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Bakgrunn 

Planteforsk Tjøtta fagsenter har vist at i enkelte besetninger er det et betydelig 
lammetap like etter utslipp til fjellbeite om våren. Ved utsatt slipp til fjellbeite vil 
lammene være større, og sannsynligheten for tap av lam like etter utslipp blir 
redusert.  
 
I enkelte regioner tar særlig jerv (og bjørn) mye sau på ettersommeren/tidlig høst. 
Disse tapene vil kunne reduseres dersom sauen sankes ned fra fjellet når jerven 
begynner å forvolde store skader. Tidlig nedsanking av sau krever relativt store 
tilgjengelige beitearealer, og innmarksarealene som sauebøndene normalt 
disponerer er ikke tilstrekkelige til å dekke fôrbehovet for sauen gjennom både 
seinsommeren og høsten. 
 
For å oppnå gode slaktevekter og -klassifisering må lammene sikres beiter av høy 
kvalitet (høyt næringsinnhold og fordøyelighet) når de sankes tidlig ned om 
høsten, eller går på permanente innmarks- og kulturbeiter hele sommeren. 
Vegetasjonen på arealer som ikke har vært høstet eller beitet tidligere i 
vekstsesongen har for dårlig kvalitet som beiter for lam fra seinsommeren (august) 
og utover. De siste årene har mekaniske traktormonterte beitepussere blitt tatt i 
bruk i landbruket. Disse maskinene er velegnet til å ”pusse av” vegetasjonen til 
ulike tider i vekstsesongen, også på arealer som kun er overflatedyrket og ikke 
egnet for vanlig høsteutstyr. 
 
Hovedmålet ved prosjektet ”Permanent innmarksbeite for sau som forebyggende 
tiltak” er å reduserte tap av sau og lam til rovdyr, og samtidig unngå andre 
negative driftsresultat i saueholdet.  
 
Metode 

I Lyngen kommune i Nord-Troms ble ca 30 dekar gammel innmark og 
kulturbeiter og 100 dekar skogarealer inngjerdet. På disse arealene ble det 
gjennomført beiteforsøk med sau gjennom hele sesongen. Første beitesesong var 
sommeren 2004 og 17 søyer med totalt 44 lam ble benyttet i beiteforsøket. De 
resterende dyra i sauebesetningen (150 søyer med lam) ble sluppet på 



utmarksbeiter i lia ovenfor det inngjerdete arealet. Tilveksten på lammene ble 
kartlagt gjennom veiing av samtlige lam hver måned (27/5, 24/6, 2/8 og 30/8). For 
å sikre kontinuerlig tilgang på beiteplanter av høy kvalitet gjennom hele 
beitesesongen ble deler av vegetasjonen på innmarksarealene slått ned mekanisk 
med traktormontert beitepusser.  I midten av juni ble vegetasjonen på 10 dekar av 
innmarksarealene pusset ned. I midten av juli ble ytterligere 10 dekar pusset av, 
mens de 10 siste dekarene ikke ble pusset av. I tillegg ble tilstrekkelig 
biomasseproduksjon sikret gjennom en forsiktig overgjødsling med kunstgjødsel. 
Det er foretatt høsteprøver av vegetasjonen gjennom sommeren for å dokumentere 
eventuelle forskjeller i beitekvalitet mellom arealer som er pusset av med 
beitepusser og arealer som kun er beitet av sau. 
 
Resultater 

Det var ingen tap av lam til rovdyr på det inngjerdete området. For resten av 
besetningen som beitet i utmark var tapet av lam til rovdyr 8 %. Veiingene (figur 
1) viser at lammene hadde en jevn vektutvikling gjennom hele beiteperioden. 
Dette underbygges av den beregnede daglige tilveksten som varierer mellom 324 
og  342 gram (figur 2). Det er ingen statistisk signifikante forskjeller i daglig 
tilvekst mellom de ulike periodene.  
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Figur 1. Gjennomsnittsvekter (kg) for lam ved veiinger gjennom sommeren 2004 
(standardavvik markert med vertikale streker). 
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Figur 2. Gjennomsnittlig daglig tilvekst (g/dag) for lam gjennom sommeren 2004 
(standardavvik markert med vertikale streker). 
 
Effekt av beitepusser 
Visuelle observasjoner viste at sauene begynte å samle seg på arealet som var  
behandlet med beitepusser få dager etter behandlingen. Dyra beitet arealet meget 
intensivt resten av beitesesongen og holdt dermed vegetasjonen i et ungt 
utviklingstrinn. På arealene som ikke ble behandlet med beitepusser beitet sauen 
mer selektivt, og enkelte arter som sauen ikke prefererer ble lite beitet og gikk 
etter hvert over i eldre generative faser. 
 
Diskusjon og konklusjon 
Gjennom bruk av beitepusser flere ganger i løpet av vekstsesongen er det mulig å 
oppnå høg kvalitet på beiteplantene mot slutten av beitesesongen. Ved å tilføre 
arealene kunstgjødsel i tillegg sikrer en høy biomasseproduksjon. Gjennom disse 
tiltaktene ble beitekvaliteten tilstrekkelig til at den daglige tilveksten på lammene 
var over 300 g/dag også mot slutten av beitesesongen. I et annet forsøk (Eilertsen 
& Lind, 2005) der sau ble benyttet til å gjenåpne gjengroende innmarksarealer ble 
det også målt tilvekster på over 300 g/dag på for- og midtsommer, men i det 
forsøket falt tilveksten til ca 285 g/dag mot slutten av beitesesongen. I dette 
forsøket ble ikke vegetasjonen pusset av. Andre forsøk (bl.a. Lind & Eilertsen, 
2004) har vist at også på utmarksbeite finner en nedgang i tilveksten på lammene 
mot slutten av beitesesongen. Konklusjonen er at det er mulig å oppnå god tilvekst 
på permanente innmarksbeiter med bruk av beitepusser og tilførsel av 
kunstgjødsel.  
 
Beitepusseren slår også ned artene som sauen ikke beiter. Dermed får ikke disse 
artene mulighet til å ta over og dominere vegetasjonen. De ulike grasartene er mer 
tolerante overfor beiting enn urter og intensiv sauebeiting vil derfor kunne 



redusere forekomsten av bl.a. urter (Bowns & Bagley, 1986; Häggström, 1990; 
Eilertsen, 2002). Dette vil føre til at en gradvis får økt andel grasarter i 
vegetasjonen. Dette er positivt i en beitesammenheng, da gras har større evne til 
gjenvekst etter beiting utover i vekstsesongen og arealene kan produsere 
beitemasse også mot slutten av vekstsesongen. 
 
I dette beiteforsøket på permanente innmarksarealer var tilveksten på lammene 
god. Derfor vil en økonomisk kunne forsvare betydelige kostnader knyttet til 
etablering og drift av slike arealer før kostnadene tilsvarer tapene som oppstår ved 
tap av lam til rovdyr på utmarksbeite. Hovedutfordringen blir å skaffe tilstrekkelig 
store inngjerdete arealer slik at hele sauebesetninger kan beite på disse.  
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