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Beitebruk i Østfold

≡ Beiteressurser

● 2,2 – 2,4 mill utmarksbeite av god eller svært god kvalitet.

● 19 500 daa innmarksbeite

≡ Beitebruk

● 30 960 husdyr på beite i Østfold etter søknad om produksjonstilskudd

Sau Storfe Hest Hjort Geit Alpakka Lama

15595 12948 1108 605 507 133 64



Gjerder

≡ Historisk – mange bruk har beiterett og gjerdeplikt for beiting i utmark

● Gjerdelova  Eit landbruksgjerde skal vera 1,10 m høgt og så sterkt og tett at det fredar 

mot hest, naut og sau.

● Plikt til vedlikehold. 

● Piggtråd forbudt ved nyoppsett og utskifting. 

≡ I Østfold brukes gjerder i dag i all hovedsak for å holde dyr inne på innmark. 

● Mange ulike utforminger og svært varierende tilstand

o Midlertidige eller faste gjerder

o Med eller uten strøm



Gjerdenes svake punkter

≡ Resultater fra gjennomgang av gjerder og rovdyrskader – Østfold 2003 – Institutt for 

biologi og naturforvaltning.

● Antall rovdyrskader øker ved:

o lave gjerder

o Færre strømførende tråder

o Stor avstand mellom strømførende tråder

o Økt andel svake punkter på gjerdet

≈ Åpent mot vann

≈ Glipper i underkant av gjerdet

≈ Dårlig sikring utenforliggende høyder

o Økt avstand fra bebyggelse

≡ Ulvens passering av gjerder i 2002

● Åpen løsning mot vann – 4

● Åpning i underkant – 3

● Åpning mellom netting og topptråd – 2

● Hoppet over – 4

● Ukjent 2



Standard for rovdyravvisende 

gjerder

To godkjente utforminger

• Nytt 6-tråds elektrisk strekkgjerde 

• Nytt eller utbedret nettinggjerde med snutetråd og 

topptråd 

• Oppgradering av eldre gjerde til gjeldende standard 

• Standarden setter krav

• Materiell

• Utførelse

• Vedlikehold



Momentliste ved oppsetting.

≡ Finn god trasé med få knekkpunkter – hvert knekkpunkt koster minst 3 x et 

rettlinjepunkt. Det er ikke sikkert at grenselinjen er den beste traséen – kanskje lurt 

å ta med naboen.

≡ Lag hjørnene først, strekk en streng fra hjørne til hjørne for å finne linjen hvor 

stolpene skal stå.

≡ Lag en raje med riktig avstand mellom stolpene og merk opp stolpepunkter med 

merkespray.

~ Parallellogram – Australske hjørner

~ Gode veiledninger til tekniske løsninger finnes hos leverandører, Sverige og USA

~ *http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/stangsling_mot_stora_r

ovdjur.pdf

~ *http://www.delaval.no/ImageVaultFiles/id_24969/cf_5/19616_Monteringsanvisning

_Viltgjerde_L.PDF 

~ * http://www.staytuff.com/PDF/Stay-

Tuff%20Installation%20Guide%20final%20Oct%2013.pdf

http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/stangsling_mot_stora_rovdjur.pdf
http://www.delaval.no/ImageVaultFiles/id_24969/cf_5/19616_Monteringsanvisning_Viltgjerde_L.PDF
http://www.staytuff.com/PDF/Stay-Tuff Installation Guide final Oct 13.pdf


Jordingsfeil er utbredt. 

• Bruk like 

mange spyd 

som gjerde-

apparatet har 

Joule

• Jording av 

netting



Kontrollerer jording

≡ Slå av gjerdeapparatet

≡ Kortslutt gjerdet ved å bruke spett eller lignende 100 meter fra gjerdeapparatet

≡ Mål spenning ved mellom jordingsspyd og jord

≡ Dersom spenning overstiger 300V  bruk flere jordingsspyd

≡ Netting må jordes – induksjonsstrøm

≡ Ved kryssing av kraftledninger – kontakt netteier, bruk en ekstra topptråd til jord

≡ Bruk gjerne tråd nummer 2 som jordingstråd og sett opp jordingsspyd rundt hele 

traseen.



Tilskudd til gjerder – SMIL 

≡ Kommunale retningslinjer, varierer fra kommune til kommune – snakk med 

landbrukskontoret.

● Tilbakeføring av gammel beitemark – rydding - vann – gjerding osv.

● Tilskudd inntil 70% av kostnadsoverslag 

Tilskudd til rovdyravvisende gjerder

≡ Fylkesmannen administrerer. Søknadsfrist 15. februar

≡ Søknad skrives på elektronisk søknadssenter, Miljødirektoratet

≡ Småfe er prioritert før storfe og hest, næringsutøvere prioriteres før hobbybruk

≡ Kostnadseffektivitet og skadepotensiale

≡ Kr 75 / meter



Rovdyravvisende gjerder

Kommune Lengde Daa

Eidsberg 30456 1577

Aremark 30286 1509

Trøgstad 26128 1156

Rakkestad 19120 901

Hobøl 16151 909

Spydeberg 13849 1109

Våler i Østfold 13750 572

Sarpsborg 13147 639

Halden 11610 473

Askim 10666 504

Rømskog 10336 425

Marker 9624 439

Fredrikstad 8922 277

Skiptvet 8442 335

Råde 2286 62

Rygge 1204 51

Totalsum 225976 10939

≡ Stor innsats – 226 km /ca 11 000 daa er 

gjerdet de siste 10 årene.



Godkjenning - rovdyrgjerde

≡ Ved førstegangs oppsett 

skal gjerdeanlegget 

kontrolleres og 

godkjennes av 

fylkesmannen

● Oppført i henhold til 

standard

≡ Brukers ansvar at gjerdet 

er i henhold til standard

≡ Logg – spenning daglig

≡ Vedlikehold i 10 år

≡ Mulige etterkontroller


