunnskapsbehov og forslag til forsknings- og utviklingstiltak 

innenfor de to temaene.  

Styringsgruppa behandlet rapporten på møte 31.1.23. Der ble det besluttet at styringsgruppa stiller 

seg bak innspillet som er gitt fra arbeidsgruppene i rapporten. Styringsgruppa mener det er pekt på 

mange viktige kunnskapsbehov og på tiltak som kan bidra til å belyse disse.  

De to temaene det er jobbet med dekker ikke alle områder innenfor landbruket, men det ble valgt å 

se på disse i første omgang. Styringsgruppa vil påpeke at det er behov for slike dypdykk for å finne 

frem til flaskehalser og kunnskapsbehov for det nordnorske landbruket innenfor flere temaer. Andre 

tema styringsgruppa mener det er særlig viktig å se nærmere på, i tillegg til de to som er omtalt i 

denne rapporten, er: 

- Bærekraftig fôr 

- Helhetlig blikk på landbruk og klima i nord 

- Bondevelferd 

- Potet, grønt og bær 

- Blå-grønt samarbeid 

  

Styringsgruppe prosjekt FoU Arktisk landbruk 

- Bjørn Arne Skoglund (leder, NNLR) 

- Marit Jørgensen (medlem, NIBIO) 

- Lise Skreddernes (medlem, gårdbruker) 

- Kristin Sørensen (medlem, NLR) 

- Ingrid H Roaldsen (medlem, Statsforvalteren Nordland) 

- Rakel Nystabakk (medlem fra februar 2023, gårdbruker) 

Sekretariat 

- Inger Anna Jakobsen Oen (sekretariat, NNLR) 

- Marianne Vileid Uleberg (sekretariat, NIBIO) 
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Arbeidsgrupper 

Oppdrag 
Gruppene skulle vurdere, prioritere og konkretisere forsknings-, utrednings- og utviklingstiltak 

innenfor sitt tema. I prioritering av aktuelle tiltak/prosjekt var det viktig å ta hensyn både til næringas 

kunnskapsbehov og til behovene i samfunnet for øvrig.  

Det ble lagt opp til en prosess der gruppene skulle jobbe frem et notat med oversikt over FoU-behov 

og forslag til aktivitet. Forslaget skulle overleveres styringsgruppa for prosjekt FoU Arktisk landbruk 

for videre prioriteringer og avklaringer om veien videre.  

Etablering 
For å få fram gode prosjektideer og utvikle prosjekter med høy relevans, er det viktig med godt 

samarbeid mellom landbruksnæring, forvaltning, rådgiving og forskning. Det ble derfor lagt opp til en 

prosess med bred involvering.  

I juni 2022 ble det sendt ut til en åpen invitasjon til næring, forvaltning og FoU-miljøer til å melde inn 

forslag til representanter til arbeidsgruppene. Vi fikk inn forslag på rundt 20 aktuelle deltakere til 

hver gruppe. For å sikre fremdrift og effektivitet i arbeidet, var det bestemt av styringsgruppa at hver 

gruppe skulle bestå av 6-8 deltakere. Ved utvelgelse av representanter til arbeidsgruppene ble det 

lagt vekt på representasjon fra – næring, forvaltning og FoU samt kjønnsmessig og geografisk 

fordeling.  

Det er avholdt tre møter i samfunnsgruppa og fire i utmarksgruppa : 

- Oktober: digitalt, 3 timer 

o Presentasjon av gruppemedlemmer og oppdraget 

o Idemyldring for å finne frem til aktuelle tema 

- November: fysisk møte i Bodø, 2,5 timer 

o Fortsettelse idemyldring 

o Nærmere gjennomgang av sentrale/prioriterte tema 

- Januar: digitalt møte, 2 timer 

o Ferdigstille tekst/notat før innsending til oppdragsgiver/styringsgruppa for prosjektet 

- Januar: digitalt møte, 1 time, gruppe utmarksbeite 

o Siste gjennomgang av sluttnotat 

Under presenteres resultatet av gruppenes arbeid.  
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Innspill fra arbeidsgruppe Samfunnets behov for det nordnorske landbruket 
Arbeidsgruppa har bestått av følgende representanter: 

- Anbjørg Henriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tana vgs 

- Frøydis Gillund, NIBIO 

- Jan Harald Tørrfoss, Troms Bondelag 

- Katrine Erikstad, Statsforvalteren Nordland 

- Birger Holand, Nordland fylkeskommune, Sortland vgs 

- Bernt Skarstad, Nordland bonde- og småbrukarlag 

- Odd Arne Stormo, Nordland bondelag 

Gruppekoordinator/tilrettelegger: Odd Arild Finnes, NIBIO 

Bestilling til gruppa (fra invitasjon til arbeidsgrupper sendt ut i juni 2022) 
Landbruket i nord spiller en viktig samfunnsrolle gjennom sitt bidrag til spredt bosetting, 

matproduksjon og øvrig verdiskapning basert på bærekraftig bruk av naturressursene. Dette må 

dokumenteres og synliggjøres gjennom samfunnsfaglig forskning, for å sikre at framtidige veivalg er 

godt funderte. Blant annet er det viktig å undersøke hvilke konsekvenser det vil få for bonden og 

samfunnet for øvrig, dersom nedgangen i antall bruk i Nord-Norge fortsetter i samme takt som i dag, 

og ikke minst hva som kan bidra til å snu denne trenden. Andre sentrale tema er bærekraft, 

bygdeutvikling, infrastruktur, matsikkerhet, beredskap, psykisk helse og sårbarhet (lista er ikke 

uttømmende).  

Arbeid i gruppa 
Gruppa har hatt ett fysisk møte og to Teams-møter. Mellom møtene har det vært litt kommunikasjon 

på e-post. Etter idedugnad og diskusjoner vil gruppa foreslå syv tema som det bør utvikles FoU-

prosjekt på:  

Tema 1. Fremtidsbilder av det arktiske landbruket  

Vi er i ei brytningstid med store endringer i samfunnet. Dette påvirker også landbruket i vår landsdel 

både positivt og negativt. Eksempel på dette er sikkerhetssituasjon, klimatilpasninger, 

kostholdsendringer, befolkningsutvikling og økonomisk politikk. Det råder usikkerhet om hva 

framtida vil binge og hvordan forskjellige faktorer vil påvirke utviklingen. I en slik situasjon kan 

scenarioer være et hjelpemiddel for å se framover og legge forholdene til rette for ei ønsket 

utvikling. Scenario er en beskrivelse av en tenkt utvikling eller tilstand i fremtida ut fra gitte 

forutsetninger.  Dette kan være et hjelpemiddel for både næring, forvaltning og politikere i 

planlegging, strategiutvikling og beslutninger som omhandler det arktiske landbruket. 

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak 

Bedre innsikt i samfunnsmessige forhold som vil kunne påvirke utviklingen av landbruket i Nord 

Norge og mulige konsekvenser. Utvikling av tre scenario for det arktiske landbruket. Det er naturlig at 

man ved utvikling av de aktuelle scenario legger inn forskjellige forutsetninger for tilgjengelig 

infrastruktur (herunder foredlingsbedrifter) og hvordan sikkerhet/beredskapssituasjonen og 

kjedemakt påvirker landbruket.  

Tema 2. Det arktiske landbruket sitt bidrag til samfunnssikkerhet og beredskap  

Etter pandemi og krigsutbrudd har dette temaet fått en helt anna aktualitet. Behovet for 

matsikkerhet gjør det lettere å forstå viktigheten av at det skal være landbruk over hele landet. 

Arktisk landbruk har en rolle som strekker seg ut over matsikkerhet, blant anna sikre bosetting og 

bidra til en mer robust infrastruktur i landsdelen. En større bevissthet om landbrukets 
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beredskapsrolle både i næringa sjøl og i samfunnet ellers er nødvendig for å videreutvikle og styrke 

denne rollen. En utredning om det arktiske landbruk sin beredskapsrolle vil være et viktig 

hjelpemiddel for ei slik bevisstgjøring.  Den kan også gi et grunnlag for politiske beslutninger med 

henvisning til Jens Stoltenberg: «Krig er for alvorlig til å overlates til generaler. Næringsliv er for 

alvorlig til å overlates til næringslivsledere. Butikk er politikk.» 

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak 

En beskrivelse av det arktiske landbruket sitt bidrag til beredskap og sikkerhet. (Status, potensiale og 

tilpasningsbehov) 

Tema 3. Maktforhold i matbransjen: Tilgang på nordnorsk mat for forbrukeren og trygg 

markedstilgang for bonden 

Svekkelse av samvirket og krav fra kjedene gjør at mange er urolige for ei utvikling hvor det blir 

vanskeligere for nordnorske landbruksprodukter å nå fram til markedet. For planteprodukter (potet, 

grønnsaker, bær) er det med få unntak ikke mulig å få innpass i kjedebutikk. (Se rapport fra Agri 

Analyse https://www.agrianalyse.no/publikasjoner/flaskehalser-i-grontproduksjonen-i-nord-norge-article1354-856.html). 

For husdyrprodukter har landbruket sikker markedstilgang gjennom samvirket. Nordnorsk landbruk 

er mer avhengig av et fungerende samvirke enn andre regioner. For kjøttsamvirket (Nortura) er det i 

noen sammenhenger reist tvil om selskapet vil fortsette å være en sikker mottaker av slakt fra 

bønder i hele landet inn i overskuelig framtid. Årsaken til dette er sentralisering og forsterket press 

fra kjedene. Uansett vil ei slik utvikling være katastrofal for et husdyrbasert arktisk landbruk. Hvordan 

samvirket utvikler seg og vil være i stand til å ivareta landbruket i hele landet er derfor ei viktig 

problemstilling. Litt av problemet er at forhandlinger om leveringskontrakter mellom kjedene og 

foredlingsbedrifter (inkludert samvirke) skjer i lukkede rom. Beslutningene i disse forhandlingen får 

konsekvenser som medfører tilpasninger som gjennomføres steg for steg uten å få særlig 

oppmerksomhet. Det kan derfor være vanskelig å vurdere om denne uroen er berettiget eller ikke, 

men uansett er markedstilgang fundamentalt viktig, og vår landsdel er den mest sårbare i så måte. 

Det er derfor nødvendig å undersøke maktforhold og handlingsmønstre i matbransjen, både 

regionalt og nasjonalt, for å få et bedre fundament til å vurdere i hvilken grad dette er en trussel for 

landbruket. Dette vil også kunne synliggjøre en viktig utfordring som hverken næringa eller politikere 

har kontroll på. 

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak 

En utredning/analyse av maktforhold og handlingsmønster i matvarebransjen med fokus på 

konkurranseforhold mellom regioner i landet. Utredningen bør blant annet inneholde en vurdering 

av i hvilken grad kjedenes disposisjoner påvirker målsettingen om landbruk i hele landet. 

Tema 4. Et bærekraftig arktisk landbruk 

FNs bærekraftmål omfatter både økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. I framtida må all 

virksomhet være forberedt på å bli vurdert ut fra i hvilken grad man oppfyller målene om bærekraftig 

utvikling. Dette gjelder naturligvis også landbruket, ikke minst det arktiske. Det arktiske landbruket 

må holde høy kvalitet i alle ledd og må kunne oppfylle krav til bærekraft for å opprettholde 

omdømme og tillit. I vurderinger av bærekraft legges ofte stor vekt på bidrag til klimagassutslipp, og 

drøvtyggere stemples gjerne som klimaverstinger. Dette reise særskilte utfordringer for et 

husdyrbasert nordnorsk landbruk, og synliggjør viktigheten av å tenke mer helhetlig i vurderingen av 

bærekraft.  Tittelen på satsinga som LMD har satt i gang gjennom fylkeskommunene er eksempelvis 

«Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord».  

  

https://www.agrianalyse.no/publikasjoner/flaskehalser-i-grontproduksjonen-i-nord-norge-article1354-856.html
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Kunnskapsbehov/utviklingstiltak 

Gjennomføre en helhetlig bærekraftsanalyse av det arktiske landbruket inkludert produksjonsledd, 

videreforedling og distribusjon. Forslag til forbedringer bør også være med i tiltaket. 

Tema 5. Landbruksretta næringsutvikling i kommunene 

Kommunene spiller en sentral rolle for utviklinga av landbruket i landsdelen gjennom sin rolle som 

planmyndighet og samfunnsutvikler, samt gjennom lov – og tilskuddsforvaltning. Mange av 

kommunens oppgaver innen landbruksforvaltning er lovpålagte (f.eks. planarbeid, lov og 

tilskuddsforvaltning), mens kommunens rolle som samfunns- og næringsutvikler i mindre grad er 

lovpålagt.  Kommunens kapasitet til å bidra til utvikling av landbrukssektoren avhenger i stor grad av 

ressursene som settes av til dette arbeidet. Det er en tendens til at når gårdbrukerne blir færre settes 

det også av færre ressurser til landbruksforvaltninga. Dette kan føre til en negativ spiral og hvor 

kommunen ikke kan ta den rollen den kunne hatt i å snu den negative utviklinga innenfor 

landbrukssektoren. 

Det er av stor betydning for landbruket at kommunene har ei trygg forvaltning av lovpålagte 

oppgaver, men det er minst like viktig at kommunene er aktive på næringsutvikling hvor landbruk gis 

prioritet.  

Kommunene skal være en viktig del av virkemiddelapparatet til landbruket, men det er stor variasjon 

i hvor mye ressurser som settes inn og hvordan denne oppgaven løses. Landbruksnæringa opplever 

at kommunenes interesse og engasjement for næringa generelt er fallende, og at det er store 

forskjeller fra kommune til kommune. 

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak 

Analysere et utvalg av kommuner sine strategier, ressursbruk og rolle i innafor landbruk både på 

administrativt og politisk nivå.  

Gjennomføre et mobiliseringsprosjekt for å få kommuner til å bruke mer ressurser på landbruk og 

være en aktiv samarbeidspart for næringa.  

Tema 6. Nye verdiskapingsmuligheter i landbruket: Bærekraftig energiproduksjon 

Det mange mulighet for verdiskaping i tillegg til tradisjonelt landbruk på en gård. Ut fra samfunnets 

behov og økte muligheter for lønnsomhet kan energiproduksjon bli en viktig tilleggsvirksomhet på 

mange bruk. Det skjer mye på dette området nasjonalt, og NLR tilbyr rådgiving til sine medlemmer.  

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak 

En mulighetsstudie som synliggjør mulighetene for bærekraftig energiproduksjon på nordnorske 

gårdsbruk.   

Tema 7. Rekruttering 

Økonomi og framtidstro er avgjørende for rekruttering og dermed en viktig del av de fleste tema på 

lista over. I tillegg er det nødvendig med bevisstgjøring i alle ledd for å fremme landbruk som yrke for 

unge mennesker. Det er også viktig at naturbruksskolene i landsdelen er attraktive kunnskapsarenaer 

som ungdom søker seg til.  

Utviklingstiltak 

Et samarbeidsprosjekt for å løfte fram landbruksutdanning og landbruk som yrke med 

naturbruksskolene i førersetet. 
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Prioritering 

Av disse temaene gis følgende fem prioritet: 

• Det arktiske landbruket sitt bidrag til samfunnssikkerhet og beredskap  

• Fremtidsbilder av det arktiske landbruket  

• Maktforhold i matbransjen: Tilgang på nordnorsk mat for forbrukeren og trygg 

markedstilgang for bonden 

• Et bærekraftig arktisk landbruk 

• Landbruksretta næringsutvikling i kommunene 

 

Det arktiske landbruket sitt bidrag til samfunnssikkerhet og beredskap settes øverst på lista og er det 

tema som gruppa vil gir høyeste prioritet med Fremtidsbilder av det arktiske landbruket som nummer 

to. De tre neste tema stilles likt. 

Andre aktuelle tema som er diskutert i gruppa: 

o Løsdriftskrav og investeringskostnader 

Dette er et viktig tema, men gruppa har brukt lite tid på det fordi vi er kjent med at det er arbeid 

på gang allerede. Det er viktig at utfordringene som særlig gjelder Nord-Norge blir ivaretatt i 

dette arbeidet. 

o Livskraftige bygder, suksesskriterier 

o Sårbarhet og framtidstro 

o Bøndenes psykiske helse 

o Arktisk merkevare eller merkeordning 

o Konsernifisering av samvirke 

o Omdømmebygging og synliggjøring 
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Innspill fra arbeidsgruppe Utmarksbeite 
Arbeidsgruppa har bestått av følgende representanter: 

- Adriaan Smis, UiT/ gårdbruker 

- Anne Guttormsen, Statsforvalteren Troms og Finnmark 

- Finn-Arne Haugen, NIBIO 

- Ketil Trongmo, Nordland Bondelag 

- Kari Anne Bråthen, UiT Norges arktiske universitet 

- Rakel Nystabakk, Nordland bonde- og småbrukarlag 

- Kristina Svartvatn, Nordland Fylkeskommune, Mosjøen vgs 

- Inger Hansen, NIBIO 

Gruppekoordinator/tilrettelegger: Marianne Vileid Uleberg, NIBIO 

Bestilling til gruppa (fra invitasjon til arbeidsgrupper sendt ut i juni 2022) 
Nord-Norge har store beiteressurser som i liten grad er utnyttet. Det er behov for forsknings- og 

utviklingsaktivitet som kan bidra med kartlegging, innføring og bruk av ny teknologi, forbedring av 

driftssystemer og til å redusere utfordringer knyttet til rovdyr og gjerdehold. Tema som er aktuell å 

se nærmere på kan være ulike brukere av utmark, konflikt i utmark (f. eks. hundekjøring og 

nordlysturisme), forringelse av beitekvalitet, gjerdehold, biologisk mangfold og kulturlandskap (lista 

er ikke uttømmende). 

Definisjoner 
Som grunnlag for arbeidet, er det viktig å ha en felles forståelse av begrepsbruken. Definisjonen fra 

snl.no passer godt med det vi har lagt til grunn for begrepet utmark: «Utmarksbeite er beite i naturlig 

vill vegetasjon, i skog og fjellterreng som ikke blir kultivert eller gjødslet.» 

Det er beiteressursene i utmarka vi har hatt fokus på og snl.no’s definisjon av beiteressurser gir en 

god definisjon av dette begrepet:  

«Beiteressurser er et samlebegrep for beitedyrenes tilgang til beiteland og beiteplanter også kalt 

beitegrunnlaget. Gode beiteressurser er der beitedyrene har tilgang på beiteland med attraktive og 

næringsrike beiteplanter gjennom hele beitesesongen. Beitelandets kvalitet for beitedyrene 

bestemmes av en kombinasjon av vegetasjon, landskap og areal. Beitelandet må ha landformer og 

vegetasjon som beitedyrene kan ta seg fram i, der de får ro til å beite og der de finner beiteplanter. 

Vegetasjon med et mangfold av beiteplanter gir beitedyrene det beste grunnlag for å finne egnet mat 

for sin vekst og trivsel. Forstyrrelser og arealinngrep kan redusere bruk av og tilgang på beiteland. 

Klimaendringer, beitebruk og andre økologiske prosesser kan endre vegetasjonens innhold av 

beiteplanter.» 

Arbeid i gruppa 
Gjennom idemyldring i møte 1 og 2 kom det frem forslag til en rekke tema som det kunne være 

aktuelt å vurdere nærmere: 

- Flaskehalser for bedre utnyttelse av utmarka 

- Potensialet i utmarka 

- Beitekvalitet 

- Ny teknologi 

- Øke mangfoldet av arter og raser for bedre utnyttelse av utmarka 

- Forlenge beitesesongen 

- Gjerdehold 
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- Verdien av beitedyr i utmark 

- Utmarksbruk og klimaendringer 

- Arealpress 

- Bedre utnyttelse av gårdens ressurser 

- Biologisk mangfold 

Under er en omtale av det gruppa har landet på som viktige tema. Til hvert tema pekes det også på 

kunnskapsbehov og det gis noen forslag til forsknings- og utviklingstiltak.  

Flaskehalser for bedre utnyttelse av utmarka 

Det er stort potensiale for å øke bruken av nordnorsk utmark til beite. I følge NIBIOs rapport 

7(208)2021 (Rekdal og Angeloff 2021) er det bare 1/3 av tilgjengelig plantemateriale i nordnorsk 

utmark som benyttes til beite av husdyr og andre beitedyr.  

For å kunne bedre utnyttelsen av nordnorske utmarksbeiter, er det viktig med kunnskap om hva det 

er som begrenser bruken. Vi har i dette arbeidet pekt på noen tema som er viktig å belyse for bedre 

utnyttelse av utmarka til beite i det nordnorske landbruket. Vi ser at det kunne vært nyttig å få gått 

litt mer i dybden på dette og anbefaler derfor at det blir utarbeidet en flaskehalsrapport som i større 

grad enn det vi får til her, analyserer flaskehalser for økt utnyttelse av nordnorsk utmark til beite og 

hvordan disse kan overkommes.  

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Flaskehalsrapport - Hva hindrer bedre utnyttelse av den nordnorske utmarka? 

Tema 1: Beiteressursen - beiteplantene 

Av rapport 7(208)2021 (Rekdal og Angeloff 2021) fremgår det at det er mye beite av god kvalitet i 

Nord-Norge. Men her som ellers, er det store variasjoner i beitekvaliteten. For å optimalisere bruken 

av beitene, er det viktig med kunnskap om hvor man finner beite av ulik kvalitet, hva som påvirker 

beitekvaliteten, og hvordan man kan påvirke beitekvalitet gjennom drift.  

Kartlegging og overvåkning 

Kvaliteten på utmarksbeitene påvirker potensialet for bruk. Dårlige beiter kan blant annet føre til 

dårlig tilvekst på beitedyra og tap til rovvilt. Det er viktig å få kartlagt beitekvaliteten i den 

nordnorske utmarka så man får best mulig oversikt over variasjon i beitekvalitet som grunnlag for 

forvaltning og bruk av arealene. I Nord-Norge er det bare 5 % av utmarksbeitearealene som er 

kartlagt mot 10 % for landet som helhet. Det er viktig å trykke på slik at mer av den nordnorske 

utmarka blir kartlagt. Man må også ha med seg at denne typen kartlegging også kan føre til økt press 

på arealer med lav kvalitet. 

Kartlegging sier noen om tilstanden her og nå, men det er også viktig å kunne følge utvikling av 

beiteressursene over tid. Det vil kunne gi kunnskap om hva man kan vente av endringer fremover og 

er særlig viktig sett i lys av klimaendringene. For bedre kunnskap om utvikling av nordnorske 

utmarksbeiter over tid, hadde det vært nyttig med et overvåkningsprogram. Et slikt 

overvåkningsprogram er allerede etablert knyttet til Arktisk tundra (COAT). Formålet med dette 

programmet er å «gi sikker dokumentasjon og tidlig varsling om effekter av klimaendringene på 

biomangfold, naturressurser og økosystemprosesser i norsk Arktis, som grunnlag for 

forvaltningstiltak og tilpasninger». 

For å kunne si noe om utvikling og hvordan man kan forvente at beitene endrer seg over tid, kan det 

være nyttig å få utarbeidet noen prognoser/scenarier for utvikling gitt ulike forutsetninger.  
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Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Mer kartlegging av vegetasjon og beitekvalitet i den nordnorske utmarka  

- Etablere program for overvåkning av nordnorske utmarksbeiter  

- Prognoser/scenarier for utvikling av beitene gitt ulike forutsetninger 

Biologisk mangfold 

Bruk av utmark er viktig for det biologiske mangfoldet. Mange planter er avhengig av beitedyra for å 

klare seg. Biologisk mangfold i utmarka er også viktig for kvalitet og robusthet av utmarksbeitene. 

Med de raske klimaendringene kan vekstforhold for enkelte arter reduseres. Med et mangfold av 

arter er det da større sannsynlighet for at noen overlever og kan bidra til gode beiter også i fremtida.  

Gjengroing med krekling, horisontal gjengroing, er dokumentert i stort omfang i utmark i Finnmark 

og Troms mens tilstanden i Nordland er mindre kjent. Der krekling overtar beitene reduseres det 

biologiske mangfoldet og fôrkvalitet av beitene. Det forskes noe på tiltak for å fjerne krekling og 

erstatte denne med stedegne (beite)planter og et større biologisk mangfold. Det er ei utfordring at 

det ikke finnes kommersielle stedegne/nordnorske frø til å så igjen områdene med.  

Gjennom beitebruken, bidrar beitedyrene til opprettholdelse/økt biologisk mangfold i 

beiteområdene. Det er vist at biologisk mangfoldig arealer binder karbon bedre enn arealer med lite 

mangfold. Det er viktig å synliggjøre og formidle dette sett opp mot dagens problemer med både 

klimakrise og naturkrise (nærmere omtalt under tema 5).  

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Kartlegging av biologisk mangfold i den nordnorske utmarka 

- Utvikle frøblandinger egnet for tilsåing av utmarksbeiter i nord 

Skjøtsel for bedre kvalitet 

En del, særlig bygdenær, utmark, som tidligere har vært kultivert, har stort potensiale som 

utmarksbeiter av god kvalitet. Mye av disse arealene er grodd igjen. Ved å ta i bruk slike arealer til 

beite igjen, kan man unngå å bruke innmark som beiteareal om høsten, noe som gir mulighet for å 

produsere mer grovfôr isteden. Det finnes mye kunnskap om hvordan man kan reetablere gamle 

gjengrodd utmark og kulturbeiter, men det kunne vært nyttig med en brukervennlig 

oversikt/veileder. Det er viktig å hensynta økologien og huske på at det vil være ulike tiltak som 

passer til ulike områder og til ulike tider av beitesesongen. 

Flere ønsker å ha noen geiter for å rydde bygdenær utmark og reetablere gjengrodde beiteområder. 

Problemer knyttet til smitte mellom småfebesetninger setter begrensninger for det. Er det mulig å 

overkomme disse begrensningene på noe vis? Se også nærmere omtale under tema 2 – sambeite.  

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Gjennomgang av ulike metoder for reetablering av kulturbeiter og bygdenær utmark, samt 

lage brukervennlig oversikt 

- Avklare regelverk for sambeite med sau og geit 

Tema 2. Beitedyr 

Den nordnorske utmarka brukes til beite av flere arter. I hovedsak er det sau, rein og vilt, men også 

en del storfe. Det er viktig med godt samarbeid mellom næringene for god utnyttelse av 

beiteressursen i utmarka. Kommunale beitebruksplaner er et godt verktøy for god samhandling 

mellom ulike brukere av utmarka. Beitebruksplaner er nærmere omtalt under tema 6. Det er gode 
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grunner til å se nærmere på hvordan man kan bruke utmarka for best mulig utnyttelse av 

beiteressursen som er der. Her har vi sett nærmere på det som har med beitedyrene å gjøre.  

Sambeite 

Beiting med to eller flere dyreslag gir bedre utnyttelse av et beiteområde. Dette fordi de fleste 

dyreslagene vil ha mer eller mindre ulik preferanse for beiteplanter og beitesteder. Det bidrar også til 

å øke det biologiske mangfoldet. Det finnes mye kunnskap om sambeite. Det kunne vært fint å få 

sammenstilt noe av dette i en praktisk veileder.  

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Utforme en praktisk veileder om sambeite rettet mot nordnorske forhold – inkludert 

regelverk og hensyn til smittevern 

Storfe 

Vesentlig med uutnyttet beitekapasitet i utmark ligger i produktive skogslier og gårdsnære areal som 

storfe er best egna til å utnytte. Dette er viktige kulturlandskapsarealer som også er utsatt for 

gjengroing og tap av biologisk mangfold.  

Lokalbefolkning og tilreisende gir til tider uttrykk for at det er skummelt/ubehagelig med storfe i 

utmarka. Det oppfattes som at det begrenser turmulighetene. Det er viktig å se på hvordan man kan 

unngå konflikt mellom dyr på beite og andre brukere av utmarka. Dette er også nærmere omtalt 

under tema 6.  

Det er vanskelig å opprettholde ytelse ved vesentlig bruk av utmarksbeite i melkeproduksjon. Det 

kunne vært nyttig å se på om det er sider ved dagens forvaltningsopplegg/tilskuddssystem som 

hindrer bruk av melkekyr i utmarka. 

Ammekyr er gode brukere av utmarksbeiter. For noen år tilbake var det en nasjonal satsing på 

ammekuproduksjon. Hvorfor medførte denne satsingen så lite økning i nord? 

Storfekastrater kan også utnytte utmarka godt. Vi trenger mer kunnskap om og kjennskap til 

mulighetene i denne produksjonen.  

Det er viktig å se ren kjøttproduksjon i lys av bærekraftsperspektivet. De gamle kurasene er kjent for 

å være gode utmarksbeitere, samtidig som de produserer melk/kjøtt. Men produksjonen kan ikke 

sammenlignes med NRF-kua siden de er på et helt annet nivå – det har ikke blitt avlet like «hardt» på 

produksjon som de gamle. Samtidig utløser gamle raser mer tilskudd/dyr enn NRF. Kan det være en 

motivasjonsfaktor for enkelte? Er dette godt nok opplyst? 

- Hvordan unngå konflikt mellom dyr på beite og andre brukere av utmarka? Det behov for 

kunnskaps- og holdningsendring ut til folket.  

- Er det sider ved dagens forvaltningsopplegg (insentiver, regelverk) som legger unødvendig 

begrensning på bruk av melkekyr i utmarka? 

- Studie av NRF-ku på utmarksbeite – hva spiser den og hvordan påvirker det ytelsen? 

- Storfe på utmarksbeite - “best practise”: Behov for å se på beitemønster i utmark for ulike 

storferaser og beitetrykk. For mest mulig effektiv utnyttelse av utmarksbeitet: Hvilke 

beiteregimer gir størst avdrått/avkastning og størst mulig uttelling på økosystemtjenester 

(eks. skjøtsel av kulturlandskap, biologisk mangfold, karbonbinding i jordsmonn, m.m).  

- Hvorfor ble det så lite økning i nord under satsing på ammeku for 10 år siden? 

- Undersøke potensialet i å bruke gamle kuraser 
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- Utredning av utfordringer og muligheter knyttet til kastratproduksjon (sett i lys av revidert 

dyrevelferdsforskrift). Gode, realistisk kalkyler er nødvendig.  

Geit 

Geita er en fantastisk kulturlandskapsskjøtter, men det går nesten ingen geiter i utmarka. Det aller 

meste av norske geiter er melkegeiter. Når disse beiter i utmarka, blir det for høye celletall i melka til 

at den kan anvendes i industrien. Av den grunn går de aller fleste geitene i all hovedsak i luftegård og 

med det mister vi potensialet for bruk av geit til skjøtsel av kulturlandskap.  

Kje kan også være gode skjøttere av utmark, men det er lite kje som fôres opp og som derfor kan 

slippes ut i utmarka. Bruk av kje begrenses særlig av etterspørsel i markedet. 

Mange kunne tenkt seg noen geiter som beiteryddere, men det er i dag vanskelig ut fra regelverket 

(også omtalt under tema 1 om skjøtsel for bedre beitekvalitet). 

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Hva kan gjøres for å få mer geit i utmarka? – flaskehalsrapport 

- Hvordan skape etterspørsel etter kje i markedet? 

Forlenge beitesesongen 

Forlengelse av beitesesongen både vår og høst kan også bidra til økt utnyttelse av utmarksbeitene. 

Tidlig sommerbeite er særlig viktig for å hindre gjengroing. Når bruken av utmarksbeite starter på 

våren, avhenger av lammetidspunkt. Krav/oppfordring fra Nortura om tidlig levering reduserer bruk 

på høsten reduserer beitesesongen på høsten. Det er potensiale for økt beite særlig med voksensau, 

sein høst. Storfe har som regel kortere beitesesong på utmark enn sau, så her er potensialet enda 

større. Det er behov for å se nærmere på om det er noen strukturelle grep som kan gjøres for å 

forlenge beitesesongen. 

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Rapport/utredning – hva skal til for å legge til rette for et driftsopplegg som gjør det 

attraktivt å gjøre bruk av en større del av beitesesongen? 

o Rasevalg 

o Etterspørsel fra mottaksapparat 

o Lammetidspunkt 

o Rovviltproblematikk 

Tema 3.  Tap av dyr på beite 

Tap av dyr på beite begrenser utnyttelsen av beiteressursen i utmarka. Tap kan forekomme av flere 

årsaker blant annet rovvilt, sykdom og ulykker. Tapstallene varierer vesentlig mellom områder. Å 

oppleve store tap er en stor belastning for gårdbrukeren. Kunnskap om årsaker til tap gjør det mulig 

å iverksette tiltak som kan redusere tapene.  

Det er stort potensiale i utnyttelse av ny teknologi for bedre overvåkning av dyr på beite. Tap av lam 

og reinkalver utgjør 80 % av tap på nordnorsk utmarksbeite. Det er derfor særlig behov for teknologi 

som muliggjør overvåkning av disse.  

Det arbeides i disse dager med rullering av forvaltningsplan for rovviltregion 8 som innbefatter store 

deler av Nord-Norge. Vi kjenner ikke til resultatet av dette arbeidet, men mest sannsynlig er det en 

del forslag til tiltak foreslått i denne.  
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Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Undersøkelse av sammenhengen mellom beitedyrenes beitemønster, tilgang på gode 

beiteressurser og rovvilt 

- Kunnskap om utnyttelse av ny teknologi for overvåkning av dyr på beite (nærmere omtalt 

under tema 4) 

- Tapsundersøkelser for lam og reinkalv 

Tema 4: Utnyttelse av ny teknologi 

Det skjer stadig utvikling på teknologifronten og det er behov for å se nærmere på hvordan ny 

teknologi kan bidra til bedre kontroll/overvåkning med dyr på utmarksbeite. Det er behov for 

teknologi som kan bidra til å redusere tapstallene og som kan dokumentere tap og tapsårsak. Slik 

teknologi kan også være redskap for flere av temaene som blir omtalt. For eksempel vil 

gjerdebehovet kunne reduseres. Det kan også gi muligheter for å styre dyr til ønskede områder – til 

områder man vet har god kvalitet, som har behov for å bli beitet ned eller for å styre unna andre 

brukere av utmarka for å unngå konflikter.  

NoFence er en teknologi som er i rask utvikling og som kan brukes både til avgrensning av beiter og 

til sporing. Det er imidlertid flere utfordringer som begrenser utstrakt bruk av denne teknologien - 

det er dyrt, dårlig batterikapasitet, fungerer godt på søye/mor ikke på lam, fungerer bare med 

mobildekning (gjelder også telespor). 

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Det trengs mer kunnskap om erfaring med bruk av NoFence og lignende teknologi og hva 

som er mulighetene  

- Det kan gjøres en samfunnsøkonomisk analyse på temaet knyttet til NoFence og lignende 

teknologi  

- Hva er mulighetene knyttet til bruk av drone og kommunikasjon med øremerker på lam? 

(NIBIO i gang med prosjekt på dette) 

Tema 5. Verdien av beitedyr i utmark 

Uten beite fra jordbruk og reindrift, ville den nordnorske utmarka sett helt annerledes ut. Hva er 

samfunnsverdien av at jordbruket (og reindrifta) har dyr på beite? Det er behov for mer kunnskap og 

formidling for å skape forståelse for beitebruken. 

Samfunnsnytten 

For å kunnen gjøre vurdering av hvilke tiltak det kan være aktuelt å sette i verk for å økt utnyttelse av 

utmarksbeiteressursene, er det nyttig å gjøre en vurdering av samfunnsverdien av utmarksbeitet. 

Betydninga av et biologisk mangfold i utmarka og hvordan beitebruken bidrar til å ta vare på det er 

for eksempel en viktig økosystemtjeneste som leveres fra beitenæringa. Landbruket blir i mange 

sammenhenger stigmatisert som «klimaversting» bla på grunn av husdyras utslipp av klimagasser. Er 

det bra for klima/miljø/biologisk mangfold at det gror igjen? Hvordan bidrar beitebruken til 

karbonlagring i utmarka? Dette er viktige tema å få belyst for vurdering av samfunnsnytten av 

utmarksbeite.  

Kunnskap om bruk av utmark er viktig for økt forståelse av verdien av denne. Elever ved enkelte vgs 

har i mange år bidratt med skjøtsel av kulturlandskap på en fjellgård som en del av 

undervisningsopplegget.  
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Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Utredning om samfunnsverdien av jordbrukets og reindriftas jobb med å skjøtte utmarka.  

- Formidling av beitebrukens økosystemtjenester 

o Formidling av det man allerede vet 

o Utmarkas betydning for matsikkerhet 

- Mål på karbon-binding i utmark?  

o Urørt vs beita  

o Er det bedre karbon-binding i beitemark som bukes år om annet? 

- Sammenheng mellom karbonlagring og samlede klimaeffekter opp mot verdien av ei 

biologisk mangfoldig utmark holdt i hevd ved beitebruk 

- Utforme kommunikasjonsstrategi for betydningen av beitebruk ift klima. Hva er gjort og hva 

må det dykkes dypere i -særlig koble det til utmarksbruken. 

- Skjøtsel av utvalgte utmarksområder som undervisningsopplegg ved flere naturbruksskoler 

Begrepet arktisk/nordnorsk utmark 

Som omtalt over, er det viktig å skape forståelse for verdien av å ha beitedyr i utmarka. Den 

nordnorske utmarka er et veldig produktivt system og det er synd at det blir omtalt som «karrige 

strøk». Det kan være nyttig å jobbe med begrepsavklaring og et narrativ/en historiefortelling for å 

øke forståelsen av verdien av den nordnorske utmarka. 

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Lage definisjoner for bedre forståelse? 

- Jobbe med et korrigert narrativ om verdien av utmarka?  

Tema 6. Beitelandet - arealpress og konflikter i utmarka 

Det er stadig økning i bruk av utmark til friluftinteresserte og reiselivsaktører. Dette kan føre til 

konflikter med beitenæringene. Beitedyr blir skremt av for eksempel hundespann og jegere og 

turister/turgåere blir skremt av store dyr på utmarksbeite. Det er viktig med god dialog mellom ulike 

brukere av utmarka. Formidling om samfunnsnytten ved utmarksbeite som omtalt under tema 5, er 

et viktig tiltak for å skape forståelse og med redusere konfliktnivået. Beitebruksplaner er et godt 

verktøy for å regulere bruk av utmarka til ulike formål. Formålet med en slik plan 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 (nsg.no). Forståelse for flerbruk av utmarka, samt regler og ambisjoner for 

beitebruken, kan også være et mål med utarbeidelse av slike planer. Det er mange kommuner med 

utstrakt bruk av utmarksbeiteressurser som ikke har utarbeidet beitebruksplan.  

Utmarksbeiteressursen er også under press for omdisponering til andre formål. Kommunal 

forvaltning har en veldig viktig rolle for ivaretakelse av utmarksbeitearealer i forbindelse med 

arealplanlegging. Beitebruksplaner kan være et godt grunnlag for håndtering av utmarksbeiter i 

forbindelse med arealplanlegging. Manglende kapasitet og kompetanse på arealplanlegging og 

landbruk i kommunene vil være uheldig for forvaltning av utmarksbeitearealer. 

Det er ikke lovfestet at konsekvens for beitenæringa (bortsett fra rein) skal utredes før 

utbygging/nedbygging.  

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Få oversikt over årsverk landbruk/arealforvaltning i kommunene (er i gang i regi av NIBIO) 
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- Oppfordre kommuner til å utarbeide beitebruksplaner  

- Kopiere tilbud til kommunal landbruksforvaltning i Møre og Romsdal om bærekraftig areal- 

og naturforvaltning https://www.naturviterne.no/naturviterpodden/slik-hjelper-vi-

kommunene-med-barekraftig-areal-og-naturforforvaltning 

- Innskjerpe kravene/ konsekvensutredning for natur, beite, miljø ved nedbygging av utmark.  

- Kan eiere av utmarkseiendom pålegges å skjøtte utmarksbeiteressursen? 

Gjerdehold 

Konflikter rundt gjerdehold er en viktig grunn til nedleggelse av bruk og med det redusert beitebruk i 

utmarka. Gjerder knyttet til nedlagte gårdsbruk forfaller og det blir uklart hvem som skal sørge for 

vedlikehold. 

Kunnskapsbehov/utviklingstiltak: 

- Oppfølging av passive grunneiere - vurdere gjerdeplikt 

- Tilskudd til gjerding og vedlikehold av disse 

- Tilrettelegge for teknologiske løsninger 

Prioritering 

Det ble diskutert noe i gruppa om hva som er viktigst å prioritere. Det var ikke helt enkelt, men 

gruppa kom i hvert fall frem til at det er viktig å prioritere aktivitet med klar nytteverdi for bonden. 

Følgende tema/aktiviteter ble prioritert:  

- Flaskehalsrapport - Hva hindrer bedre utnyttelse av den nordnorske utmarka? 

- Tema 4. Utnyttelse av ny teknologi, med aktiviteter 

- Tema 5. Verdien av beitedyr i utmark, med aktiviteter 

- Aktivitet Oppfordre kommuner til å utarbeide beitebruksplaner (tema 6) 

- Undertema Skjøtsel for bedre kvalitet (tema 1), med aktiviteter 

 

https://www.naturviterne.no/naturviterpodden/slik-hjelper-vi-kommunene-med-barekraftig-areal-og-naturforforvaltning
https://www.naturviterne.no/naturviterpodden/slik-hjelper-vi-kommunene-med-barekraftig-areal-og-naturforforvaltning

