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Innledning 
Beitenæringen i Norge er basert på utnytting av et mangfoldig og skiftende naturgrunnlag, og 
dette gjenspeiles i ulike driftsformer og lokale tilpasninger. Stortingsmelding nr. 9, 2011-12, 
«Velkommen til Bords», fokuserer på å styrke det beitebaserte husdyrhold – et husdyrhold 
med god dyrevelferd som gir grunnlag for produksjon av «prima» kjøtt basert på fornybare og 
stedegne ressurser. Dette mangfoldet gir grunnlag for differensierte produkt – ikke bare kjøtt 
men også kulturlandskap er et resultat av samspillet mellom natur og næring. I Norge beiter 
sauen tradisjonelt på fjellbeite om sommeren men det er økende etterspørsel etter bruk av 
andre typer utmarksbeite. Helgelandskysten i Nordland fylke har en karakteristisk skjærgård 
som består av utallige små og store øyer, fra små holmer og skjær mindre enn 10 daa til store 
bebodde øyer opp til 500 km2 store.  
 
Tidligere var de fleste av disse øyene bebodd og ble utnyttet til husdyrbeite, men 
strukturendringer i samfunnet har medført fraflytting, som igjen har påvirket bruken av øyene 
til beite. Utfordringer med rovdyr i de tradisjonelle fjellbeitene i innlandet kombinert med 
gode tilskuddsordninger, har ført til en økende bruk av øybeite. Variasjonen mellom øyer er 
enorm, både hva angår størrelse, vegetasjon og tilgang på ferskvann. Dyretetthet av beitende 
sau og storfe må derfor tilpasses disse forholdene. Siden mange av øyene er relativt flate (40-
70 m over havet) vil det lokale klima ha stor innflytelse på beiteperiodens lengde (Lind & 
Eilertsen, 2004). Tradisjonelt har mange øyer blitt beitet av Gammel Norsk Sau (GNS) på 
helårsbeite, men flere og flere øyer beites nå også av Norsk Kvit sau (NKS), enten alene eller 
i kombinasjon med GNS. Bondens erfaring gjennom år danner grunnlag for å ta i bruk nye 
øyer til beite men vi vet lite om potensialet for bruk av øy beite til sau og storfe. Det er derfor 
initiert et prosjekt som skal undersøke bruken av øybeite til sau. Beiteutnyttelse, produksjon 
(tilvekst og slaktevekt) samt planteseleksjon blir undersøkt. I denne artikkel vil vi presentere 
foreløpig resultater av tilvekst hos lam fra to øyer som ble beitet av NKS i 2012.  
 
Materiale og metoder 
Forsøket ble gjennomført på henholdsvis Buøya (66,6oN 12,9oE) og Sandvær (66,3oN 12,7oE) 
i Nordland fylke sommeren 2012. Buøya er ca. 260 daa stor og Sandvær er 520 daa. Fra 
24.mai til 3.september beitet 15 søyer med tvilling lam på Buøya og 6 søyer med tvillinglam 
på Sandvær. Alle lammene ble veid ved fødsel, ved slipp på øya, to ganger i løpet av 
sommeren (22.juni og 17.juli) og ved sanking fra øya. Alle søyene ble hver utstyrt med en 
GPS (Global Positioning System) sender (Telespor ©) som logget dyrets posisjon hver 6.time 
gjennom hele beitesesongen. GPS senderne ble brukt for å lokalisere om sauen oppholdt seg 
innenfor eller utenfor et definert foretrukket beiteområde.  
 
For å klassifisere beiteområder, ble det brukt flyfoto (Norgeibilder.no). Buøya har kalkfattig 
berggrunn og vegetasjonen kjennetegnes som artsfattig. De beiteområder som karakteriseres 
som god og foretrukket (totalt 37 daa) består av strandeng og gammel slåttemark, som ikke 
lengre er i bruk. Vegetasjonen her er dominert av gras. Utenfor disse områdene består beitene 
av artsfattig røsslyng-dominert lynghei. På Sandvær er berggrunnen kalkrik noe som gir en 
artsrik gras- og lynghei. Det er ikke gammel slåttemark på denne øya og vegetasjonen synes 
mer homogen. Området som er definert «bedre» (146 daa) inneholder en del strandeng. 
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Innvirkning av mors alder og bruk av habitat på lammenes tilvekst er estimert ved å bruke 
lineære mixed modeller. Individnummer for hvert lam ble tatt med i modellen som tilfeldig 
konstant og tilfeldig stigningstall for å kontrollere for gjentatte målinger på samme individ. 
Øy ble tatt med som tilfeldig konstant. Habitatbruk ble definert som andelen av GPS 
posisjoner innenfor det predikert beste beiteområde. Alle statistiske analyser ble gjort i R, 
version 2.14.1 (R Development Core Team, 2008) 
 

Resultater  
Det var en lineær tilvekst på alle lam på 310 g per dag (95%CI [0,29; 0,32]) gjennom hele 
beiteperioden (Figur 1), med forskjellig tilvekst mellom individ (i.e. ΔAICc = 32,7, intercept: 
σ = 3,49 slope: σ = 0,04). Lam av 2-åringe søyer var i gjennomsnitt 2,16 kg tyngre enn lam av 
ettåringer. Søyer hadde en andel mellom 0,3 og 0,7 av lokasjoner innenfor det definerte 
beiteområde. Bruken av beite var påvirket av søyas alder (ΔAICc = 6,1), der 2-åringer hadde 
11 % høyere andel av lokasjoner innenfor det definerte beiteområde sammenlignet med 
ettåringer (95%CI= [8,96, 12,06]). Økt beitebruk hadde positiv innvirkning på lammenes vekt 
(inkludert i modellen med lammetilvekst; ΔAICc = 0,83), men innvirkningen var ikke 
signifikant (estimat = 9,50, 95%CI = [-8,40, 15,68]).  
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Figur 1. Individuell tilvekst hos lam fra Sandvær (opptrukket linje) og Buøya (prikket linje) 
gjennom beitesesongen 
 
 
Diskusjon 
Tvillinglam hadde en tilvekst gjennom sommeren på 310 g per dag. En slik tilvekst vil 
medføre en levendevekt om høsten på rundt 42 kg, noe som er ønskelig før slakting. Lind og 
Eilertsen (2004) fant tilsvarende tilvekst (353 g per dag) hos tvilling lam på øybeite i juni og 
juli. Utover sensommeren og høsten er kvaliteten på beiteplantene ofte den begrensende 
faktor for høy tilvekst mer enn kvantiteten av tilgjengelige beiteplanter. Dette vil påvirke 
lammenes tilvekst primært på grunn av lavere proteininnhold, lavere fordøyelighet og høyere 
fiberinnhold i beiteplantene (Gudmundsson, 2001; Lind og Eilertsen 2004). Det kan se ut som 
at kvantitet og/eller kvalitet holdt seg bra i beiteområdene på øyene i dette studiet og var 
tilfredsstillende for en høy tilvekst hele sommeren. Lam under to-åringer hadde bedre tilvekst 
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enn lam under ett-åringer. Selv om dette kan skyldes effekten av søyas alder, tyder våre 
resultater på at valg av beiteområde også har innvirkning. To-åringer oppholdt seg mer i de 
definerte områder enn ett-åringer og habitat-valg synes å påvirke lammetilvekst. Imidlertid 
gjør korrelasjonen med alder det vanskelig å skille alder og habitatbruk fra hverandre. 
 
Konklusjon 
Forsøket viser så langt at bruk av øybeite er et bra alternativ til fjellbeite og en måte å utvide 
bruken av beite. Det kan se ut som at habitat bruk innen øy er avhengig av individuelle 
egenskaper som for eksempel alder. Dette vil igjen påvirke søyers egen vekst samt tilvekst 
hos lammene; men dette er interaksjoner som vi trenger flere data for å kunne verifisere. 
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