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    Beitebruk i utmark  

– et prosjekt i regi av Fylkesmannen i Troms 

 

        03.07.2014 

 

INVITASJON TIL FAG/STUDIETUR TIL OPPLAND FYLKE 
 
I regi av prosjektet «Beitebruk i utmark» og «Dyr i Drift» 

arrangeres det en studietur til Oppland fylke i perioden 28 sept. 

til 1. okt. 

 
Fakta om saueholdet i Oppland 

Tall fra søknader om produksjonstilskudd (SLF 31.07. 2013) viser258 761 søyer og lam fordelt 
på 1314 produsenter i Oppland. Sammenliknet med 2012 er dette en økning av dyretall på 
4,6 %. Antall produsenter er tilnærmet stabilt fra 2012. Oppland har om lag 12 % av 
sauetallet i Norge og vel 9 % av produsentene. 

Besetningsstørrelsen i Oppland øker. I 2013 var det i gjennomsnitt 62,3 vinterfora sau eldre 
enn et år per besetning (SLF 01.01. 2013). På landsbasis var det 52, 6 vinterfora sau eldre enn 
et år per besetning. 

Nord-Gudbrandsdalen har 25 % av sauetallet i Oppland med omlag 60 000 søyer og lam på 
utmarksbeite fordelt på nær 300 besetninger. Ringebu er den største sauekommunen i fylket 
med vel 20 000 søyer og lam fordelt på nær 100 besetninger. Gjennomsnittsbesetningen i 
Oppland er på om lag 200 søyer og lam på sommerbeite. De største besetningene finner vi i 
Midt- Gudbrandsdalen. Her er den gjennomsnittlige besetningsstørrelsen på 230 dyr på 
utmarksbeite. Valdres har de minste besetningene i gjennomsnitt (184 dyr/besetningen).  

Antall og andel av produsenter som er med i organiserte beitelag er stabilt. 95 % av saue-
produsentene med sau på utmarksbeite, er medlem i et organisert beitelag, og disse har 96 
% av all sau som beiter i utmarka. Beitelaga er svært viktige organisasjonsenheter for 
sauenæringa i Oppland. Sauehold er viktig i alle regionene i Oppland 

Beitelagstatistikk fra 2013 viser økte tap på utmarksbeite i svært mange Opplands-
kommuner. Gjennomsnittlig tapsprosent for Oppland i 2013 ble 5,58. Dette er en tydelig 
økning fra i fjor da totaltapet for fylket var 5,05 %. Samlet søyetap i år er 2,84 % og samlet 
lammetap 7,15 %. I 2012 var søyetapet 2, 60 % og lammetapet 6,20 %. 
Kilde: Fylkesmannen i Oppland 
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Opplegget blir som følgende: 
Programmet begynner mandag 29. sept. morgen fra Radisson Blu Lillehammer Hotel, 
Turisthotelvegen 6, N-2609 Lillehammer, og avsluttes fra samme hotell tirsdag 30. sept. 
Vi har leid buss som frakter oss rundt om i fylket.  

 
Det er bestilt overnatting: 

28 – 29 sept. på Radisson Blu Lillehammer Hotell  
http://www.radissonblu.no/hotell-lillehammer 

 
29 – 30 sept. på Fefor Høyfjellshotell, www.fefor.no 
 

30 sept. – 1. okt. Radisson Blu Lillehammer hotell 
 

Erfaring viser at mange kan ha lyst å kombinere fag/studietur med andre besøk, forlenget 

ferie osv. Derfor blir det slik at hver må komme seg til Lillehammer på søndag kveld, og 

videre på onsdag morgen. Utgifter til fly og tog/buss tur/retur Lillehammer dekkes av 
hver enkelt. 
 

Deltakeravgift på kr. 800,- som inkl. 3 overnattinger, all servering mandag og tirsdag 
samt utgifter til buss. 

 

Påmeldingsfrist 1. september (bindende påmelding p.g.a reservasjon på hotellene) 
 

Programmet er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland, 
landbruksavdelingen v/Sidsel Røhnebæk. Dette er et interessant og spennende program 
som vi ser fram til å gjennomføre. 

 
Påmelding til: 

Oddny.asbol@tromsfylke.no eller tlf. 907 47 636. 

 

 
Program for studietur i Sør- og Midt-Gudbrandsdalen 29. og 30. september 2014 med 

beitebrukere fra Troms (se neste side) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radissonblu.no/hotell-lillehammer
http://www.fefor.no/
mailto:Oddny.asbol@tromsfylke.no
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Tid Sted Tema Vi møter 

28. sept.     

Kveld Lillehammer  Reise til Lhmr  

29. sept.     

Kl.08.00 Lillehammer hotel Avreise  

Kl.08.15  Sperregjerder  Beitelagsledere Fåberg vest 

Kl.08.45  Avreise  

Kl. 09.00 Segalstad 

bru/Gausdal/ 

landbrukskontoret 

Lillehammer-

regionen 

Orientering om sauenæring 

og beitenæring i Oppland 

Orientering om 

BondeGLØd 

Orientering om ny 

organisasjonsmodell for 

beitelaga i Gausdal 

FMOP v/S.R 

Landbrukskontoret i 

Lillehammer-regionen 

Prosjektleder bondeGLØd 

Sør-Gudbrandsdal 

landbrukstjenester 

Kl.10.30  Avreise  

Kl.11.00 Svatsum  Besøk i sauefjøs Geir Paulsrud. Ombygd fra 

kufjøs. Om lag 190 v.f. 

Kl.12.00  Avreise  

Kl.12.30 Gålå  lunsj  

Kl.13.30  Orienteringer om bruk av 

beiteområdene, seterdrift, 

beitelag, organisering, 

tilsyn, bruk av 

kadaverhund, GPS, logg, 

elektronisk overvåking 

Beitelagsmedlemmer, 

Oppland radiobjøllelag 

v/Pål Kjorstad m.fl 

Kl.15.30  Avreise  

Kl.16.00 Ruste m.m. Sauesfjøs og orientering om 

beitenæringa i Nord-Fron 

 

Kl.18.00  Avreise  

Kl.18.30 Fefor hotel   
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Kl.19.00  Middag og overnatting  

30. sept.    

Kl.08.00  Avreise  

Kl.08.45 Kvarvet Besøk i stort sauefjøs Lars Ole Auglestad.  

600 v.f. nytt fjøs 

Kl.10.00  Avreise  

Kl.10.40 Fåvang Fjøsinnredning Fjøssystemer 

Kl.12.00  Avreise  

Kl.12.30 Fåvangkroa lunsj  

Kl.13.15  Orientering om Midt-

dalsbonden og beitenæringa 

i Ringebu og Sør-Fron 

Marthe  

Landbrukskontoret i Midt-

Gudbrandsdalen 

Kl.14.30  Avreise  

Kl.15.00 Myhrsetra/ 

Vestsida beitelag 

Sanke- og sorteringskveer 

Kaffekopp og biteti 

Beitelagsleder Øyvind 

Myhrsveen 

Kl.16.30  avreise  

Kl.17.15 Stavsmartn Kort orientering/omvisning  

Kl.18.00  Avreise  

Kl.18.30 Lillehammer hotel   

Kl.19.00  Middag  

1.okt.  Hjem/nordover  

 

 

KOM OG BLI MED PÅ TUR. 
 
Med hilsen 
Oddny Asbøl og Erlend Winje 


