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1 INNLEDNING 
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag fra Balsfjord kommune kartlagt et område på 81 
km2 i den nordlige delen av Malangen. Kartområdet går fra bygda Sand og til nordspissen av 
Malangshalvøya. Mot øst følger avgrensninga  kommunegrensa, og mot vest kystlinja. De tettest bebygde 
områdene ved Sand er ikke kartlagt. Hensikten med vegetasjonskartlegginga er å framskaffe informasjon 
for bruk i planlegging av beitebruk,  landskapsskjøtsel og kommunal planlegging. Kartlegginga inngår i 
kommunens langsiktige intensjon om å kartlegge de viktigste beiteområdene i kommunen i løpet av fem 
år (2017-2022).  

Kartlegginga ble utført sommeren 2017 av Jutta Kapfer og Finn-Arne Haugen. Kartkonstruksjon og 
kartframstilling er utført av Finn-Arne Haugen. Bildene i notatet er tatt av Finn-Arne Haugen. Kontakt-
person i Balsfjord kommune er Jørgen Bjørkli. 

Vegetasjonskartlegginga er gjort etter NIBIO sin instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 
50 000 (VK50). Med bakgrunn i vegetasjonskartet og observasjoner i felt er det gjort vurderinger av 
beitekvalitet for sau. Det er framstilt vegetasjonskart og beitekart som viser vegetasjonen inndelt i tre 
klasser basert på beitekvalitet. 

 
Avgrensing av kartområdet. 
 



  
 

2 NATURGRUNNLAG 
Landskapet i kartområdet preges av fjellmassiver, dalfører og ei smal strandflate med bebyggelse, 
gårdsbruk med jordbruksareal og noe skog. Lisonen domineres av bjørkeskog og stiger bratt opp til 
skoggrensa som er på om lag 450 moh. ved kysten. Videre stiger terrenget opp mot to dominerende 
fjellmassiver. Det nordlige fjellmassivet består av Blåruttinden (806 moh.), Klemmartindan (1047 moh.) 
og Stortinden (808 moh.), mens det lengre sør er Mortenhalsskolten (767 moh.) og Fiskefjellet (826 
moh.). De to dalførene Bakkebyskaret og Sandselvdalen går i østlig retning mellom fjellmassivene og 
danner et småkupert åpent landskap med glissen skog, store myrflater og snaumark. Skoggrensa avtar 
innover dalførene og ligger her på mellom 300 og 400 moh.  

Berggrunnen i store deler av fjell- og skogområdene består av glimmergneis og glimmerskifer. Det gir et 
varierende næringsgrunnlag for plantevekst alt etter mineralinnhold og hvor lett bergartene forvitrer. 
Hard og næringsfattig kvartsitt finnes som smale band flere steder i berggrunnen, og den dominerer de 
kvasse Trollholtindan, Leirbakktinden og Skjerskreda. Strandsonen og den bratte delen av lisonen mot 
vest består av glimmerskifer og fyllitt som normalt gir gode forhold for plantevekst (www.ngu.no). 

Morenemasser er vanligste løsmassetype og dekker store deler av skogarealene. I fjellet dominerer tynt 
løsmassedekke og blokkhav, mens skredmateriale finnes i bratte fjellsider. Langs kysten gir marine 
strandavsetninger godt grunnlag for jordbruksproduksjon (www.ngu.no). 

Malangen har et typisk fjord- og kystklima med milde vintre og kjølige somre, men det kan være store 
lokale forskjeller avhengig av høyde over havet og avstand til kysten. Årlig middeltemperatur for 
Mestervik er 2,6 o C og årsnormalen for nedbør er 860 mm.  

 
Stortinden med Bakkebyskaret i forgrunnen og Klemmartindan i bakgrunnen, sett fra Fiskefjellet.   
 

http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/


  
 

3 METODE 
Vegetasjonskartlegging er det eneste systematiske redskapet vi har for å kunne vurdere kvaliteten på  
utmarksbeitet. Mye av innsatsen bak et vegetasjonskart ligg i feltarbeidet. Kartlegginga utføres ved 
synfaring i felt og tolking av flybilder ut fra nyanser i farge og struktur i bildet, i kombinasjon med 
økologisk kunnskap. Ute i terrenget blir vegetasjonen klassifisert i ulike typer og grenser mellom disse 
tegnes på flybildet. Minste figurareal er om lag 10 dekar, eller noe under dette på viktige areal.  

 

Flybildene danner grunnlaget for produksjon av et digitale vegetasjonskart. Fra vegetasjonskartet 
avledes temakart med beitekvalitet for sau, hvor alt areal er delt inn etter beitekvalitet i tre ulike 
kvalitetsklasser; mindre godt beite, godt beite og svært godt beite. Ut fra denne fordelinga kan en 
videre bergene beitekapasitet, altså omtrent hvor mange dyr som kan beite i et område. I tillegg til 
informasjonen som kan leses ut av kartet er observasjoner gjort under feltarbeidet viktige for 
vurdering av beitekvaliteten.   
 

 

 

Figur 1. Flybilde med inntegnet registreringer fra 
feltarbeid. 

Figur 2. Vegetasjonskart. 

 

  

Vegetasjonskart gir et bilde av mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. 
En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som finnes på steder med like vokseforhold. En 
oversikt over utbredelsen av vegetasjonstyper gir dermed informasjon om variasjonen i økologiske 
faktorer som klima, næring og vatn i jorda, snødekke og kulturpåvirkning. I tillegg kan hver vegetasjonstype 
tillegges egenskaper med hensyn til ulik ressursutnytting og bruk, f.eks. beite, slitestyrke for ferdsel, arts-
mangfold m.m. 



  
 

4 VEGETASJONEN I KARTOMRÅDET 

4.1 Vegetasjonssoner  
Når vi går fra fjord til fjell endrer vokseforholda seg mye. Dette gjelder særlig de klimatiske faktorene. 
Vegetasjonen endrer seg med voksebetingelsene, og i visse høgdelag skjer ei mer markert endring enn i 
andre. Dette gir grunnlag for inndeling av vegetasjonen i høgdesoner. Den mest markerte av disse 
sonegrensene er skoggrensa.  

Strandsonen: I kyststrøk vil en ofte finne ei skogløs sone langs sjøkanten. Denne kan være skapt av 
både klimatiske forhold og kulturpåvirkning. Enkelte steder er stranda smal eller nærmest fraværende 
pga. topografiske forhold. Vegetasjonen i strandsonen veksler fra fattige strandberg med karrig, 
usammenhengende vegetasjonsdekke, til frodige strandenger på finkorna strandsediment eller marine 
avsetninger. En stor del av disse arealene er oppdyrka.   

Lisonen: I Nord-Norge dominerer bjørkeskogen lisonen fra havnivået til skoggrensa. Furuskog 
forekommer noen steder i kyst- og ytre fjordstrøk. Kravet til skog på vegetasjonskartet er at tre må være  
større enn 2,5 meter, og dekke mer enn 25% av arealet. I kartområdet vil skoggrensa naturlig variere 
med vindpåvirkning og temperatur, men ligger på mellom 300 og 450 moh.   

Lågfjellet (lågalpin sone): I denne sonen endrer vegetasjonen totalt utseende i og med at tresjiktet faller 
bort. I busk- og feltsjikt opptrer likevel mange av de samme artene som i bjørkeskogen. Øvre grense for 
sonen blir satt der blåbær opphører som samfunnsdannende plante, dvs. ved øvre grense for forekomst 
av rishei. Det kartlagte området går ikke høyere enn lågfjellet.   

Mellomfjellet (mellomalpin sone): I denne sonen møter plantene hardere livsvilkår, med kort 
vekstperiode, mer ekstreme temperaturforhold og større forekomst av flytejord og blokkmark. 
Artsantallet tynnes ut, og vegetasjonen domineres av hardføre arter fra rabbe- og snøleiesamfunn. 
Grensa mellom rabb og snøleie blir mindre synlig etter hvert som en kommer høyere opp i sonen.  

Høgfjellet (høgalpin sone): Her opphører all sammenhengende vegetasjon, og planter opptrer spredt 
der substratet er tilstrekkelig finkorna. I hvilket høgdenivå vegetasjonen opphører ut fra klimatiske 
faktorer er vanskelig å fastslå da mange forhold spiller inn, bl.a. bergart, løsmassetype og 
skredintensitet.  

 

 
 Figur 3. Vegetasjonssoner. 

Skoggrense 
300 - 450 moh. 



  
 

4.2 Kartleggingssystem og arealfordeling 
Nedenfor følger en oversikt over kartleggingsenheter og tilleggssymbol i NIBIO sitt system for 
vegetasjonskartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (Rekdal og Larsson 2005). Typer eller 
tilleggssymbol merka med gul farge er kartlagt i området. 
 
VEGETASJONSTYPER OG ANDRE AREALTYPER 

1. SNØLEIE     
     1a Mosesnøleie    
     1b Grassnøleie    
     1c Frostmark, letype  
 
2. HEISAMFUNN I FJELLET  
     2a Frostmark, rabbetype 
     2b Tørrgrashei    
     2c Lavhei     
     2d Reinrosehei 
     2e Rishei                           
     2f Alpin røsslynghei   
     2g Alpin fukthei  
 
3. ENGSAMFUNN I FJELLET  
     3a Lågurteng      
     3b Høgstaudeeng 
  
4. LAUVSKOG    
    4a Lav- og lyngrik bjørkeskog  
    4b Blåbærbjørkeskog   
    4c Engbjørkeskog      
    4d Kalkbjørkeskog   
    4e Oreskog    
    4f Flommarkkratt  
    4g Hagemarkskog   
 
5. VARMEKJÆR LAUVSKOG  
    5a Fattig edellauvskog    
    5b Rik edellauvskog   
      
6. FURUSKOG 
    6a Lav- og lyngrik furuskog  
    6b Blåbærfuruskog   
    6c Engfuruskog    
    6d Kalkfuruskog    

7. GRANSKOG 
      7a Lav- og lyngrik granskog 
      7b Blåbærgranskog 
      7c Enggranskog  
 
8. FUKT- OG SUMPSKOG 
      8a Fuktskog 
      8b Myrskog 
      8c Fattig sumpskog 
      8d Rik sumpskog 
 
9. MYR  
      9a Rismyr 
      9b Bjønnskjeggmyr 
      9c Grasmyr 
      9d Blautmyr 
      9e Starrsump 
 
10. ÅPEN MARK I LÅGLANDET 
     10a Kystlynghei 
     10b Røsslynghei 
     10c Fukthei 
     10d Knauser og kratt 
     10e Fukt- og strandenger 
     10f Sanddyner og grusstrender 
     10g Elveører og grusvifter 
 
11. JORDBRUKSAREAL     
     11a Dyrka mark                                             
     11b Beitevoll 
     
12. UPRODUKTIVE OG BEBYGDE AREAL 
    12a Jord og grus 
    12b Ur og blokkmark      
    12c Bart fjell  
    12d Bebygd areal, tett 
    12e Bebygd areal, åpent 
    12f Anna nytta areal    
    12g Varig is og snø 

  



  
 

TILLEGGSSYMBOLER 
Tilleggssymboler blir brukt for å vise viktige trekk ved vegetasjonen som ikke går fram av 
vegetasjonstypen.  

Grus, sand og jord  Treslag 
: Areal med 50-75 % grus, sand eller jord  * Gran 

Stein og blokker  + Furu 
 Areal med 50-75 % stein eller blokk  O) Lauvtre, hovedsakelig bjørk 

Grunnlendt mark og bart fjell  O Gråor 

 

I skog: Grunnlendt areal der jorddekket er 
mindre enn 30 cm eller det finnes opp til 50 
% bart fjell 

 Ө Osp 
 Э Selje 
 $ Vier i tresjiktet 

 Areal med 50-75 % bart fjell  O)) Busksjikt (kratt), hovedsakelig bjørk 
Spredt vegetasjon  Tetthet i skog 

~ Uproduktive areal (12a, b, c) med 10-25% 
vegetasjonsdekke 

 ] Glissen skog, 25-50 % kronedekning 
 Hevdtilstand på jordbruksareal 

Lav  ⊥ Dyrka mark eller beitvoll ute av hevd 
V Areal med 25-50 % lavdekning  Grøfta areal 
X Areal med mer enn 50 % lavdekning  T Areal som er tett grøfta 

Vier    

 Areal med 25-50 % dekning av vier   Mosaikksignatur blir brukt der to 
vegetasjonstyper opptrer i mosaikk. 
Dominerende vegetasjonstype blir ført først, 
og type nr. 2 blir ført på dersom denne utgjør 
mer enn 25 % av arealet innenfor figuren. 
Dersom hovedtype og type nr. 2 har same 
tallkode, blir tallet sløyfa i signaturen bak 
skråstreken. 

Eks:  
2e/9c = Rishei i mosaikk med grasmyr 
9c/a  = Grasmyr i mosaikk med rismyr 

 

s Areal med mer enn 50 % dekning av vier   
Einer   

j Areal med mer enn 50 % dekning av einer   
Bregner   

p Areal med mer enn 75 % dekning av bregner   
Finnskjegg   

n Areal med mer enn 75 % dekning av 
finnskjegg   

Grasrik vegetasjon   

g Grasrik utforming av vegetasjonstyper, har 
mer enn 50 % grasdekning   

Kalk- og rikvegetasjon   

k Kalkkrevende utforminger av lågurteng og 
grasmyr   

r Rik utforming av grasmyr    
 

 

 

 

 

 

  



  
 

AREALFORDELING 

Tabell 1 og figur 4  viser areal og andel av alle areal- og vegetasjonstyper registrert under kartlegginga. 

  

 Tabell 1. Arealfordeling av ulike vegetasjons- og arealtyper i kartområdet. 

Vegetasjonstype 
 

Dekar 
 

Prosent 

1a Mosesnøleie 1 153 1,4 
1b Grassnøleie 5 730 7,1 
1c Frostmark, lesideutforming 3 686 4,6 

2a Frostmark, rabbeutforming 95 0,1 
2c Lavhei 2 717 3,4 
2d Reinrosehei 252 0,3 

2e Rishei 10 789 13,4 
3a Lågurteng 4 428 5,5 
3b Høgstaudeeng 187 0,2 

4a Lav-/lyngrik bjørkeskog  1 155 1,4 
4b Blåbærbjørkeskog 15 317 19,0 
4c Engbjørkeskog 12 562 15,6 

4e Oreskog 129 0,2 
4f Flommarkkratt 10 0,0 
4g Hagemarkskog 115 0,1 

6a Lav-/lyngrik furuskog 170 0,2 
6b Blåbærfuruskog 52 0,1 
7b Blåbærgranskog 210 0,3 

7c Enggranskog 59 0,1 
8c Fattig sumpskog 725 0,9 
8d Rik sumpskog 460 0,6 

9a Rismyr 1 682 2,1 
9b Bjønnskjeggmyr 113 0,1 
9c Grasmyr 7 098 8,8 

9d Blautmyr 271 0,3 
9e Starrsump 15 0,0 
10a Kystlynghei 560 0,7 

11a Dyrka mark 2 126 2,6 
11b Beitevoll 1 549 1,9 
12a Jord og grus 116 0,1 

12b Ur og blokkmark 4 148 5,1 
12c Bart fjell 2 659 3,3 
12e Bebygd areal, åpent 339 0,4 

12f Anna nytta areal 53 0,1 
Sum landareal 80 729 100,00 
Vann 245  

Totalt areal 80 974  
 

  



  
 

 
Figur 4. Vegetasjons- og arealtyper med mer enn 1 % dekning i kartområdet vist med farger etter beitekvalitet: 
mørk grønn = svært godt beite, grønn = godt beite, lys grønn = mindre godt beite, gul = jordbruksareal, grå = 
uproduktiv.  
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5 VEGETASJON OG BEITEFORHOLD 
I den nordlige delen av kartområdet, fra Forøy til kommunegrensa mot Tromsø, gir de bratte skogliene 
dominert av produktiv engbjørkeskog et potensial for svært god beitekvalitet. Kultiveringsgraden er 
varierende, og store deler av arealene er lite kultivert og dominert av høge urter som sau ikke beiter. 
Aktuell beiteverdi er dermed lågere. Gårdsnære areal er bedre kultivert og har større grasinnhold. 
Dette er et resultat av tidligere tiders beite og dagens beitetrykk synes ikke å være høgt nok til å 
opprettholde kvaliteten på sikt. Fjellarealene i den nordlige delen har stor variasjon i beitekvalitet. 
Områdene ved Rundhaugen og Bjørnbekkhaugen domineres av rishei med middels beitekvalitet, samt 
lavhei og reinrosehei som er mindre godt beite. Ellers er  fjellarealene på Blåruttinden, Trollholtindan 
og nordsiden av Klemmartindan stort sett av bart fjell, ur og blokkmark, stedvis med spredt 
vegetasjonsdekke. 

Skogarealene i området fra Forøy til Bakkeby, samt Bakkebyskaret, har stor dominans av vegetasjon 
med middels beitekvalitet. Blåbærbjørkeskog er dominerende vegetasjonstype. Skoglia opp til 
inngangen av Bakkebyskaret har noe større noe innslag av frodig engbjørkeskog og bedre beitekvalitet 
enn området forøvrig. Engbjørkeskogen har varierende kultiveringsgrad, og også her er det de 
gårdsnære område som er best kultivert. På grunnlendte rygger og koller kommer det inn lav- og 
lyngrik bjørkeskog eller kystlynghei. Begge typene er uten beiteverdi av betydning, men de utgjør ikke 
store areal. Området ved Spildran er dominert av kystlynghei, rismyr og lav- og lyngrik furuskog, og 
har liten verdi som beitemark. I dalføret Bakkebyskaret dominerer blåbærbjørkeskog med noe 
engbjørkeskog i lisidene mot Reindaløya og Stortinden, samt Bakkebyskolten og Fiskefjellet. 
Dalbotnen består stort sett av snaumark med rishei og myr. En stor del av risheia på utflata areal i de 
ytre delene av dalføret er av en fattig kreklingdominert type som utgjør mindre godt beite. Lengre inn i 
dalen øker beitekvaliteten i risheia da landskapet blir med småkupert og mer sigevannspåvirka. 

  
Lav- og lyngrik bjørkeskog ved Forøy. Blåbærbjørkeskog ved Fjellbrua. 
 
Sørsiden av fjellene Grønfjellet, Klemmartindan og Stortinden har en tydelig todelt vegetasjonstype-
fordeling. De nedre fjellarealene er dominert av rishei med middels beitekvalitet, men området har 
også godt innslag av lågurteng. Lågurtenga har godt innhold av beiteplanter og utgjør svært godt 
beite. I tillegg er lågurteng viktig beiteareal på seinsommeren da dette er snøleieutforminger som 
smelter seint ut og gir sauen tilgang på friskt beite når øvrig vegetasjon er på hell. Lengre opp i fjellet 
blir grassnøleie og lesideutforming av frostmark dominerende. Grassnøleiene utgjør godt beite og er i 
likhet med lågurteng viktig som seinsommerbeitet. Frostmarka har noe varierende artsinventar og 
kan stedvis inneholde noe gras og urter, men den regnes ikke å ha beiteverdi av betydning. Lågurteng 
finnes også i denne høydesonen, men den er noe tynnere vegetert enn lengre ned i fjellet og har stedvis 
stort innhold av stein og blokk. Mosesnøleie uten beiteverdi forekommer der snøen blir liggende til ut i 



  
 

august, men det utgjør ikke store areal. Det samme gjelder lavhei som inntar vegeterte fjellrygger og 
rabber. De høyeste partiene av Klemmartindan består stort sett av bart fjell, ur og blokkmark. 

  
Fattig rishei i Bakkebyskaret. Frisk rishei med oppslag av bjørk ved Kjelbotn. 
 
Det nedre fjellarealene på nordvestsiden av Bakkebyskolten og Fiskefjellet har lignende fordeling av 
vegetasjonstyper og beiteverdi som på sørsiden av Grønfjellet, Klemmartindan og Stortinden, men 
med noe mindre innslag av lågurteng og tilsvarende mer rishei. I de øvre partiene av Bakkebyskolten 
og Mortenhalsskolten inntar lavhei rabber og rygger, mens øvrige areal består av snøleier og noe 
rishei. Grassnøleie er mest vanlig, men innsalg av mosesnøleie og lågurteng finnes også. Gras-
snøleiene holder middels beitekvalitet, men vegetasjonsdekket varierer og deler av den har stort 
innhold av stein og blokk. Det generelle bildet er at beitekvaliteten avtar noe med høyden. De øvre 
delen av Fiskefjellet har overvekt av frostmark, ofte med stort blokkinnhold. Partier med ur- og 
blokkmark og mosesnøleie finnes også. Av vegetasjon med beiteverdi er grassnøleie vanligst. Også her 
varierer vegetasjonsdekket og beitekvaliteten med høyden. På sørøstsiden av Mortenhalsskolten og 
Fiskefjellet øker beitekvaliteten. Rishei med middels beitekvalitet og friske, godt kultiverte lågurt-
enger gjør dette til svært godt beiteområde. Ned mot skoggrensa har beiting fra geit holdt rishei-
arealene åpne, men dette er nå i endring og gjengroing med tett bjørkekratt ble observert flere steder.             

  
Lågurteng på Fiskefjellet. Grassnøleie på Fiskefjellet. 
 
Skoglia fra Bakkeby, Mortenhals og videre opp Sandselvdalen til Kjelbotnelva har stor dominans av 
frodig engbjørkeskog med svært god beiteverdi. Kultiveringsgraden varierer men er jevnt over bedre 
enn i de nordlige delen av kartområdet. Områdene ved de øverste gårdene er spesielt grasrike, men det 
er også tegn til avtagende beiting og oppslag av bjørkekratt. Ved Kjeldbotnelva dominererer blåbær-
bjørkeskog med middles beitekvalitet sammen med store grasmyrarealer. De store myrflatene 
fortsetter inn i de nedre delene av Sandelvdalen, og får etter hvert gradvise overganger mot sumpskog. 



  
 

Fattig sumspskog inntar flatt terreng, mens rik sumpskog opptrer i hellinger med bedre 
sigevannspåvirkning. De øvrige skogarealene i Sandelvdalen har overvekt av frodig engbjørkeskog, 
ofte i vekslinger med blåbærbjørkeskog.  

Kartområdet har en høy andel produktiv vegetasjon og mye snøleier som er viktig for å opprettholde 
beitevaliteten gjennom hele beitesesongen. Samlet vurderers området til å være et svært godt 
beiteområde.   

  
Grasrik og godt beita engbjørkeskog ved Sommerseth. Engbjørkeskog med dominans av bregnen skogburkne 

ved Bergejordet. 
 

  
Lavhei på Stortinden. Frostmark på Fiskefjellet. 
  



  
 

 Figur 5. Beitekvalitetskart Malangen nord. 



  
 

6 BEITEVERDI OG BEITEKAPASITET 

6.1 Beiteverdi 
Det eneste systematiske redskapet vi har for å vurdere kvalitet av utmarksbeite er ei inndeling av 
vegetasjonsdekket i vegetasjonstyper. Utgangspunktet for dette er at artssammensetning, 
planteproduksjon og næringsinnhold i plantene for hver vegetasjonstype varierer lite fra lokalitet til 
lokalitet innenfor et geografisk avgrenset område.  

Beiteverdien for den enkelte vegetasjonstype vil i første rekke være avhengig av tre faktorer (Rekdal 2001): 

• Produksjon av beiteplanter (kg tørrstoff pr. dekar). 
• Næringsverdi (fôrenheter pr. kg tørrstoff). 
• Utnyttingsgraden (hvor stor del av plantemassen som blir tatt opp av dyrene). 

 
Produksjonen av beiteplanter vil variere mye med vokseforholdene. Næringsverdien vil variere etter 
hvilke planter som finnes, voksested, høstetidspunkt m.m. Både produksjon og næringsverdi er i stor grad 
målbare faktorer. Utnyttingsgraden er mer usikker da denne er knytta til beitevanene til den enkelte dyre-
art. Dyra sitt valg av beiteplanter og beiteområde vil også være påvirka av faktorer som tilgjengelighet, 
fordeling av vegetasjonen i høgdesoner, mangfold i vegetasjonen, beitepress, årstid, værforhold, 
muligheter til ly, forstyrrelser, plassering av saltsteiner m.m. 

Verdisetting av beite blir svært komplekse vurderinger som i stor grad må bygges på skjønn, ut fra god 
kunnskap om plantedekket, beitevaner og andre faktorer som er nevnt. Vegetasjonskartet vil være et 
viktig redskap da en her har kartfestet det botaniske grunnlaget sammen med topografien. 
Vegetasjonskartet vil i første rekke kunne dokumentere områder av ulik beitekvalitet. Vurdering av 
dyretall vil bare kunne gjøres grovt. 

I omtalen av beiteverdien for vegetasjonstyper og på beitekartet er det brukt en tredelt skala; mindre 
godt, godt og svært godt beite. Beiteverdien er gitt ut fra artssammensetninga innenfor hver 
vegetasjonstype og hovedtrekkene i sauens beitevaner. Verdien er vurdert ut fra normal utforming av 
vegetasjonstypene i området, dvs. den beiteverdien de ulike vegetasjonstypene har uten kultivering 
gjennom beite eller slått. For de fleste typene vil ikke beitepåvirkninga bli så stor at det påvirker 
plantesammensetninga i stor grad. Unntaket fra dette er rike vegetasjonstyper som engbjørkeskog og 
høgstaudeeng. Den oppgitte beiteverdien for disse er vanligvis å regne som potensiell, altså den 
verdien arealene vil få ved et visst beitetrykk som gir vegetasjonen et større innhold av gras. 

 

Årsaken til høyt grasinnhold i beitepåvirka vegetasjon er at beiting påvirker konkurranseforholdet mellom 
plantene. Arter som tåler å bli beita ned flere ganger i vekstsesongen kommer best ut. Dette gjelder i 
hovedsak gras og halvgras som har vekstpunktet så lågt at de ikke blir skadd ved beiting. Planter som 
dyrene ikke liker, eller som er så små at de unngår å bli beita, blir også favorisert. Lyng, lav, bregner og høge 
urter taper i konkurransen, først og fremst fordi de ikke tåler trakket som følger med beitinga.  

Områder som gjennom lengre tid har vært utsatt for beiting eller slått vil få grasrik, englignende vegetasjon. 
Ved sterk beiting kan det få preg av parklandskap. Artssammensetninga vil variere etter tilgang på næring og 
vann i jordsmonnet, og det er særlig vegetasjonstyper med god næringstilgang som endrer artsinnhold. Vegeta-
sjon som har svært sterkt beitepreg blir kartlagt som beitevoll på åpen mark og hagemarkskog på tresatte areal. 
Ellers er tilleggsymbolet g brukt for å få fram lokaliteter som er mer grasrike enn normal utforming av den 
enkelte vegetasjonstypen.  

 

 

 

 



  
 

I ubeita utforminger har disse typene oftest dominans av høge urter og bregner som ikke er gode 
beiteplanter, eller busk- og tresjikt som reduserer lys- og varmetilgangen til feltsjiktet og hindrer 
tilgangen for dyrene. Innenfor de kartlagte områdene er det stor variasjon i kultiveringsgrad.  

Fra vegetasjonskartet er det avleda beitekart for sau. Kartet viser vegetasjonstypene delt inn i 3 
beiteklasser etter verdiene satt opp i tabell 2. Dersom en kartfigur på vegetasjonskartet har to signaturer 
(mosaikksignatur), vil beiteverdien på beitekartet bestemmes ut fra første signatur. Verdien er senka en 
grad dersom figuren inneholder mer enn 50 % bart fjell, stein/blokk eller bregner. Spesielt grasrike areal 
er gitt skravur for å vise at dette hever beiteverdien i forhold til normal utforming av vegetasjonstypen. 
Skravur er også lagt på forsumpa mark og snøleieareal. I tillegg viser beitekartet dyrka mark, 
beitevoller og uproduktive areal som egne klasser.  

Samme tregradige verdiskala er i kapittel 5 og 6.3 brukt for å gi en områdevis karakteristikk av 
beiteverdi. Dette er ei skjønnsmessig vurdering gitt ut fra fordelinga av vegetasjonstyper med ulik 
verdi i det enkelte området. 

 

Tabell 2. Beiteverdi for sau for vegetasjonstypene i kartområdet vurdert etter en tredelt skala; mindre godt 
(Mg), godt (G) og svært godt (Sg). 

Vegetasjonstype Beiteverdi Vegetasjonstype Beiteverdi 
Storfe Sau Storfe Sau 

1a Mosesnøleie Mg Mg 6a Lav- og lyngrik furuskog Mg Mg 
1b Grassnøleie G - Mg G 6b Blåbærfuruskog G G 
1c Frostmark, lesideutforming Mg Mg 7b Blåbærgranskog G - Mg G - Mg 
2a Frostmark, rabbeutforming Mg Mg 7c Enggranskog G G 
2c Lavhei Mg Mg 8c Fattig sumpskog G Mg - G 
2d Reinrosehei Mg Mg - G 8d Rik sumpskog G  G - Mg 
2e Rishei G - Mg G - Mg 9a Rismyr Mg Mg 
3a Lågurteng Sg - G Sg - G 9b Bjønnskjeggmyr Mg Mg 
3b Høgstaudeeng Sg Sg 9c Grasmyr G Mg - G 
4a Lav- og lyngrik bjørkeskog Mg Mg 9d Blautmyr Mg Mg 
4b Blåbærbjørkeskog G G 9e Starrsump Mg Mg 

4c Engbjørkeskog Sg Sg 10a Kystlynghei Mg Mg 

4e Oreskog Sg Sg 11a⊥ Dyrka mark ute av hevd Sg Sg 

4f Flommarkkratt Mg-G Mg-G 11b Beitevoll Sg Sg 
4g Hagemarkskog Sg Sg    
      
      
 

 

 

NB! Kvalitetsgraderinga mindre godt, godt og svært godt beite brukes på to måter i rapporten. 
1. Hver vegetasjonstype gis en verdi ut fra innhold og kvalitet av beiteplanter (tabell 2). 
2. Beiteområdene gis en gjennomsnittsverdi ut fra fordelinga av vegetasjonstyper. I tabell 4 

brukes dette som inngang for å finne passende dyretall per km² nyttbart beite.  



  
 

6.2 Beitevaner 
Sau som går fritt har som regel bestemte beiteplasser på et forholdsvis begrensa område hvor de 
holder seg om sommeren. Sauen går helst i opplendt terreng og av myr blir bare faste grasmyrer beita. 
Ut over sommeren trekker sauen gjerne opp i høgda etter som vegetasjonen utvikler seg. Været har 
også innvirkning på beitinga. I sterkt solskinn beiter sauen helst i skyggen eller i nordhellinger. I 
regnvær går den nødig ut på beite dersom den har tørr liggeplass. God tilgang på salt i beiteområdet 
begrenser aksjonsradiusen. Sauen beiter helst småvokste grasarter og urter. Smyle er ei viktig 
beiteplante der det er lite av rikere innslag. Av andre grasarter er engkvein og gulaks viktig. Sau eter 
mer urter enn geit, storfe og hest. Lauv kan utgjøre deler av fôret. Pelssau og andre kortrumpa 
saueslag eter mer lauv enn andre raser (Nedkvitne m.fl. 1995). Rogn og bjørk er kanskje de viktigste 
treslagene, men ellers blir de fleste lauvtreslag beita unntatt or. Blåbær- og blokkebærlyng blir beita, 
helst tidlig på året. 

Storfe beiter mindre selektivt og snaubeiter ikke så sterkt som sauen. Gras- og urterike 
vegetasjonstyper er viktige, men storfe går også gjerne ut på myr- og sumpsvegetasjon med fast botn. I 
sterk varme og kraftig regn trekker storfeet gjerne bort fra åpne felt og inn i tett skog, og beitinga blir 
mindre intens. Varmt vær øker insektsplagen og gir dyra mindre ro til beite og kvile (Bjor og Graffer 
1963). Storfe beiter først og fremst gras og urter, men de tar også gjerne halvgras (starr, siv og frytler) 
og lauv. Viktige grasarter er smyle, engkvein og gulaks, men også mer grovvokste arter som 
sølvbunke, skogrørkvein og blåtopp. Det kan være store forskjeller i beitevaner mellom ulike raser, 
f.eks. hvor mye lauv de beiter. 

  
Sau beiter i rishei på i Bakkebyskaret. Sau trekker opp i Fiskefjellet på seinsommeren for å få 

tilgang til friske beiter. 
 
Sambeiting: Beiting med to eller flere dyreslag gir bedre utnytting av beiteområdet, fordi de fleste 
dyreslaga vil ha en noe ulik valg av beiteplanter og beiteareal. Denne fordelen øker etter som 
mangfoldet i vegetasjon og terreng innen et beiteområde øker. Jo flere dyreslag som beiter sammen, jo 
større sjanse er det for at flere plantearter beites og dermed utnyttes en større del av beitet (Garmo 
1994). Enkelte arter som storfe vraker, f.eks. engsoleie, blir beita av sau. Sauen beiter mer selektivt og 
har ikke behov for så høg fôrmengde som storfe, slik at terreng med lågere produksjon av beiteplanter 
kan nyttes bedre med sau. Storfe beiter gjerne på myr der sauen sjelden går, mens sauen vil kunne 
utnytte vanskeligere tilgjengelig terreng. Det er ikke gjort tilstrekkelige studier omkring effekt av 
sambeiting til at en kan tallfeste hvor stor denne fordelen er i form av høsta fôrmengde og dyretall på 
beite. Dette vil selvsagt også variere mye etter hvilket terreng og naturtype en har i beiteområdet. 
 

 



  
 

6.3 Beitekvalitet  
Vegetasjonskartet gir grunnlag for å dele inn utmarksbeitet etter beitekvalitet. På beitekartene 
framstilles beitekvaliteten etter første signatur i mosaikkfigurer. I utregninga som ligger til grunn for 
beitevurderingene i dette kapitlet er også andre signatur tatt med. Første type blir tillagt 62 % av 
figurarealet, mens andre signatur får 38 %.  

Første trinn i beitevurderinga er å finne tilgjengelig beiteareal. Dette kommer fram ved å trekke 
klassene som ikke er vegetasjonsdekte eller ikke er tilgjengelige for beiting, fra det samla landarealet. 
Det tilgjengelige beitearealet i kartområdet er 71 350 dekar.  

Neste trinn er å finne nyttbart beiteareal. Fra det tilgjengelige arealet trekkes arealet av 
vegetasjonstypene som har så lite beiteplanter at de ikke har betydning for tilveksten for dyrene. Dette 
er de typene som er klassifisert som mindre godt beite i tabell 2. For noen vegetasjonstyper gjøres det 
en prosentvis justering basert på en vurdering av de lokale utformingene av typene. 25 % av 
grasmyrarealet og fattig sumpskog er justert opp fra mindre godt beite til godt beite, og deler av risheia 
er justert ned fra godt beite til mindre godt beite. For vegetasjonstyper som har over 75 % dekning av 
store bregner eller over 50 % dekning av bart fjell eller blokkmark er beiteverdien redusert en klasse.  

 
 Tabell 3. Fordeling av areal med ulik beiteverdi for sau. Prosent er regna av tilgjengelig beiteareal. 

Beiteverdi Malangen nord 

Dekar % 

Mindre godt beite  20 693 29 

Godt beite 32 320 45 

Svært godt beite 18 336 26 

Tilgjengelig beiteareal 71 350 100 

Nyttbart beiteareal  50 656 71 
 

Tabell 3 viser fordeling av ulike beitekvaliteter for sau i de kartlagte området. Nyttbart beiteareal  er 
summen av svært godt og godt beite.  

Nyttbart beiteareal 50 656 dekar, som er 71 % av tilgjengelig areal. 26 % av arealet har verdien svært 
godt beite og 45 % har verdien godt beite. Dette er svært høye tall for norsk utmark, men ikke uvanlig 
for Troms. Gjennomsnittet for Troms fylke ligger litt under tallene for Malangen nord (Bjørklund, 
Rekdal og Strand 2017). 

Basert på fordelinga mellom ulike beitekvaliteter er området vurdert til å være et svært godt 
beiteområde som beskrevet i kapittel 5. Denne karakteristikken brukes videre i beregning av 
beitekapasitet som er omtalt i neste kapittel. 

  

Tilgjengelig beiteareal er areal med vegetasjonsdekke tilgjengelig for dyr på utmarksbeite. 

Nyttbart beiteareal er samla areal av vegetasjonstyper som en kan regne med at dyra tar beiteplanter 
av betydning for tilvekst i fra. 

 



  
 

6.4 Beitekapasitet og beitebruk 
Det finnes lite forskning omkring beiteverdien til de enkelte vegetasjonstypene. Dette gjelder både 
produksjon og næringsverdien av plantematerialet, men det er særlig dyras fôropptak som vil variere fra 
type til type. Høyest opptak vil en ha fra vegetasjon med høyest beiteverdi fordi den har størst andel 
beiteplanter og oftest planter av høy kvalitet. Målt ut fra avdrått på dyr er det funnet at fjellbeite på 
Østlandet gir ei middelavkastning på 3-4 f.e./dekar (Selsjord 1966). På skogsbeite er det tilsvarende 
funnet at sau kan ta opp 11 f.e./dekar ved 120 dagers beitesesong (Bjor og Graffer 1963). For et større 
utmarksområde kan en ikke regne med at mer enn 10-20 % av samla produksjon av beiteplanter blir tatt 
opp av beitedyr.   

Tveitnes (1949) regna ut antall beitedyr for fjellbeite av ulike kvaliteter på Vestlandet (tabell 4). Dersom en 
tar utgangspunkt i nyttbart beiteareal i den mening at dette er areal der en kan regne med at dyra tar 
beitegrøde av betydning for tilvekst i fra, kan dette se ut til å være et brukbart utgangspunkt for 
vurdering av beitekapasitet i utmark (Rekdal m.fl. 2000). 
 

 
Tabell 4. Beitekapasitet for dyr på utmarksbeite og kulturmark med et fôrbehov på 1 f.e. (sau) per dag. Tabellen 
forutsetter likt beiteopptak gjennom sesongen. Tabellen er bearbeidet etter Tveitnes (1949). 

 

   

 

 

 

 

 

    Tabell 5. Rettledning for områdevis klassifisering av beiteverdi i utmark ut fra vegetasjonstypefordeling. 

Beiteverdi Vegetasjonstypefordeling 

Mindre godt 
beite 

Areal dominert av vegetasjonstyper med beiteverdien godt beite og mindre godt beite. 
Vegetasjonstyper med beiteverdien svært godt forekommer sjelden.  

Godt beite
  

Areal dominert av vegetasjonstyper med beiteverdi godt beite. 10-25% av arealet med 
nyttbart beite er vegetasjonstyper med verdien svært godt. 

Svært godt 
beite 

Areal der mer enn 25% av arealet med nyttbart beite er vegetasjonstyper med 
beiteverdien svært godt.  

 

Etter karakteristikken for kartområdet gitt i kapittel 5 og 6.3 og tallene for kapasitet oppgitt i tabell 4, 
er et passende dyretall for det nyttbare arealet vurdert til å være 90 sau pr. km2. Ut fra disse 
beregningene får en følgende beitekapasitet for området for Malangen nord: 

 

Fôropptak pr. 
dag Beitekarakteristikk Sau per km² Dekar pr sau 

1,0 f.e. 
(sau) 

Mindre godt beite 33 - 54 30 - 19 

Godt beite 55 - 76 18 - 13 

Svært godt beite 77 - 108 13 -  9 

Med beitekapasitet menes det dyretallet som gir optimal produksjon av kjøtt, samtidig som beitegrunnlaget 
ikke blir forringa på lang sikt. 

Fôrenhet (f.e) er et uttrykk for næringsverdien i fôrmiddel. 1 fôrenhet er lik verdien av 1 kg bygg med 14 % vann. 

Sau er i denne rapporten brukt som benevning for samla antall sau (søyer og lam) som er sleppt eller kan slippes 
på beite. Gjennomsnittlig fôrbehov i buskaper med normalt lammetall vil bli om lag 1 f.e. per dyr per dag. Dette 
benevnes som en saueenhet. 

 



  
 

 Tabell 6. Beitekapasitet for sau i området Malangen nord. 

 

 
 
 
Tabell 6 viser at passende dyretall for Malangen nord er 4 545 sau. Dersom en regner 10 % usikkerhet 
til hver side og avrunding til nærmeste 100-enhet, blir dyretallet mellom 4 100 – 5 000 sau. 

Det kartlagte området utgjør deler av Ytre Malangen beitelag. Iht. dyretallene registrert i 
Informasjonssystem for beitebruk i utmark (IBU) ble det sleppt 3532 sau på utmarksbeite i 2016 i hele 
beitelaget. Tilgjengelig beiteareal for hele beitelaget er beregnet til 174 km2, mens det innenfor kartlagt 
område var 71 km2. Det betyr at 40 % av beitelaget er kartlagt. Under forutsetning at resten av 
beitelaget har omtrent samme fordeling av beitekvaliteter som det kartlagte området, vil kapasiteten 
for hele beitelaget være på vel lag 11 0000 sau. Det betyr at om lag 1/3 av beiteressursene i laget er 
utnytta i dag.   

Det må understrekes at utregning av dyretall for å finne beitekapasitet er grove vurderinger med stor 
usikkerhet. Alle tall må oppfattes som rettledende. Det er også mange forhold som påvirker sauens 
faktiske utnyttelse av beiteområdet. For eksempel kan områder være utilgjengelige fordi de er 
inngjerdet eller for bratte til at dyrene kan ferdes, og ikke minst har dyrenes beitevaner stor betydning. 
Jevn spredning av sau til enhver tid vil dermed være vanskelig å oppnå. Den beste tilpassinga av 
dyretall får en med å følge bruken av området, utviklinga i vegetasjonen og vektene på dyr fra beitet 
over tid. 

Det tilrådde dyretallet er satt ut fra ei målsetting om optimal produksjon av kjøtt, samtidig som 
ressursgrunnlaget bevares på lang sikt. Selv om dyretallet skulle bli høyere enn det tilrådde vil ikke 
dyrene mangle mat, men de de vil da beite mer av planter med lavere fôrverdi som for eksempel 
lyngarter. Lyng har langt lavere næringsverdi enn gras, og dette vil gå ut over tilveksten til dyra (figur 
6).  

Figur 6. Fordøyelsesgrad av plantetørrstoff (%) og innhold av protein og trevler i % av tørrstoff i ulike 
plantegrupper fra fjellbeite (etter Nedkvitne og Garmo 1985).  

 
Når man skal se på utnyttelsesgrad i praksis er vurdering av avbeitingsgrad et godt hjelpemiddel. 
Siste del av beiteperioden er den mest kritiske med hensyn til beitekapasitet, fordi produksjonen av 
beiteplanter vil variere gjennom sesongen - høgest på forsommeren og gradvis mindre ut over høsten. 
Fôrbehovet til voksende beitedyr vil derimot øke ut over sommeren og høsten, og da vil også behovet 
for beiteareal være størst. Knapphet på beite vil derfor først og fremst oppstå mot slutten av beite-
sesongen. 

Avbeitingsgraden ble under feltarbeidet vurdert til å variere i hele skalaen fra ikke beita til sterkt beita. 
Svært sterk avbeiting ble ikke observert.  Avbeitingsgraden har noenlunde sammenfall med 
kultiveringsgraden. Når de gjelder skogområder ble god avbeiting hovedsakelig observert på 
gårdsnære areal og i området fra Mortenhals og videre opp Sandselvdalen til Kjelbotnelva. Sterk 
beiting ble bare sett på små areal. I skoglia fra Forøy og nord til kommunegrensa var store områder 

Beitekapasitet Sau per km2 Nyttbart beite km² Sauetall 

Svært godt beite 90 50,5 4 545 
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uten tegn til beiting. Når det gjelder fjellarealene synes avbeitinga å følge en høydegradient med 
sterkest avbeiting i nedre del av fjellene, hvor lågurtengene og de frodigste grassnøleiene var godt beita 
og stedvis sterkt beita. Risheia synes å være mindre beita og mer utsatt for gjengroing, og oppslag av 
bjørk ble ofte observert på risheiarealene i lågfjellet. Dette gjelder også i områder som jevnt over er 
godt avbeita, som f.eks. den sørlige og østlige delen av Mortenhalsskolten, hvor det tidligere har gått 
flere geiter på utmarksbeite enn det gjør i dag. Dagens dyrtall av sau og geit ser ikke ut til å være nok til 
å hindre at skoggrensa kryper oppover i fjellet. Kliamendringer er medvirkende til å forsterke denne 
effekten, særlig ved at gjegroingshastigheten kan øke. 

 

      

  
Godt avbeita lågurteng på Svarteberget. Rishei i gjengroing ved Kjelbotn.  
 

 

  

Ved vurdering av avbeitingsgrad kan en bruke en 5-delt skala: 

1. Ikke beita: Vegetasjonen viser ikke spor etter beiting 
2. Svakt beita: Tydelige beitespor, men lite av samla vegetasjon er beita bort 
3. Godt beita: Vegetasjonen er sterkt beiteprega, men ikke snaua 
4. Sterkt beita: Mye av vegetasjonen er beita bort, men bare flekkvis nedgnagd.  
5. Svært sterkt beita: Vegetasjonen er godt nedgnagd og har et ”slitt” preg med mye husdyrgjødsel på 

marka. 
 



  
 

6.5 Skjøtsel av kulturlandskap 
Landskapet i kartområdene er forma gjennom århundrer med beite, slått og utnyttelse av trevirke. Det 
meste av snaumarkarealet under skoggrensa har potensiale for skog, og den klimatiske skoggrensa er 
flere steder høyere enn dagens skoggrense. Utmarksbeiting er en viktig årsak til dette. Tidligere var det 
flere dyreslag på beite, mens det nå stort sett bare er sau som høster utmarka.  

Det gamle høstingslandskapet er ikke stabilt. Endres den påvirkninga som har skapt vegetasjonsbildet, 
endres også vegetasjonen. Skal en ta vare på det gamle kulturlandskapet må de gamle høstings-
metodene kopieres, og en må ta ut tilsvarende mengde plantemateriale. Dette lar seg selvfølgelig ikke 
gjøre for store areal. Derfor er det viktig å tenke framover. Hva slags landskap ønsker vi ut fra den 
arealbruken som er aktuell i framtida, og hvilke redskaper og hvor mye ressurser har en til rådighet for 
landskapsskjøtsel? For å opprettholde kulturlandskapet er det i første rekke tre tiltak som er aktuelle. 

Med traktor og traktorredskaper skjøtter man først og fremst den fulldyrka jorda. På ujevne 
beitevoller kan traktor med krattknuser hindre etablering av busksjikt. Krattknuser kan også nyttes i 
utmark der terrenget er framkommelig for maskiner. 

Beitedyr er den eneste «redskapen» som kan ta vare på større areal av kulturlandskapet. De fleste 
andre tiltak forutsetter også at en setter inn beitedyr for å hindre ny, rask gjengroing. Utfordringa er å 
dimensjonere beitetrykket, styre beitinga til ønska areal, og finne rette dyreslag og driftsformer slik at 
man får størst mulig effekt.   

Hogst og tynning av skog er et viktig tiltak i de frodigste skogene. Dette øker lys- og varmemengden 
til skogbunnen noe som fremmer veksten av gode beiteplanter. Tett skog og kratt minsker også 
framkommeligheten for dyrene, spesielt for sau. Kratt av bjørk, einer, gråor og vierarter er 
arbeidskrevende å bli kvitt. Det finnes i dag mye maskinelt utstyr som kan brukes til dette. Uansett er 
det viktig å prioritere de arealene der en har mest igjen for innsatsen.  

Det er de rike vegetasjonstypene som engbjørkeskog og høgstaudeeng som i størst grad endres ved 
endret kulturpåvirkning. Det betyr at det er på disse arealene det er mest å hente på å sette inn 
skjøtselstiltak, samtidig som de også, sammen med rishei, er mest utsatt for gjengroing ved redusert 
beitetrykk. Å holde disse arealene åpne vil være helt avgjørende for å ta vare på det gamle 
høstingslandskapet, og det kan ikke gjøres uten beitedyr. 

Høge urter med liten beiteverdi som f.eks. hundekjeks, kan være vanskelig å stoppe med bare sau på 
beite. I så fall må beitetrykket være så stort at det kan gå ut over tilveksten til sauen. Storfe har mye 
bedre kultiveringsvirkning i frodig vegetasjon på grunn av større trakkeffekt, og fordi storfe eter mer 
av grovvokste planter. Storferaser som eter lauv vil også gi høyere oppkvisting av skogen enn man får 
av sauebeite. Sau beiter også lauv og tidlig utslipp på beite, før bunnvegetasjonen er kommet i god 
vekst, er viktig for å øke lauvbeitinga. Geit er også en effektiv krattrydder som man gjerne skulle hatt 
mer av i utmarka. Ellers kan maskinelle tiltak for krattrydding og beitepussing være nødvendig før 
man slipper sau på beite på de arealene hvor gjengroinga har kommet langt. 

Skjøtsel av kulturlandskapet kan være ressurskrevende. Mye av arealet som er aktuelt for skjøtsels-
tiltak er for bratt og utilgjengelig til å bruke traktor og maskiner. Nok beitedyr blir dermed det 
viktigste skjøtselstiltaket. Med dagens landbruk vil det være vanskelig å opprettholde det gamle 
høstingslandskapet over alt. Det må derfor gjøres ei prioritering av hvilke arealer man skal sette inn 
innsatsen og opprettholde beitetrykket på, og på hvilke arealer man må godta gjengroing. Det er per i 
dag ikke beitedyr nok til å holde alt areal åpent. Vektlegging av landskapsskjøtsel i beitenæringa kan 
bety at noen beitebrukere må ta i bruk andre arealer enn det de vanligvis gjør. Dette kan være ei 
vanskelig avveining mot praktisk drift og merarbeid. Andre tiltak er enklere, som for eksempel 
bevissthet ved oppsetting av gjerder. Skjøtsel av landskapet vil uansett kreve god planlegging og 
tilrettelegging, godt samarbeid og vilje til å sette inn nødvendige ressurser.  



  
 

LITTERATUR 
 

Bjor, K. og Graffer, H. 1963. Beiteundersøkelser på skogsmark. Forsk. Fors. Landbr.  
14: 121-365. 

Bjørklund, P.K. Rekdal, Y. og Strand, G.H. Arealregnskap i Utmark. Arealstatistikk for Troms. 
Norsk institutt for skog og landskap, ressursoversikt 5/2012. Ås. 

Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA temahefte 12: 1-279. Trondheim. 

Garmo, T.H. 1994. Sambeiting. Positiv verknad av sambeiting med ulike husdyrslag. I: 
Husdyrforsøksmøtet 1994. FAGINFO 6: 423-429. 

Landbruks- og matdepartementet 2016. Endring og utvikling. En 
fremtidsrettetjordbruksproduksjon. Meld. St 11 (2016-2017). Melding til Stortinget.  

Nedkvitne, J.J. Garmo, T.H. og Staaland, H. 1995. Beitedyr i kulturlandskapet. 
Landbruksforlaget, Oslo. 183 s. 

Nærings- og fiskeridepartementet 2016. Kjente ressurser – uante muligheter. Regjeringens 
bioøkonomistrategi.  

Pehrson, I. 2001. Bete og betesdjur. Jordbruksverket, Jönkjöping. 175 s. 

Rekdal, Y. 1998. Vegetasjonskartlegging og bruk av vegetasjonskart. NIJOS dokument 3/98. Norsk 
institutt for jord- og skogkartlegging, Ås. 

Rekdal, Y. 2001. Husdyrbeite i fjellet. Vegetasjonstypar og beiteverdi. NIJOS rapport 7/01. Norsk 
institutt for jord- og skogkartlegging, Ås. 

Rekdal, Y. 2011. Skjøtsel av fjellbjørkeskog for husdyrbeite. Norsk institutt for skog og landskap, Ås. 

Rekdal, Y. Garmo, T.H. og Steinheim, G. 2000. Vurdering av beitekapasitet i utmark. I: 
Husdyrforsøksmøtet 2000. Norges landbrukshøgskole, Ås.  

Rekdal, Y. 2001. Husdyrbeite i fjellet. Vegetasjonstypar og beiteverdi. NIJOS rapport 7/01. ISBN 
82-7464-276-7. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås. 

Rekdal, Y. og Larsson, J. 2005. Veiledning i vegetasjonskartlegging M 1:20 000 - 50 000, 
NIJOS-instruks 1/05. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås. 

Selsjord, I. 1966. Vegetasjons- og beitegranskingar i fjellet. Forsk. Fors. Landbr. 17: 325-381. 

Tveitnes, A. 1949. Norske fjellbeite. Bind II. Det Kgl. Selsk. for Norges vel. Oslo, 167 s. 

 


	1 Innledning
	2 Naturgrunnlag
	3 Metode
	4 Vegetasjonen i kartområdet
	4.1 Vegetasjonssoner
	4.2 Kartleggingssystem og arealfordeling

	5 Vegetasjon og beiteforhold
	6 BEITEVERDI OG BEITEKAPASITET
	6.1 Beiteverdi
	6.2 Beitevaner
	6.3 Beitekvalitet
	6.5 Skjøtsel av kulturlandskap


