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    Beitebruk i utmark  
– et prosjekt i regi av Fylkesmannen i Troms 

 

        22.05.2014 

Invitasjon til markdag på  

 

Vårbeite 

 
Markdagen vil bli arrangert på 3 steder i fylket, med forbehold om at det blir påmeldte. 

10 juni: Terje Benjaminsen, Sandstrand, Skånland. 
11 juni: Nattmålshaugen beitefelt, Senja 
12 juni: Hans Halfdan Robertsen, Jægervatn, Lyngen. 

Dagskurs kl. 11.00 – 14.30 

Program: 

11..00 Oppmøte og kaffe   
11.15 Utmarksbeite i møtelokalet v/ Per Bjørklund fra Skog og landskap.                                    
11.45 Markvandring på utmarksbeite v/ Nortura og Landbruk Nord 
12.45 Pølsegrilling og bålkaffe. 
13.30 Markvandring innmarksbeite v/ Nortura og Landbruk Nord 
14.30 Avslutning. 

Grilling og kaffekoking på bål. 
Kursavgift kr 150.- 

Påmeldingsfrist: 3. juni. 

Påmelding til Kirsti Kleppe, e-post: kirsti.kleppe@tromsfylke.no, tlf. 992 04 941 
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Informasjon om kursholdere: Per K. Bjørklund arbeider som rådgiver i Skog og landskap sin 
avdeling i Nord-Norge.  
Han har lang erfaring fra utmarkskartlegginga av utmarka i Nord Norge. 

I tillegg vil Arnulf Hole fra Landbruk Nord, Birger Theodorsen og 
Asgeir Larsen fra Nortura m. flere delta og bidra faglig på 
innmarksbeitevandringen.  

Velkommen på markdag  

Med hilsen 
Troms landbruksfaglige senter 
v/Kirsti Kleppe og Oddny Aspøl 

Om prosjekt «Beitebruk i utmark»  

Du blir hva du spiser – eller rettere sagt hva maten din spiser. Kvalitet på eksempelvis 
lammekjøtt påvirkes i stor grad av hva lammet har spist. I Troms ligger det, tross marginale 
forhold for landbruksproduksjon generelt, godt til rette for grovfôrbaserte produksjoner som 
melk- og kjøttproduksjon på sau og storfe. Det er den korte og kjølige vekstsesongen med lys 
24 timer i døgnet gir unike vekstforhold til naturens grøder i nord. I sær er det store områder 
med fantastisk kvalitet på utmarksbeitene, noe som blant annet gir de gode resultatene på 
lammekjøtt fra nord.  
 
Utmarksbeitene representerer en viktig ressurs for landbruket i landsdelen, en næring som 
bidrar med en betydelig sysselsetting i hele Troms, i tillegg til å utføre en av verdens viktigste 
oppgaver: Å produsere mat! Hvordan legger man til rette for en fremtidsrettet, moderne 
beitenæring samtidig som andre interesser som fritid, turisme, rovdyr og annet ivaretas på 
en god måte?  
 
Fylkesmannen i Troms retter fokus på dette gjennom prosjektet «Beitebruk i utmark». Økt 
og målrettet aktivitet i fylkets mange beitelag, kompetanseheving innen tema dyrevelferd i 
utmark og etablering av beitebruksplaner i det kommunale planverktøy er stikkord de 
kommende tre år.  
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