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Tema: Arealplanlegging 

Mål Tiltak Ansvar/pådriver Kostnad Frist Kommentar 

Beitebruk skal være et 
vurderingstema i alle 
utbyggingsplaner som 
berører utmark. 

Husdyrnæringen  (bondelaget, sankelaget og 
saueavlslag) legges inn som høringsinstanser 
i alle plansaker som berører 
utmarksområder. 

Kommunen 0 Straks  

 Sørge for at det finnes bestemmelser om 
gjerding mot utmark i alle reguleringsplaner 
der det er aktuelt. 

Kommunen, private 
planleggere 

0 Fortløpende  

 Konsekvenser for utmarksbeiting skal 
vurderes i alle plansaker som berører utmark. 

Kommunen, private 
planleggere 

0 Fortløpende  

 

Tema: Holdningsskapende arbeid, konflikdempende tiltak 

Mål Tiltak Ansvar/pådriver Kostnad Frist Kommentar 

Dempe konflikten 
mellom hytter og 
beiteinteresser. 

Informere om gjerdeplikt og beiterettslige 
forhold til hytteeiere, utbyggere og 
grunneiere. 
Informere om gjerdebestemmelser i 
reguleringsplaner og byggetillatelser. 

Faglaga i landbruket 
Kommunen 

 Våren 2019, 
hver vår. 

Plakater, informasjonsbrev til 
velforeninger og utbyggere, 
informasjonamøter, bruk av 
media ol. 

 Informere om beiteperiode til hytteeiere. Faglaga i landbruket 
Kommunen 

 Våren 2019, 
hver vår. 

Plakater, informasjonsbrev til 
velforeninger, bruk av media 
ol. 

 Informasjon om båndtvang og innmelding av 
bekymringsmeldinger 

Kommunen og faglaga 
i landbruket 

 Våren 2019, 
hver vår. 

Plakater, informasjonsbrev til 
velforeninger, bruk av media 
ol. 
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Tema: Forebygge tap på beite 

Mål Tiltak Ansvar/pådriver Kostnad Frist Kommentar 

Under 2,5 % tap av sau 
på utmarksbeite. 

Ikke slippe svake/sjuke dyr ut på 
utmarksbeite. 

Den enkelte bonde  Fortløpende  

 Sørge for effektivt uttak av rovdyr utover 
fastsatte mål. 

Offentlig 
rovdyrforvaltning, 
kommunen og faglaga 
i landbruket 

 Fortløpende  

 Sørge for tilsyn og beredskapsplaner i 
rovdyrutsatte områder. 

Offentlig 
rovdyrforvaltning, 
kommunen og faglaga 
i landbruket 

 Regelmessig  

 Rydde opp og rive ned gjerder som er til fare 
for dyr på utmark og innmark. 

Den enkelte bonde, 
grunneiere, 
kommunen, 
Mattilsynet 

   

Effektivt sankearbeid Økt bruk av radiobjøller, droner, sankefeller 
ol. 

Den enkelte bonde 
Faglaga 

 Fortløpende  

 Vurdere bruk av sperregjerder. Den enkelte bonde, 
faglaga i landbruket 

   

 

Tema: Tiltak for å bedre beitekvaliteten og hindre gjengroing 

Mål Tiltak Ansvar/pådriver Kostnad Frist Kommentar 

Øke beitebruken og 
beitekvaliteten i 
utmarka. 

Manuell rydding eller krattknusingpå og 
rundt setervoller 

Den enkelte bonde  Fortløpende Mulig å søke om tilskudd 
(SMIL-midler) 

 Rydde og gjerde inn utmark til beite for 
storfe/geit og sau. 

Den enkelte bonde - 
samarbeidsprosjekt 

 Fortløpende Tiltaket kan også bidra til at 
sauen trekker vekk fra 
hyttefelt. 

 Kartlegging av beitekvalitet 
(vegetasjonskartlegging). 

Kommunen og faglaga 
i landbruket 

  Organiseres som eget 
prosjekt 

 


