
Dersom gjengroinga ikke 
har kommet for langt kan 
slike arealer ha et rikt bio-
logisk mangfold, og bety-
delige fôrmengder kan høs-
tes ved slått eller beiting. 

Gammel kulturmark er en 
viktig del av kulturlandska-
pet og en økonomisk ressurs  
i form av billig fôr. Høsting 
av slike arealer gir dessuten 
muligheter for miljøtilskudd 
fra Regionalt  miljøprogram 
for jordbruket.  

Dersom du ønsker å ta i 
bruk gammel kulturmark 
som står i fare for å gro 
igjen, kan du søke kommu-
nen om tilskudd fra SMIL til 
rydding og inngjerding. Det 
bør være et vilkår at area-
let ikke gjødsles, og at det 
skjøttes i minst 10 år ved 
slått eller beiting etter at 
ryddinga er gjennomført.  

Gammel kulturmark er are-
aler som er prega av lang 
tids høsting gjennom åker-
bruk, slått eller beiting. 

Mye av de eldste jord-
bruksarealene ligger i bak-
ker med naturlig god dre-
neringstilstand. De kan 
være dårlig egna for mo-
derne drift på grunn av 
helningsgrad og dårlig ar-
rondering. Der det ikke 

høstes lenger tar naturen 
arealene tilbake ved gjen-
groing. Dersom gjengroinga 
er kommet så langt at area-
let har gått over til skog, og 
den kulturbetinga vegeta-
sjonen er borte, kan ikke 
arealet lenger kalles gam-
mel kulturmark. Dette gjel-
der sjøl om gamle fotogra-
fier kan vise at det en gang 
var kulturmark. 

Hva er gammel kulturmark og hvorfor skal den bevares? 

Hvordan skal ryddinga gjennomføres? 

Tilskudd til rydding og 
eventuell inngjerding av 
gammel kulturmark gis der-
som det er nødvendig for at  
arealet kan tas i bruk og 
gjengroing hindres. 

Dersom formålet er beiting 
bør beitinga komme i gang 
så fort som mulig, mens ryd-
dinga gjerne kan skje grad-
vis og parallelt med bei-
tinga. Dyra vil da bidra til 
ryddinga både gjennom 
beiting og ikke minst ved 
tråkk som vil ta knekken på 
bregner og høgstauder som 
er uønska på kulturmark. 

Det er avgjørende at dyra 

slippes tidlig på våren. Da 
vil dyra beite på ugras og 
uønska planter som de vra-
ker seinere på sommeren. 
Mange av disse plantene 
tåler beiting dårlig og be-
kjempes effektivt på denne 
måten. 

Dersom en rydder gjengro-
ingstrua arealer uten at 
tilstrekkelig beitetrykk blir 
satt inn vil en gjøre vondt 
verre ved at lauvoppslag 
fra rot– og stubbeskudd tar 
fullstendig overhand. Stub-
ber av or bør behandles 
med glyfosat ettersom dyra 
ikke beiter på dette tresla-
get. 

I praksis vil det være en 
god framgangsmåte å ryd-
de gjerdetraseen og få på 
plass gjerdet først. Dyra 
slippes på, helst tidlig på 
våren samtidig som de gis 
adgang til tilleggsfôr der-
som det trengs. Deretter 
fjernes busk, kratt og små-
trær mens større lauvtrær 
tynnes gradvis. En skjerm av 
større lauvtrær vil hjelpe til 
å holde uønska vegetasjon 
nede, og kan tynnes gradvis 
for å bedre lystilgangen 
når grasdekket er etablert. 

Dersom formålet er slått må 
vegetasjon og ujevnheter 
som hindrer dette fjernes. 

Gammel kulturmark: 
• PREGA AV LANG TIDS SLÅTT 

ELLER BEITING 

• VIKTIG FOR KULTURLANDSKA-

PET 

• RIKT BIOLOGISK MANGFOLD 

• GIR BILLIG FÔR 

• SMIL-TILSKUDD TIL RYDDING 

OG GJERDING 

• AREALET SKAL IKKE GJØDSLES  

• SKJØTTES VED SLÅTT ELLER 

BEITING I MINST 10 ÅR 

• DET GIS ÅRLIG TILSKUDD FRA 

REGIONALT MILJØPROGRAM 
FOR JORDBRUKET TIL  SLÅTT 
ELLER BEITING AV UGJØDSLA 
GAMMEL KULTURMARK MED 
VARIG GRASDEKKE.  
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Rydding: 
• FÅ PÅ PLASS GJERDET OG 

START BEITINGA SÅ FORT SOM 
MULIG, HELST TIDLIG PÅ VÅ-
REN, LA DYRA GJØRE MYE AV 
JOBBEN! 

• RYDD NEDENFRA, FJERN SMÅ-

TRÆR, BUSK OG KRATT . 

• STUBBEBEHANDLING MED 1:4 

ROUNDUP/VANN ETTER 
HOGST HINDRER ROT– OG 
STUBBESKUDD AV LAUV 

• FJERN GRAN. STORE EN-

KELTTRÆR ELLER HOLT SOM 
TRENGS FOR Å GI DYRA LY 
KAN FÅ STÅ 

• SETT IGJEN EN SKJERM AV 

STØRRE LAUVTRE HVIS DET ER 
MULIG OG TYNN GRADVIS 
ETTER SOM GRASVEGETASJO-

NEN KOMMER 

• PÅ SLÅTTEMARK MÅ OVERFLA-

TA RYDDES OG SLETTES SLIK 
AT DEN ÅRLIGE SLÅTTEN IKKE 
BLIR FOR ARBEIDSKREVENDE 



tere er mer driftssikre og 
har større kapasitet for 
spennig og gjerdelengde 
enn de som bruker batteri. 

Dyra må læres opp til å 
respektere gjerdet under 
kontrollerte forhold første 
gang de er ute, ellers vil de 
gjerne løpe rett igjennom. 
Det kan gjøres ved å føre 
dem i band, eller ved å 
plassere en strømførende 
tråd på innsida av et fysisk 
stengsel. 

Skigard er kostbart og lite 
varig. Det bør bare brukes  
unntaksvis der  verdifulle 
kulturmiljøer krever slikt. 
Hvis en skigard skal fungere 
må den bygges tett og solid 
og eventuelt kombineres 
med elektrisk gjerde. Noen 
ganger kan et enklere gjer-
de med to kraftige bord i 
høgda kombinert med  en 
elektrisk tråd   være en 
rimeligere løsning der det 
må tas estetiske hensyn. 

Sikre gjerder som sørger 
for at dyra holder seg der 
de skal være er en forutset-
ning for effektiv og lønnsom 
utnytting av beitearealene. 
Innmarksbeite skal være 
avgrensa med permanent 
gjerde for å gi rett til are-
altilskudd. 

Et gjerde som består av et 
fysisk stengsel av treverk 
eller metall (netting) må 
være tilstrekkelig høgt og 
solid til at det hindrer dyra 
i å hoppe over eller bryte 
gjerdet ned. Slike gjerder 
egner seg godt for sau, men  
storfe og hester vil lett kun-
ne bryte ned slike stengsler, 
særlig om det finnes noe 
som frister på den andre 
sida. Solide påler med 1,5 
til 2 meters mellomrom,  
stram netting og en solid 
topptråd vil hjelpe, men det 
beste er å legge en elekt-
risk tråd på innsida eller på 
toppen av nettinggjerdet. 

Det er forbudt å bruke pigg 
tråd. 

Elektriske gjerder utgjør en 
psykologisk barriere for 
dyra så snart de har lært at  
tråden gir et ubehagelig 
støt ved kontakt. Slike gjer-
der er godt egna for storfe 
og hest. Det kan også fung-
ere godt til småfe dersom 
den nederste tråden er til-
strekkelig lav til å hindre 
lamma i å passere under. 

Det er helt avgjørende å 
sikre at det er tilstrekkelig 
spenning på et elektrisk 
gjerde. Kontroller regelmes-
sig med måler og fjern ve-
getasjon slik at gjerdet ikke 
gror ned. God jording er en 
nødvendighet, særlig når 
det er tørt. Bruk gjerne to 
tråder. Et nylonband øverst 
vil bidra til at gjerdet blir 
mer synlig for dyra, og en 
metalltråd nederst vil sikre 
god spenning over lengre 
avstander. Nettbaserte gje-

Gjerding og gjerdetyper til ulike dyreslag 

Praktiske råd ved rydding og beiting 

Sett ikke i gang rydding av 
gammel kulturmark uten at 
det foreligger en plan for 
oppfølgende bruk og skjøt-
sel.  

Det kan være en fordel å 
ta ut trærne med kvisten på 
for å spare etterarbeid 
med rydding, men brenning 
av kvisten samtidig med 
rydding er også en god 
måte. Start med et bål som 

mates etter hvert med små-
trær og hogstavfall. Hauger 
som blir liggende kan være 
vanskelig å få fyr på. 

Ved rydding av lauv kan 
stubbebehandling være en 
fordel, særlig når det gjel-
der or. Oppslag av kratt og 
problemugras kan eventuelt 
bekjempes med kjemisk 
punktbehandling. 

Sørg for tilstrekkelig beite-
trykk fra våren. En tommel-
fingerregel kan være en 
sau per dekar, et ungdyr 
per 5 dekar og en voksen 
storfe/hest per 10 dekar. 
Produksjonen på ugjødsla 
mark varierer sterkt, så 
tilpassing av dyretall må 
skje ut fra effekt på vege-
tasjonen og holdet på dyra. 

Huskeliste og tips: 
• SØRG FOR SKIKKELIGE GJERDER SOM 

HOLDER DYRA DER DE SKAL VÆRE! 

• PIGGTRÅD ER FORBUDT 

• NETTING TIL SMÅFE OG ELEKTRISK TIL 

STORFE OG HEST 

• STRAM NETTING OG SOLID TOPP-

TRÅD MED OPPBINDING MELLOM 
STAURENE HINDRER AT GJERDET 
BRYTES NED AV DYR OG FOLK OM 
SOMMEREN OG SNØ OM VINTEREN 

• LÆR DYRA Å RESPEKTERE ELEKTRISK 

GJERDE UNDER KONRTOLLERTE FOR-

HOLD 

• SØRG FOR GOD JORDING, FJERN 

OM NØDVENDIG VEGETASJON OG 
KONTOLLER SPENNINGEN JEVNLIG 

• TO TRÅDER, KOMBINASJON AV 

NYLONBAND ØVERST,  OG METALL-

TRÅD NEDERST KAN VÆRE LURT 

• SKIGARD ER KOSTBART OG LITE 

FUNKSJONELT, BRUKES BARE I  HELT 
SPESIELLE TILFELLE 

• TOMMELFINGERREGEL FOR BEITRYKK 

OM VÅREN: 1 SAU PER DEKAR, 1 
UNGDYR PER 5 DEKAR OG 1 VOK-

SEN STORFE ELLER HEST  PER 10 
DEKAR 

• REDUSER DYRETALLET ELLER GI TIL-

LEGGSFOR NÅR TILVEKSTEN AVTAR 
SEINERE I SESONGEN 

• VED RYDDING SKAL KVIST OG 

HOGSTAVFALL FJERNES. BRENNING 
ETTER HVERT  ANBEFALES. 

 

TA KONTAKT MED KOMMU-

NEN FOR MER INFORMASJON 

OG SØKNADSSKJEMA 

Se også: www.fylkesmannen.no/miljoprogramnt 


