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Utmarksbeitene er en viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Utmarksbeiter er areal som i gardskartet 
er markert som produktiv og uproduktiv skog, fastmark, myr og annet ikke klassifisert areal. 
 
Det søkes om produksjonstilskudd for de dyra som har vært på utmarksbeiter i minst 5 uker. Dyret er 
på beite når det har tilfredsstillende beitemuligheter i minst 5 uker, og hovedandelen av det daglige 
grovfôropptaket skjer ved beiting. Beitearealet skal har tilfredsstillende beitemuligheter for det antall 
dyr som beiter der. For dyr som har vært på utmarksbeiter nede i bygda, må du som søker vurderer 
størrelsen og fôrgrunnlaget på utmarksbeite nøye.  Det kan være en vanskelig vurdering, da 
variasjonen av fôrgrunnlaget på utmarksbeiter i bygda er stor, samtidig som utmarksbeite ofte er 
inngjerdet sammen med, og kombineres med, beiting på innmarksbeiter og fylldyrka jord. 
 
I forbindelse med behandling av produksjonstilskuddssøknaden kan det være aktuelt at du 
må fremlegge nødvendig dokumentasjon på at dyrene har vært på utmarksbeite lenge nok, 
og med tilstrekkelige beitemuligheter. Dette kan være egne notater (KSL), faktura på dyretransport, 
kart over arealene, behov for tilleggsfôring eller annen dokumentasjon som grunnlag for tilskuddet. 
 
Dette gjelder for Ringsaker: 
Høsten 2015 samlet landbrukskontoret i Ringsaker inn data fra 35 brukere som søkte på tmarksbeiter 
til storfe i bygda. Det ble levert inn kart over omsøkte utmarksbeiter, antall dyr, status/kvalitet på 
utmarksbeite og behovet for tilleggsfôring av dyra. Med bakgrunn i disse opplysningene, beregninger 
utført av Yngve Rekdal (2006) samt Nortura og Norsk Landbruksrådgiving har landbrukskontoret 
Ringsaker satt en grense på minst 4 daa utmarksbeiter pr storfe i forbindelse med søknad om 
tilskudd til storfe som har vært på utmarksbeite i minst 5 uker. 
 

Beregning av verdien på utmarksbeiter: 

Rekdal (2006):  
Arealbehov på 35-52 daa/ungdyr storfe, og arealbehov på 50-72 daa /gjennomsnitt 
for ammeku+kalv+ungdyr. 
 
Nortura og Norsk Landbruksrådgiving: 
Avling 10-50 FEM/daa. Gjennomsnittlig fôrbehov for storfe er 5,5 FEM/dag.   
Gjennomsnittlig fôrbehov for sau/lam er 1 FEM/dag.  
Dette er ca. tall og det må gjøres individuelle beregninger i hver enkelt sak ettersom antall dyr i ulik 
alder og produksjon, og kvalitet på beitet varierer. 
 
For dyr som har vært på utmarksbeiter i minst 5 uker utbetales kr 678,- pr ku/storfe og hest, og kr 
195,- pr sau, lam, geit og kje (satser gjelder 2018). 


