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EFFEKTER AV UTMARKSBEITE OG BEITEPREFERANSER PÅ 
MELKEKVALITET I SETERREGIONEN 

– Hva spiser melkekyr på 
utmarksbeite i fjellet? 

– Hvordan påvirker fjellplantene 
melk som råvare og gir den 
spesielle kvaliteter og 
egenskaper? 



MELK ER EN KOMPLEKS RÅVARE 
SOM PÅVIRKES AV HVA KYRA SPISER 



Hvordan har vi studert hva kua spiser 
på fjellbeite? 
 

Ruteanalyser 
Møkkprøver 

Vegetasjonskart og GPS 
Feltobservasjoner 
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DYRA BEITER I ULIKE VEGETASJONSTYPER 

Høgstaude fjellbjørkeskog t.v. og blåbær-smyle fjellbjørkeskog t.h. Foto: Ulla Falkdalen 



Starr-/grasrike fastmattemyrer  
og myrkanter 
 
Foto: Kristina Norderup 



Frisk gras- og urterik eng 

Rishei Foto: Ulla Falkdalen 



GRASFAMILIEN 

– Engkvein Agrostis capillaris 

– Sølvbunke Deschampsia 
cespitosa 

– Gulaks Anthoxanthum 
odoratum 

– Smyle Avenella flexuosa 

– Rødsvingel Festuca rubra 

– Fjelltimotei Phleum alpinum 

– Fjellrapp Poa alpina 

STARRFAMILIEN 

– Stivstarr Carex bigelowii 

– Slåttestarr Carex nigra 

– Slirestarr Carex vaginata 

– Trådsiv Juncus filiformis 

KURVPLANTEFAMILIEN 
• Følblom Leontodon autumnalis 
• Fjelltistel Saussurea alpina 
•ERTEFAMILIEN 
• Setermjelt Astragalus alpinus 
• Hvitkløver Trifolium repens 
•FIOLFAMILIEN 
• Fjellfiol Viola biflora 
•SILDREFAMILIEN  
•Jåblom Parnassia palustris 
•SLIREKNEFAMILIEN 
• Harerug Bistorta vivipara 
•LYNGFAMILIEN  
•Blåbær Vaccinium myrtillus 

•PILEFAMILIEN 
• Sølvvier Salix glauca 
• Musøre S. herbacea 
• Grønnvier S. phylicifolia 
• Lappvier S. lapponum 
•BJØRKEFAMILEN  
•Fjellbjørk Betula pubescens 
ssp. czerepanovii 

Kua spiser variert! Mest gras, men betydelig 
inntak av urter, starr, vier og lyng i tillegg. 

Foto:Ulla Falkdalen Foto: Kristina Norderup Foto: Ragnhild Sickel 

Følblom og blåklokke Gulaks Harerug 

”Havsdalmenyen” 



FJELLPLANTER ER TILPASSET ET  
LIV I ”BARSKT KLIMA” 

– Kort vekstsesong       rask reproduksjon 
– Fjellplanter har fysiologiske og kjemiske 

egenskaper som: 
– Beskytter mot sterk lysinnstråling (UV)  
– Beskytter mot vind- og frostskader  
– Beskytter mot insektangrep og soppangrep 
– «Fanger varme» 
  

Seterfrytle 
Foto: U. Falkdalen 



FJELLPLANTER KAN HA HØYT INNHOLD AV: 

– Fargestoffer (karotenoider, 
antocyaniner): beskytter mot UV, 
fanger varme, er antioksidanter 

– Umettede fettsyrer i kloroplastene: har 
lavt frysepunkt, beskytter mot 
frostskader, opprettholder 
membranfunksjoner 

– Vit C og Vit E: er antioksidanter, 
opprettholder membranfunksjoner i 
kloroplastene (vit E) 
 

Snøsøte 

Kilder: Lütz 2010, Bilger m.fl. 2007, Bertrand & Costonguay 2003; Lag m.fl. 1991  
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Innholdet av Vitamin E i beiteplanter fra 
Valdres og Hallingdal 

Overraskende høyt innhold i  
urter, starr og vier!! 
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FJELLPLANTER KAN OGSÅ HA 
HØYT INNHOLD AV TERPENER OG 
FENOLER 

– Dette er store grupper fettløselige  
plantestoffer 

– Forekommer særlig i urter, lyngvekster, 
busker og trær i fjellstrøk 

– Beskytter planten mot sopp-, bakterie- 
og insektsangrep 

– Plantefamilie- og artsspesifikke stoffer 

Kilde: Mariaca m.fl. 1997 



BIOMARKØRER FOR SPORBARHET 

– Biomarkører er kjemiske stoffer knyttet til ulike typer fôr som overføres til 
kjøtt/melk og dermed kan brukes til å fortelle om dyrets diett 

– Ferskt gras er rikt på gulrøde pigmenter av typen karotenoider. 
Karotenoider forsvinner ved lagring/tørking 

– Mye α-linolensyre (ω3) i ferskt gras mens det er mye linolsyre (ω6) i 
kornbaserte dietter: et lavt forholdstall ω6/ω3 er typisk for beitebaserte 
produkter 

– Artsrike beiter med mye urter er rike på flyktige stoffer som terpener, 
tanniner og fenoler. Disse stoffene er plantefamilie- og artsspesifikke. 
Stoffene påvirker antakelig biohydrogeneringen i vomma og kan forhindre 
omdanning av umettet fett til mettet fett. 
 

Kilde: Prache  2009 
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FJELLPLANTENES KJEMISKE 
EGENSKAPER PÅVIRKER 
MELKEN 
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SÆRSKILTE KVALITETER VED  
MELK FRA UTMARKSBEITE I FJELLET 

– Melken fra fjellbeite var av generelt høy kvalitet (standard 
kvalitetsmålinger i TINE) 

– Melka hadde ernæringsmessig en gunstigere fettsyresammensetning 
enn vintermelk og beitemelk generelt 

– Melka hadde et lavt forholdstall mellom ω6 og ω3 ( ca. 1,8) hvilket er 
gunstig i et helseperspektiv 

– Melka hadde et høyere innhold av antioksidanter (vit E og 
karotenoider) hvilket forhindrer at melka oksiderer og forlenger 
melkas holdbarhet 

– Melka hadde et forholdsvis høyt innhold av ulike terpener 
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MELK FRA FJELLBEITER KAN RESULTERE I 
MEIERIPRODUKTER MED: 

– gunstigere fettsyresammensetning i et helseperspektiv 
– høyere innhold av antioksidanter 
– mykere konsistens 
– sterkere gulfarge 
– særskilte smaksegenskaper: terpener og fenoler kan for 

eksempel påvirke smak og smaksutvikling i meieriprodukter 
direkte eller indirekte 

– et spesifikt innhold av plantestoffer som kan «spore» 
produktet til fjellet eller til en region 

– beiteeffektene på melka er tydeligst i fettrike 
meieriprodukter 

– Jo høyere fôropptak fra utmark, jo sterkere effekt! 
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GENERELT OM FÔR OG PRODUKTENES 
FETTSYRESAMMENSETNING 

– Produktenes fettsyresammensetning: 
– Beite gir sunnere fettsyresammensetning enn konservert fôr og kraftfôr 
– Botanisk allsidige beiter gir gunstigere fettsyresammensetning en 

grasdominerte beiter 
– Botanisk allsidig surfôr gir gunstigere fettsyresammensetning enn 

grassurfôr 
– Beite i fjellet gir gunstigere fettsyresammensetning enn beite i lavlandet 
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KRAFTFÔR 

– Kraftfôr kan helt eller delvis viske ut effekten fra grovfôr og beite 
– Kraftfôr gir økt innhold av mettede fettsyrer og omega 6 på bekostning av 

omega 3 
– Ved tilsetning av linfrø og rapsfrø i kraftfôret kan mjølka allikevel få noe 

beitekarakter 
– Mineral- og vitamintilskudd kan kamuflere effekter av det stedegne 

fôrslaget, eks. vit E 
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Illustrasjon: Bolette Bele 



HVORDAN FÅ TIL 
GOD 

ISTANDSETTING 
OG SKJØTSEL AV 

KULTURMARK MED 
SPESIELLE 

MILJØVERDIAR? 



JEG VIL SNAKKE OM: 

– Kulturlandskap og biologisk mangfold 
– Beita kulturmarkstyper og beitemarkenes økologi 
– Vanlige «plantestrategier» i slåtte-/beitemarker 
– Forskjeller mellom beitemarker og slåttemarker og hvorfor de kan 

være veldig artsrike 
– Ulike beitedyr og beitemåter 
– Eksempler på skjøtsel og restaurering 
– Noen prinsipper omkring skjøtsel og restaurering 
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TRADISJONELLE KULTURLANDSKAP –  
MER ENN EN VAKKER KULISSE! 

– Naturverdier (biodiversitet, 
økosystemer) 

– Kulturhistoriske verdier 
(fornminner, gravrøyser, veier, 
steingjerder etc.) 

– Estetiske og funksjonelle verdier 
(opplevelse, rekreasjon, 
tilgjengelighet til natur og 
friluftsliv) 

– En unik historie om lokale 
driftsmåter, tradisjoner og 
kultur som dagens mennesker 
kan lære noe av og bli inspirert 
av 



BIOLOGISK MANGFOLD 

Biologisk mangfold er mangfoldet av økosystemer, 
arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de  
økologiske sammenhengene mellom disse  
komponentene  (Kilde: Naturmangfoldloven) 
 

Svalestjert 

Kulturmarkstyper er naturtyper  
som til en viss grad er avhengig av 
skjøtsel eller bruk  
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ULIKE KULTURMARKSTYPER 

– Høstingsskog  
– Åpen beitemark  

 
– Hagemark/havnehage 

 
– Beiteskog  
– Strandeng 
– Kystlynghei 
– Reinbeiting 

– Åpen slåttemark 
 

– Løveng 
– Slåttemyr 
– Småbiotoper: kantsoner, 

åkerreiner, åkerholmer, 
tun etc…. 

– Seterlandskapet 
 

Sterkt truet 

Sterkt truet 

Akutt truet 

Akutt truet 
Noe truet 

Flere sterkt og akutt truede 
utforminger 

Noe truet 

Fremstad, E. & Moen, A. (red.) 2001. Truete vegetasjonstyper i  
Norge. – NTNU Vitenskapsmuseet Rapp.bot. Ser. 2001-4: 1-231. 

Noe truet 

Noe truet 

Noen truete utforminger 
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DE FLESTE KULTURMARKSTYPENE I NORGE HAR  
EKSISTERT HER I LANG TID 

Norderhaug m.fl.: ”Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle 
norske kulturmarker”, Landbruksforlaget 1999.  
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BEITA KULTURMARKSTYPER  
OG BEITEMARKENS ØKOLOGI 

Hagemark i Nannestad 04.10.2016 27 



SEMI-NATURLIG BEITEMARK (NATURBEITE)  

– Ryddet og beitet 
– Ikke pløyd, tilsådd og gjødslet (men glidende 

overganger til lite gjødslete kulturenger) 
– Domineres av viltvoksende arter men i et annet 

mengdeforhold enn i naturlig vegetasjon 
– Høyt biologisk mangfold 
– Lang historie i Norge: De første beitemarkene ble 

dannet alt i steinalderen for 6000 år siden 
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ÅPEN BEITEMARK 

– 20-25 ulike gras og urter per 
kvadratmeter 

– Grasdominert feltsjikt, færre 
urter enn i slåttemark da 
gras tåler bedre å bli beitet 

– Tuedannende gras eller gras 
med god evne til horisontal 
spredning 

– Urter med utløpere eller 
rosett 
 
 

Finnerudseter, Oslomarka 



ÅPEN BEITEMARK 

– Giftige, tornete, seige eller 
usmakelige planter greier 
seg bra i beitemarken 

– Nitrogenelskende arter 
vokser i møkk 

– Ettårige arter kommer inn 
på tråkkåpnet mark 

– Tråkktolerante arter (som 
tunrapp og groblad) klarer 
seg også bra i beitemarka  Maria nøkleblom med blader i en  

rosett nede ved bakken 



HAGEMARK 

– Beitemark med tre- (og 
busk)sjikt 

– ”Hage” betyr  ”inngjerdet 
stykke beitemark” 

– Ligger stort sett i kanten av 
innmarksarealer på lite 
produktiv mark 

– Her gikk ofte de dyra en 
trengte å ha nær gården 
på beite hele sommeren 

 



HAGEMARK 

– Får gjerne navn etter 
dominerende treslag 
(bjørkehage, einerhage 
etc.) 

– Ble vanligvis ikke gjødslet 
eller kalket 

– Trærne ble nyttet på 
forskjellige måter, til bl.a. 
ved og fôr (lauving) 

– Viktig å finne god balanse 
mellom antall trær og 
tilstrekkelig lys ned til 
undervegetasjonen 



BEITESKOG 

– Spilte en stor rolle som 
beiteareal i det 
førindustrielle samfunnet 

– Beitingen gjør 
undervegetasjonen lavere 
og reduserer 
buskvegetasjonen 

– Mindre lauv enn i ubeitet 
skog fordi dyra spiser det 

– Høyest beitetrykk langs stier 
og veier  (gradient) 



BEITESKOG 

– Mange av beiteskogene var 
opprinnelig allmenninger 

– I dag er det lite beiteskog i 
lavlandet men i fjellbygdene 
går det fremdeles sau, ungdyr 
og melkekyr i skogen 

– Gjenopptas beiting forbedres 
beiteverdien betraktelig på få 
år; det blir mere gras og 
lavvokste urter i feltsjiktet 

 
 

Foto: Ulla Falkdalen 



SETER-/STØLSLANDSKAPET 

– Et område i utmarka der 
det var store beite- og 
slåttearealer 

– Ordet ”støl” kan ha betydd 
”melkeplass i utmarka” 

– Stor variasjon i driftsmåte 
fra distrikt til distrikt 

– Hver gård hadde ofte flere 
støler (heimestøl, 
sommerstøl etc.) 

Jaslangen stølslag, Vestre Slidre 



STØLSLANDSKAPET 
– Tradisjonelt bestod 

stølsdriften i en 
kombinasjon av beite, 
slått, hogst og lauving 

– I 1850: 53 000 støler i 
bruk. I dag ca. 1100 

– ”Levande stølar”:  
 - Gjengroing til tross for 

kontinuerlig drift: jevnlig 
rydding av busker/trær må 
til..  

 - Kyr foretrekker åpne, 
gras- og urterike 
vegetasjonstyper 



NOEN FORUTSETNINGER FOR Å BEVARE DET 
BIOLOGISKE MANGFOLDET I KULTURLANDSKAPET 

– Kunnskap om de tradisjonelle driftsformene 
– Kunnskap om artenes økologi 
– Kontinuitet  

– Optimal bruk med riktig (og varierende) intensitet 
– Ekstensiv drift (ikke pløye, så, gjødsle, sprøyte…) 
– Tilstrekkelig areal (størrelse og antall) 
 
 

 
 

På den nasjonale rødlisten over sjeldne, sårbare eller truete arter er  
ca 25 % knyttet til kulturlandskapet 
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PRIMÆRE PLANTE STRATEGIER 

Grime 1977 
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KONKURRANSESTERKE, STRESSTOLERANTE 
ELLER FORSTYRRELSESTOLERANTE ARTER 

04.10.2016 39 

Filipendula ulmaria Antennaria dioica 
Polygala vulgaris 

Linaria vulgaris 



– Opprinnelige naturtyper er 
antakelig åpne grassletter , 
beitet av urokse og utdødde 
store grasetere 

– I dag overlever artene  i 
ekstensivt drevne og lysåpne 
kulturlandskap 

STRESS- OG FORSTYRRELSESTOLERANTE 
MEN KONKURRANSESVAKE PLANTER  



HVORFOR HØYT BIOLOGISK MANGFOLD  
KNYTTET TIL SLÅTTEMARK OG NATURBEITER? 

– Mindre konkurranse mellom 
artene (om lys, plass til røtter 
etc.) 

– Lav næringstilgang og 
karplanter i symbiose med 
sopp 

– Mindre levende og død 
biomasse: fremmer bl.a. 
eksistens av lavvokste planter 
og frøetablering 

Artsrik beitemark på Fjellstølen, Nord Aurdal 
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HVORFOR HØYT BIOLOGISK MANGFOLD  
KNYTTET TIL SLÅTTEMARK OG NATURBEITER? 

– Økt rekruttering og 
spredning av planter (frø 
som spres med 
dyr/maskiner, åpninger i 
grasdekket pga tråkk etc.) 

– I Europeisk flora finnes 
mange arter som er 
tilpasset et liv i 
næringsfattige grasmarker 
med store grasetere 
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MANGE ULIKE 
ORGANISMEGRUPPER LEVER  
I KULTURMARKENE 

43 

Foto: U. Falkdalen 

Foto: T. Enzensberger  

Silkerødskivesopp 

Greinkøllesopp 
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FORSKJELLER MELLOM SLÅTTEMARKER OG 
BEITEMARKER 

– Beitedyra har ulike 
beitepreferanser og spiser noen 
arter mens andre arter unngås 
(f.eks. giftige arter, arter med 
torner, harde plantedeler etc.). 
Konkurranseforholdet mellom 
artene blir derfor ulikt  

– Beitedyra tråkker og lager hull i 
vegetasjonsdekket hvilket bl.a. 
kan gi høyere innslag av ettårige 
arter men også lette frøspiring 
hos flerårige arter 

– Beitedyr endrer på 
næringsforholdene i 
landskapet. De høster intenst i 
noen områder og legger igjen 
mye møkk i andre områder 
f.eks. på hvileplasser 

– Beitemark blir rikere på beite- 
og tråkktolerante arter, som 
f.eks. ulike gras 

– Slåttemarka er ofte mer urterik 
enn beitemarka og har en jevn 
struktur 



BEITEMARKER 
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SLÅTTEMARKER 
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GJØDSLING ER NEGATIVT FOR DET 
BIOLOGISKE MANGFOLDET 

– Fravær av ekstra tilført gjødsel 
som gylle og kunstgjødsel 
hindrer nitrogenelskende, 
storvokste og konkurransesterke 
gras og urter i å overta og 
skygge ut de lavvokste artene. 
En del arter tåler ikke gjødsling. 
 

Foto: Kristina Norderup 2008 



KULTURLANDSKAPET MED SITT HØYE 
BIOLOGISKE MANGFOLD IVARETAS BEST 
VED AT DEN TRADISJONELLE BRUKEN 
OPPRETTHOLDES  

– Tradisjonelle driftsformer er 
utviklet gjennom generasjoner 
og er et resultat av erfaringer 
om hva som er bærekraftig bruk 
gitt de naturgeografiske 
forholdene på stedet. 
Ressursene var en gang 
livsviktige og måtte forvaltes 
med omhu! 

Foto: Kristina Norderup 2008 



ET BEITEDYR ER IKKE BARE ET 
BEITEDYR… 

 Kua sveiper med tunga og «røsker av 
maten». Uønskete vekster kan 
komme med og blir spyttet ut. Kua 
spiser mest grasvekster, starr og urter. 
Ved tilgang spises også lyng og lauv, 
men i begrensede mengder.  

 



SAU 

 Med sin kløyvde leppe 
kan sauen beite mer 
selektivt. Den spiser 
urter, gras og starr og 
kan «rense områder» 
for enkeltarter. Sauen 
spiser også noe lyng og 
lauv. 

Foto: Ulla Falkdalen 



GEITA.. 

 … er den typiske 
lauveteren. Hvis det er 
behov for å bli kvitt 
mye busker og lauv på 
et beite kan man 
benytte geit i en 
«ryddefase». Det 
trengs mer geit i 
stølsområdene! 



HESTEN… 

… er beitepusseren. Her 
gnages og klippes 
beitet helt ned. Best av 
alt er gras og tuemark 
(sølvbunke). Hesten 
jevner ut områder med 
ujevne lengder på 
vekstene. 



GOD HEVD OG RIKTIG SKJØTSEL… 

– … får vi ofte når den tradisjonelle driftsformen på stedet 
opprettholdes 

– …baserer seg også på kunnskap om plantenes respons på ulike 
former for skjøtsel eller mangel på skjøtsel og de ulike 
beitedyrenes beitevaner 

– ... krever klare målsetninger og at man følger opp effektene av 
tiltakene som settes inn (skjøtselsplaner, iverksettelse av tiltak, 
overvåking)  
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ET SKJØTSELSEKSEMPEL:  
TYNNING AV FJELLBJØRKESKOG 

 
– Fjellbjørkeskogen i 

seterregionen i Norge har økt 
betydelig etter 1950 

– Tynning/hogst utføres som 
beiteforbedrende tiltak 
 

 

Frigstadsæter,  
Vestre Slidre i Valdres.  
Foto: Olav Neste (~ 1950)  
og Hanne Sickel (2010) 
 



TYNNING AV FJELLBJØRKESKOG 

Slik? 

Slik? Eller slik? 



Dekning av smyle etter ulike ryddingsmetoder
Forsøksfelt I
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Utvikling av gjennomsnittlig dekning av smyle (vanligste beitegras i blåbær-smyle 
fjellbjørkeskog) i forsøksfelt etter utprøving av tre ulike restaureringsmetoder («Levande 
stølar», Norges Vel). Den første registreringen av artene i gress- og urtesjiktet ble gjort 
sommeren 1998 før de ulike restaureringstiltakene ble gjennomført. Forsøksfeltet har hatt lavt 
beitetrykk. 
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UTFØRELSE BØR TA HENSYN TIL: 

– Feltsjiktet – gras- og urterikt 
– Dyras beitevaner 
– Ryddemetode og areal tilpasses 

beitebehovet 
– Restaureringstiltak må følges 

opp med tilstrekkelig beitetrykk 
– Ved lavt beitetrykk benytt 

”moderate” ryddingsmetoder 
 
 



VURDERING AV AREALER 
Viktig informasjon:  
– Info om dagens bruk og tidligere bruk 
– Info om driftsintensitet er viktig for å forstå tilstedeværelse/fravær av 

arter: Beitetrykk? Dyreslag? Gjødslet? Pløyd? Innsådd? Høstetidspunkt? 
Brakklagt? 

– Lær deg hvordan bruk/fravær av bruk påvirker vegetasjonen og hvordan 
det kommer til uttrykk i vegetasjonstypen:  

– Forskjeller på slåttemark og beitemark 
– Gjødsling er negativt for biologisk mangfold. Hvilke arter begunstiges av 

gjødsling og hvordan ser gjødslet vegetasjon ut? 
- Hvordan ser kulturmarkstypen ut ved manglende bruk eller i ulike stadier av 

gjengroing? Dominans av noen urter? Busker? Trær? 
- Tenk over hvordan kulturpåvirkning kan komme til uttrykk: åpen vegetasjon, 

tilstedeværelse av mange lyselskende og lavvokste gras og urter, 
tilstedeværelse av arter som tåler tråkk/slått/beite etc. 

- Hvilke indikatorarter finnes? Finnes noen rødlistede arter? 
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– «Beitemarkene skal uten å kultiveres eller gjødsles gi en så høy og 
varig produksjon som mulig. Målet er å frembringe et smakelig og 
næringsrikt beite så jevnt fordelt utover i sesongen som mulig. Om 
beitemarkene skjøttes slik gir det også gode forutsetninger for å 
opprettholde og skjøtte det biologiske mangfoldet.»  

– «Det handler om å finne moderne tilpasninger av tradisjonelle 
skjøtselsmetoder der målsetningen er å fremme ønskete beitevekster 
og hemme uønskete.» 

– Enkelte arter (f.eks. noen rødlistede arter) krever særskilte hensyn 

Kilde: Bete og betesdjur, Naturvårdsverket 2001. 



EKSEMPLER PÅ GOD SKJØTSEL 

Søstermarihånd i beitemarka på Bøllås i Hjartdal, Telemark.  
Beitedyr (sau) kommer på først etter at denne rødlistede arten  
har blomstret og satt frø. 
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EKSEMPLER PÅ GOD SKJØTSEL 

Passe lysåpen og ugjødslet hagemark med marianøkleblom 
i Nannestad. 
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EKSEMPLER PÅ GOD SKJØTSEL 

Stølsdrift med geiter og melkekyr. Jevnlig rydding av 
einer og vierbusker. Stølsvidda, Valdres. 
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Revulen i Nord Aurdal, ”Stølsvidda”, foto: Ulla Falkdalen 04.10.2016 63 



RESTAURERING OG SKJØTSEL 
– Restaurering: Tilbakeføring av gjengrodd eller degenerert 

beitemark til den tilstand som karakteriserte den ved 
tradisjonell drift. Settes inn i et område  for å forberede 
det for skjøtsel. Eksempel: rydding av kratt, tynning av 
trær, slått/fjerning av høyvokste urter etc. 

– Skjøtsel: Den driften/hevden man utfører jevnlig i et 
område for å ivareta beiteverdier, biologisk mangfold og 
landskap. Eksempel: beiting med utvalgte beitedyr i 
kombinasjon med noe rydding. 

– Tradisjonell drift: Den driftsformen som har skapt 
beitemarkstypen. Viktig å ikke tenke for statisk! Variasjon 
har forekommet! 
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NOEN PRINSIPPER VED 
RESTAURERING 
– Sett aldri i gang med tiltak på større areal enn det du klarer å skjøtte 

umiddelbart etterpå. Begynn med et lite areal og utvid gradvis ved behov. 
– Prioriter å restaurere de minst gjengrodde arealene. Utvid glenner og 

lysninger. Se an undervegetasjonen og prioriter å rydde arealer med 
heldekkende vegetasjonsdekke med varierte gras og urter. 

– Jo mer gjengrodd et område er, jo vanskeligere er det å lykkes med 
restaureringen 
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NOEN PRINSIPPER VED 
RESTAURERING 
– Etter restaurering er det viktig å komme i gang med skjøtsel/beiting så fort 

som mulig.  
– Rydding av kratt og trær gir lys og varme til undervegetasjon og jordbunn 

slik at næringsomsetningen i jorda øker dramatisk og man får ofte en 
eksplosiv vegetasjonsvekst. Prøv å finne riktig beitetrykk.  
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NOEN PRINSIPPER OMKRING 
SKJØTSEL 
– Undersøk hva som har vært den ekstensive, tradisjonelle driftsformen og 

forsøk å gjenskape en driftsform som er lik denne.  
– Vurder å bruke samme type beitedyr som tradisjonelt har beitet i området. 

Beitedyrene har ulike beitevaner og former vegetasjon og landskap ulikt. 
– Lag mål for skjøtselen og følg med på om skjøtselstiltaket ser ut til å oppnå 

målene: følg med på utvalgte arter, dokumenter utviklingen med foto, 
kontroller tettheten på grasdekket etc.. 
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NOEN PRINSIPPER OMKRING 
SKJØTSEL 
– Tilpasse beitebelegget til bæreevnen i området og formålet for skjøtselen. 
– Vurder tidspunkt for beiteslipp og om det bør beites i hele eller bare deler 

av sesongen. Mange arealer har både vært slått og beitet. 
– Unngå gjødsling på tidligere ugjødslete arealer. 
– Suppler beiting med rydding ved behov. 
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Dragehode 
Foto: K. Ekelund 

04.10.2016 71 



04.10.2016 72 



73 

NYTTIG LITTERATUR OM SKJØTSEL 
OG RESTAURERING 

– Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker. (Red. 
Komité: Ann Norderhaug, Ingvild Austad, Leif Hauge og Mons 
Kvamme). Landbruksforlaget 1999. 

– Beitende husdyr i Norge. Tun forlag 2007.  
– Bete och Betesdjur. Jordbruksverket 2001. 
– Om hävden upphör. Urban Ekstam og Nils Forshed. Naturvårdverket 

1992. 
– Äldre fodermarker. Urban Ekstam og Nils Forshed. Naturvårdverket 

1996. 
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 
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