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Dette notatet er et resultat av et forprosjekt som vil skissere klimatiske fordeler ved økt 

beitebruk, og dokumentere beitebruken i kommunen. Målsetningen er å oppfylle FNs 

bærekraftmål om biologisk mangfold, reduserte klimagassutslipp fra jordbruket, økt 

matsikkerhet, samt skissere videre forskning på feltet. Målet med et mulig større senere 

prosjekt, er å vise at beitebruk i utmarka bedrer klimaregnskapet fra landbruket i Oppdal, og 

at det ligger store muligheter i å forstå dette bedre.  

Prosjektet er utført i samarbeid med Oppdal kommune, og finansiert av regionale klima- og 

miljømidler fra  Statsforvalteren i Trøndelag.  

AgriAnalyse takker for oppdraget.  
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Sammendrag  

Margaret Eide Hillestad, Anne Bunger, 2021, Karbonlagring med beitende husdyr 

i Oppdal – et forprosjekt, AgriAnalyse, Oslo.  
 

FNs klimapanel og FNs panel for biologisk mangfold viser til at endringer i jordbruket har 

ført til økt matproduksjon, men på bekostning av økte klimagassutslipp og tap av biologisk 

mangfold. I klimaregnskapet er fangst og lagring av karbon i beitemark ikke inkludert fordi 

det er for liten kunnskap om hvordan fangst og lagring av karbon i beitemark foregår.  

I Norge regnes 86 prosent av landarealet som utmark med plantedekke, og på 45 prosent av 

landarealet kan det høstes fôr som gir tilvekst hos beitedyr (Rekdal og Angeloff, 2020). 

Beitedyra holder landskapet åpent og naturbeitemarkene i hevd. På den måten bidrar de til å 

opprettholde biologisk mangfold og til større albedoeffekt med mindre opptak av solvarme og 

dermed redusert oppvarming. I de områder i Oppdal hvor det er beitelag og hvor NIBIO har 

kartlagt beitekvaliteten, er det blant annet grasmyr, lav-hei, lynghei, høgstauder, urter og gras 

(Oppdal kommune, 2018). Dette tilsvarer områder hvor det på Dovre var lagret mellom 9 kilo 

og 12 kilo karbon i jord, jfr Figur 3.  

I Oppdal er det 1 036 500 dekar nyttbart beite bestående av urter, gras og lynghei. Vi kan 

anta at største innlagringen skjer i krekling-hei i fjellet med 0,069 gram per m2 per time, noe 

som tilsvarer 69 gram per dekar per time. Antall vekstdøgn og timer i fjellet varier mye, noe 

som gjør anslaget for karbonlagring ytterligere usikkert. Beregningen her tar utgangspunkt i 

120 vekstdøgn og 10 timer fotosyntese per dag. For beitelagsområdene i Oppdal som utgjør i 

overkant av 1 million dekar, vil det si at området har et potensial for fangst av klimagasser 

tilsvarende om lag 315 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig i området, noe som er vesentlig 

høyere enn de totale klimagassutslipp fra kommunens økonomiske aktiviteter.   

Oppdalsbonden bruker beitemarka 

AgriAnalyse gjennomførte en spørreundersøkelse i samarbeid med Oppdal kommune i april 

2021. Det var 111 svar og av dem var det 86 prosent som svarte at de hadde dyr på beite. På 

spørsmålet om hva som er hovedgrunnen til at de har dyr på beite, svarte 46 prosent at det var 

fordi de ville utnytte gårdens ressurser og 21 prosent svarte av hensynet til dyrevelferd (Figur 

7). Siden kvaliteten på beite har stor betydning for dyras vekst og trivsel, samt for å kunne ta 

vare på det biologiske mangfoldet og for oversikt og kunnskap om fangst og lagring av 

karbon i beitemark, spurte vi om bonden hadde fått kartlagt beitekvaliteten på beitet sitt. Det 

var 43 prosent som svarte at de hadde fått kartlagt beitekvaliteten på sitt beiteområde, mens 

53 prosent svarte at de ikke har foretatt slik kartlegging. Her er det stort potensiale for å øke 

kunnskapen om beitearealet i kommunen.  

Det er mye hyttebygging i Oppdal kommune, noe som medfører nedbygging av jord og 

klimagassutslipp fra beiteareal. I spørreundersøkelsen svarte 97 prosent at de ikke vurderte å 
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selge hele eller deler av beiteområdet til hyttetomter. De resterende tre prosent vurderte å 

selge deler av arealet til hytter for å bruke inntektene til oppgradering av gårdsbruket.  

Oppdal kommune har 2 millioner dekar ikke-forvaltede arealer som dermed ikke er tatt med i 

karbonregnskapet, og det er underrepresentert i oversikten over naturmangfoldet i Norge. 

NIBIO kartla i 2015 beitetrykket i områder som dekkes av beitelagene i Oppdal, men det er 

ikke gjennomført en systematisk kartlegging av endring i beitebruk, vegetasjon, klima, fangst 

og lagring av karbon i området (Oppdal kommune, 2018). Det innebærer at det kommunale 

karbonregnskapet gir et unøyaktig bilde av situasjonen i kommunen, og dermed kan også 

tiltak for å redusere klimagassutslipp ha motsatt effekt, og føre til at flere arter i fjellet dør ut. 
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1    Innledning 

Enhver nasjon har rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning. I Norge hvor 3 prosent 

av arealet er egnet til jordbruksproduksjon, er det å bruke utmarksressursene avgjørende for å 

opprettholde matsikkerhet basert på norske ressurser. Utmarksarealene utgjør 45 prosent av 

alt areal, og husdyrbruk utgjør om lag 2/3 av norsk jordbruksproduksjon. Dermed er bruk av 

utmarka gjennom å ha dyr på beite, den viktigste kilden til matproduksjon i Norge.  

Klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold er en trussel mot matproduksjon både 

nasjonalt og globalt. I 2019 stod jordbruket for 8,8 prosent av klimagassutslippene i landet, 

mens i EU står jordbruket for 12 prosent av unionens klimagassutslipp (EU, 2016).  

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med minst 50 prosent og opp 

mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Et avgjørende steg mot at Norge skal 

være klimanøytralt i 2050 (Meld. St. 13 (2020-2021)). 

FNs klimapanel og FN konvensjonen for biologisk mangfold, har dokumentert at veksten i 

befolkningen og økt materiell velstand gjennom de siste 20 årene har ført til store skader på 

naturen, og dersom det ikke skjer en endring, vil det medføre betydelig global oppvarming og 

omfattende tap av biologisk mangfold (Meld. St. 14 (2020-2021). I Norge er endring i bruk av 

jordbruksareal en trussel mot matsikkerhet, biologisk mangfold og klimagassutslipp, men 

endring i bruk av utmarka har også stor betydning i denne sammenheng.  

Sletteland og grasareal er et av verdens største økosystemer, og er anslått til å dekke ca. 40 

prosent av jordas overflate (FAO, 2015). Nyere studier viser at dette arealet inneholder store 

mengder organisk jordkarbon. Samtidig er dette karbonlagret sårbart for endringer i bruken av 

arealet. Det være seg endring i beitebruk, i metoder for å gjødsle arealet eller at arealet går ut 

av bruk. En studie gjort i 2017 viser at sletteland og beitemark har et stort potensial for fangst 

og lagring av karbon i jord. Studien viser også at forbedringer i beitebruk kan øke 

karbonlagrene i jorda, men hvor mye som lagres avhenger av klima, jordsmonn og 

vegetasjonstyper (Conant, 2017). 

Arealbruken i norsk utmark er i en endringsprosess fra å bli brukt som beiteressurs, jakt og 

sanking av ved og bær, har det blitt mer attraktivt å bruke utmarka som fritidsarena gjennom 

hyttebygging, ulike ferdselsformer og friluftsliv. Naturindeksen for 2020 viser at det 

biologiske mangfoldet i økosystemet «åpent lavland» har en lav verdi og har blitt redusert fra 

1990 til 2019. Hovedårsaken er ifølge naturindeksen reduksjon i den ekstensive 

jordbruksdriften i utmarka.  

Karbonregnskapet omfatter i all hovedsak skog, dyrka mark, gjødsla beitemark, 

infrastrukturområder og en liten andel av myr, mens urørt beitemark er en del av Norges areal 

som i begrenset grad er omfattet av karbonregnskapet. Det skyldes at det ikke er gjort 

systematiske målinger av karbon for hele økosystemet i våtmarksområder, alpint landskap og 

åpent lavland, og fordi bruksendringer i disse områdene er lite kjent. Det innebærer at ikke-

forvaltede arealer er sterkt underrepresentert i karbonregnskapet og deres betydning for 
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naturmangfold er heller ikke tatt med (Bartlett, mfl. 2020). Derfor har vi i dette forprosjektet 

søkt å anskueliggjøre mengden karbon som årlig kan lagres i beitemarka i kommunen. 
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2    Beite - viktig ressurs i husdyrbruket 

Globalt utgjør grasmark 40 prosent av landarealet (FAO, 2015). Grasslettene er de yngste 

vegetasjonsbeltene i verden. De eldste fossile funn av planter fra gresslettene er rundt 50 

millioner år gamle. Plantene på grasslettene har utviklet seg sammen med planteeterne, det vil 

si beitedyra, og det er en gjensidig avhengighet (Thoraldsdottir, 2021). Plantene styrkes når 

beitedyra beiter, og de lyssvake plantene får livets rett når beitedyra holder busk og kratt nede. 

Beiting styrker også plantenes røtter, og dermed livsgrunnlaget for mykhorritzasoppen. Dette 

samarbeidet bidrar til å opprettholde og lagre karbon både i plantene og i røttene under 

bakken.  

I Norge utgjør grasareal opp mot 86 prosent av alt areal. Grasareal kan deles inn i tre 

kategorier: naturlig grasareal, semi-naturlig grasareal og dyrka grasareal. Naturlig og semi-

naturlig grasmark er grasareal som ikke er pløyd, sådd eller gjødslet, og er en arealtype som 

avtar raskt. Dette er også areal som er lite omtalt i nasjonal og global sammenheng når det 

gjelder betydning disse områdene har for global matsikkerhet. Gras kan kun omdannes til 

menneskemat gjennom dyr som storfe og småfe. Dette arealet kommer til å bli viktigere 

framover for å sikre nok og næringsrik mat til verdens befolkning. Naturlig grasmark har et 

stort biologisk mangfold, stor betydning for fangst og lagring av karbon og er viktig for 

tilgang på nok rent vann.  

Jordbruket sorterer under flere sektorer i klimaregnskapet. Klimagassutslipp fra 

maskinparken regnes inn under transport, utslipp fra endring av bruk av jord i egen kategori 

(LULUCF) mens klimagassutslipp fra husdyrene regnes inn under jordbruket. Det er per i dag 

kun opptak av karbon i skog som regnes med i klimaregnskapet.  

Naturbeitemark regnes i dag bare inn i Norges klimaregnskap på minussiden gjennom 

utslippene av metan og lystgass fra beitedyrene, mens deres betydning for karbonlagring 

neglisjeres. Når Miljødirektoratet rapporterer til FNs klimapanel (IPCC), brukes kriteriet om 

at «grassland», dvs. slåtte- og beitemark, skal være med i klimaregnskapet bare hvis det er 

«managed land». Dette blir tolket kun som dyrket (dvs. pløyd, tilsådd og/eller gjødslet) jord, 

ikke ugjødslet naturbeitemark. I Norge klassifiseres derfor bare innmarksbeite som «managed 

land», mens de store arealene av naturbeitemark i utmarka ikke regnes med i klimaregnskapet 

(Miljødirektoratet 2017).  

Internasjonalt går det en debatt om hvorvidt naturbeitemark bidrar til å utligne husdyras 

utslipp av metangass. Soussana et al (2014) viser til at dyr på beite i naturbeitemark ved et 

regime med middels beitetrykk, noen steder lagrer mer karbon i jord enn hva som er tilfelle i 

skog. Anet Spengler (2020) viser til at uten beitedyra taper det biologiske mangfoldet, og det 

blir mindre karbonlager i jorda. I de Sveitsiske alpene kan det lagres fra 1 til 6 tonn karbon 

per hektar per år i fjellet, men at det avhenger av fortsatt beiting fra storfe, sau og geit (ibind). 

Et stabilt antall beitedyr slipper ut samme mengde metan, karbon og nitrogen årlig, og dette 
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fikseres av plantene som dyrene beiter på (Spengler, 2020). Hun viser også til at det er 

forskjell på biologisk metan og fossilt metan med hensyn til klimaeffekten av denne gassen.  

Beitedyras gjødsel er en naturlig vekstfremmer, og husdyrgjødsel har en stabiliserende 

effekt på jord, fremmer vekst og fikserer karbon i jorda. Husdyrgjødsel gjør at jorda styrker 

seg, og bidrar til økt biologisk mangfold. Dersom husdyrgjødsla tas vare på i vinterhalvåret, 

vil den fremme formering av humuslaget i jorda og lagring av karbon i jord på den beste 

måten. I Sveits viser det seg at f.eks. godt behandlet kumøkk fra én ku, fører til at opptil 1200 

kilo karbon fikseres i jorda per år (Spengler, 2020). Denne husdyrgjødselen stabiliserer jorda, 

og fremmer plantenes vekst. Den trenger ikke transporteres langt, og det å ha en gjødselkum 

med lokk, krever ikke tilførsel av energi (ibind.). Vanlig husdyrgjødsel i riktige mengder er 

gull, både for plantenes vekst og for fangst og lagring av karbon i jord.  

I Norge er det ikke gjort mye systematisk arbeid på hvordan jordbruket kan bidra til økt 

biologisk mangfold og til fangst og lagring av karbon i beitemark. Det er kun Sørensen m.fl. 

som har foretatt målinger av karbon i jord i fjellandskapet på Dovre. De fant at det foregår en 

netto fangst av karbon i naturlig grasmark, og dette økosystemet bidrar til å redusere global 

oppvarming (NINA, 2020).  

Fangst og lagring av karbon i jord avhenger blant annet av temperatur, vann og jordsmonn. 

Det er NIBIO som har ansvar for jordsmonnskartlegging i Norge, og de har kartlagt 5300 km2 

av jordbruksarealet, godt over 50 prosent av alt jordbruksareal i drift. I tillegg har NIBIO 

kartlagt beitekvalitet for store deler av utmarksarealet. Det er 45 prosent av Norges areal som 

regnes som nyttbart beite, men det er bare 11 prosent av dette arealet hvor det vokser planter 

som er næringsrike for beitedyra. Dette arealet regnes som «svært godt beite». Denne 

kartleggingen viser kun beitekvalitet, den kan si noe om det biologiske mangfoldet i området, 

men denne kartleggingen sier ikke noe om karbonlagringspotensialet. Internasjonale studier 

viser at det er et stort potensial her som ikke er kartlagt og systematisert.  
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3    Situasjonen i Oppdal 

Oppdal er en kommune med store utmarksressurser, og som opplever en utvikling med større 

press på utmarka fra friluftsliv, ulike og nye ferdselsformer, og ikke minst fra hyttebygging 

(Oppdal beiteplan 2019-2025). Dermed blir det mer krevende å ta vare på utmarksressursen til 

aktivt beitebruk.  

I Oppdal kommune er landbruk en av de viktigste næringsveiene for verdiskaping og 

sysselsetting. I 2015 bidro landbruket med en verdiskaping på 118,8 millioner kroner. Dersom 

man inkluderer tilleggsnæringer var brutto verdiskaping på 132,4 millioner kroner i 2015. 

Jordbruk og skogbruk sysselsatte 273 personer, eller 11 prosent av total sysselsetting i 

kommunen i 2015 (Oppdal kommune).  

Beregninger gjort av Norsk Sau og Geit, viser at utmarksressursen som grovfôrressurs i 

kommunen har en økonomisk verdi på om lag 23 millioner kroner. I tillegg kommer verdien 

av ullproduksjon, melk og melkeprodukter, samt kjøtt og kjøttprodukter, og verdien av åpent 

landskap og andre fellesgoder som det ikke er satt en markedsverdi på.  

Kommunen har som mål å fremme god agronomi og et klimasmart landbruk. Europeiske 

studier viser at naturbeitemark hvor beitebruk basert på et middels beitetrykk har høyere 

antall arter, og lagrer mer karbon enn områder med for lite beiting eller overbeiting.   

I Oppdal kommune utgjør arealet som brukes til beite om lag 2 millioner dekar, mens 

jordbruksjorda var på 73 000 dekar i 2020. Kommunens utmarksressurs utgjør derfor en stor 

andel av grunnlaget for matproduksjon i kommunen. Kommunen har 12 sankelag med 

hovedvekt på sau, ett sankelag for kalv og ett for tamrein. NIBIO gjennomførte en 

beitekartlegging i 2015 på de fleste områdene som beitelagene dekker. Kartleggingen viste at 

i overkant av 50 prosent av områdene ble karakterisert som nyttbart beite, det vil si at 

vegetasjonen ble klassifisert som godt eller svært godt beite. Kartleggingen avdekket også at 

de fleste områdene hadde et middels beitetrykk, noen få områder var overbeitet, og enkelte 

områder var underbeitet. Et middels beitetrykk i områder med nyttbart beite danner grunnlag 

for å anslå mengden karbon som kan finnes i beitemarka i Oppdal. I tillegg danner det 

grunnlag for å anslå hvor mye CO2-ekvivalenter som kan lagres i området.  

Tabell 1 viser oversikt over totalt antall dekar som beitelagene dekker, antall dekar som 

NIBIO har kartlagt og som ble karakterisert som nyttbart beite og antall sau per 

kvadratkilometer. I områdene med høyt beitetrykk fant sauene mer beite ved å krysse 

kommunegrensen, og dermed komme over i andre beitelag som ikke sokner til Oppdal og 

derfor ikke er med i oversikten i Tabell 1.  
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Tabell 1  Oversikt over kartlegging av vegetasjonen i beitelagenes områder. (Oppdal 
kommune, 2018) 

Beitelag   Totalt areal i dekar    nyttbart beite i dekar    Sau per km2  

Ålma            259 000            149 000                      39  

Ålma ‐ Gissingerbekken           128 000              44 000                      47  

Driva           245 000            148 000                      65  

Soløyfjellet           204 000            102 000                      39  

Trollheimen Søndre           310 000            155 000                      36  

Gjevilvassdalen           145 000              73 000                      50  

Skaret             71 600              36 000                      81  

Skugglia             90 000              45 000                      37  

Vekveselva/Lia             48 000              24 000                    127  

Nordskogen             97 000              48 500                    103  

Dindalen           114 000              57 000                      45  

Åmotsdalen           310 000            155 000                        5  

Gjevilvassdalen/Skardalen 
    

Trollheim reinsbete 
    

    

Totalt       2 021 600        1 036 500     

 

Beitekartleggingen viser at det er variasjon i vegetasjonen, med mye urter og vierkjerr. 

Sørensen m.fl. er de eneste som har kartlagt karbonlager i beitemark i fjellet. De delte Dovre 

inn i tre områder avhengig av vegetasjonen. Ett området var karkakterisert grasmark, ett som 

kreklingshei og et som område med buskvegetasjon. De fant at fangst og lagring av karbon er 

forskjellig i de ulike områdene.  Fotosyntesen er avhengig av antall vekstdøgn, det vil si døgn 

med plussgrader. Det var om lag 120 døgn med en middeltemperatur over 6 grader C i 2020, 

hvor vegetasjonen kontinuerlig absorberer karbondioksid (CO2) fra lufta og fikserer karbon i 

blader og røtter, se Figur 1. 
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Figur 1  Middeltemperatur, nedbør og global innstråling i Oppdal kommune sommeren 
2020. (AgroMetBase.no mai 2021) 

 
 

Det å beregne hvor mye karbon som lagres i beitemark krever kartlegging av blant annet 

beitebruk, jordsmonn, vegetasjon, vann, temperatur og klima. I tillegg avhenger mengden 

karbon som lagres av dybden på jordsmonnet. Dersom dette arealet ikke beites av dyr viser 

det seg at det vil det gro igjen med krattskog, og det vil kunne vokse fram en vegetasjon som 

fanger nitrogen fra lufta ved hjelp av mikroorganismer og som slipper ut lystgass, en gass som 

er mer skadelig for klimaet enn karbondioskid.  
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Med utgangspunkt i Sørensen m.fl. sitt arbeid har Bartlett et al. utarbeidet en tabell for 

utslipp, fangst og lagring av karbon i jord i fjellandskapet i Norge. Selv om fjellandskapet i 

Norge har et kaldt klima, er det ikke uten liv og områdene bidrar til den biologiske 

karbonsyklusen. I tillegg er biodiversiteten i fjellet god med en naturindeksverdi på 0,6 i 2014 

(Bartlett m.fl. 2020). Disse områdene er snørike på vinterstid og albedoeffekten er god så 

lenge landskapet holdes åpent vår, sommer og høst ved hjelp av beitedyra. Snø og is 

reflekterer sollyset og har en høy albedo, mens vegetasjon og jord absorberer lysstrålene og 

har dermed en lav albedo. Globalt er alpint landskap regnet som områder med høyest nivå av 

jordkarbon, med om lag 22 kilo C per m2   på grunn av lagringskapasiteten i permafrost-myr 

(Bartlett, 2020). Den viktigste årsaken til høyt karboninnhold i jord i alpint landskap er den 

gode lagringskapasiteten som finnes i permafrost myr. Mengden karbon som lagres i 

fjellandskapet varierer mye og er blant annet avhengig av hvor høyt over havet arealet ligger 

(ibind).  

Figur 2  Karbonlager i fjellet på Dovre. (Sørensen et al. 2018) 

 
 

  



 

Karbonlagring med beitende husdyr i Oppdal – et forprosjekt 11 

Det er få studier av karbonlagre i fjellet i Norge, og også få studier av karbonflux i de samme 

områdene. Figur 3 fra Sørensen m.fl. viser at grasmark på Dovre hadde et karboninnhold på 

12 kilo per m2, at krekling-hei hadde 9 kilo karbon per m2 og buskvegetasjonen hadde 5,5 kilo 

karbon per m2.  

Figur 3  Lagring av karbon i beite på Dovre. (Sørensen et.al. 2018) 

 
I likhet med i Norge, yter beitedyrene  i Sveits et nødvendig og verdifullt bidrag til 

matsikkerhet i Sveits. Beitedyrene gjør at gras, urter og løv kan brukes som mat. Om lag 40 

prosent av Sveits sitt landbruksareal ligger i fjellene. I Norge er det også mye jordbruksareal i 

fjellområdene. Grasareal og kreklinghei sammen med skog og myr er de viktigste lagrene for 

karbon i jord på kloden. Disse områdene lagrer store mengder karbon i humus og annet 

organisk materiale, og i plantenes røtter i jorda. Det er funnet karbonlager i jorda helt ned til 1 
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meter. Dersom disse beiteområdene vokser til med kjerr og kratt, slippes det ut lystgass fra 

jorda, en gass som er 300 ganger så skadelig for klima som CO2 (Spengler, 2020).  

Det er kun beitedyra som kan hindre gjenroing. Sauen og geita er effektive mot gjengroing 

i fjellet. Åpent landskap i fjellet er viktig for klima, for nitrogenbalansen, forurensing fra 

næringsstoffer og det biologiske mangfoldet, i tillegg er åpent fjellandskap et attraktivt 

turistmål (ibid.). Gjødsel fra sau, geit og storfe er verdifull naturlig gjødsel. Husdygjødsel 

stabiliserer jorda, fremmer plantevekst og fikserer karbon. Med middels beitetrykk er 

beitemarka et uvurderlig naturlig karbonlager (ibind.).  

Karbon er et grunnstoff som sammen med  oksygen, danner klimagassen CO2. I 

klimaregnskapet brukes det en omregningsfaktor på 3,67 for å regne om karbon til CO2-

ekvivalenter, jfr. Figur 4.  

 

I de områder hvor det er beitelag og hvor NIBIO har kartlagt beitekvaliteten er det blant annet 

grasmyr, lav-hei, rishei, høgstauder, urter og gras. Dette tilsvarer områder som på Dovre 

hadde mellom 9 kilo og 12 kilo karboninnhold i jord, jfr Figur 3. 

I Oppdal er det 1 036 500 dekar nyttbart beite bestående av urter, gras og lynghei. Denne 

vegetasjonen kan ha karbonlager på mellom 9 og 12 kilo karbon per m2. Et forsiktig anslag 

tilsier at området kan ha et karbonlager på mellom 9 millioner tonn og 12 millioner tonn i den 

produktive delen av beitelagsområdet. Det er mye urter og vierkjerr i beiteområdene i 

kommune, og vi kan anta at største innlagringen skjer i krekling-hei i fjellet med 0,069 gram 

per m2 per time, noe som tilsvarer 69 gram per dekar per time. Antall vekstdøgn og timer i 

fjellet varier mye, noe som gjør anslaget for karbonlagring ytterligere usikkert. I Oppdal er det 

om lag 120 døgn med temperatur over 6 grader. Vi antar at døgnet har 10 timer med dagslys, 

Figur 4  Meld. St. 39 (2008-2009) Klimautfordringene - Landbruket en del av løsningen, 
side 40. 
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det vil si totalt 1200 timer mulig tid for lagring av karbon i vegetasjonen i fjellet i kommunen. 

For beitelagsområdene i Oppdal som utgjør i overkant av 1 million dekar, vil det si at området 

har et potensial for fangst av karbon på ca. 85 800 tonn karbon per år dvs 1/100 av total 

lagring i året. Omregnet ved hjelp av formelen i Figur 4, tilsvarer dette om lag 315 000 tonn 

CO2-ekvivalenter årlig i området.  

Figur 5  Utslipp fra økonomisk virksomhet i Oppdal i 2018.(Kommuneplanen 2019-2030) 

 
 

Fangst og lagring av karbon i beitemark er ikke innkludert i klimaregnskapet fordi det er for 

lite kunnskap om dette både i Norge og globalt. I tillegg til liten kunnskap om lagring av 

karbon og om status på karbonlagret i jorda i fjellet, regnes heller ikke utslipp fra 

hyttebygging i fjellheimen inn i klimaregnskapet. Hyttebygging er en trussel for 

klimaendringer i og med at bygging av hytter frigjør karbon fra lagrene i vegetasjon og jord i 

fjellet, mens beitebruk fører til økt karbonlagre (Barteltt et al. 2020). Beitebruk med et 

beitetrykk på om lag 25 sauer per km2 fører til redusert tilvekst av alpinte trær. Uten beitedyra 

øker karbonlagrene over bakken, det vil si i vegetasjonen, mens med beitedyra øker 

karbonlagrene under bakken i jord og røtter (ibind.).  

 

Karbonfangst kan gi inntekt 

I Norge gjelder at forurenser skal betale for skadene den påfører samfunnet. I Stortinget er det 
enighet om at dette prinsippet også skal gjelde for klimagassutslipp. Norge har i dag en CO2-
avgift som varirer med utslippskilde, og regjeringen foreslår i klimameldingen (Meld.St.13) at 
den vil øke avgiftene på ikkje-kvotepliktige utslipp av klimagasser gradvis til 2 000 kroner 
per tonn i 2030. Dersom man tenker seg at fangst og lagring av klimagasser vil ha en negativ 
avgift, vil det være mulig å finansisere tiltak for økt beitebruk i områder av landet der antall 
beitedyr går ned og beitetrykket er for lavt til å holde landskapet åpent.  
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4  Bonden i Oppdal 

AgriAnalyse sendte ut en spørreundersøkelse i samarbeid med Oppdal kommune, den 7.april 

2021. Målet med undersøkelsen er å avklare bondens holdninger til det å drive med beitedyr.  

Det kom inn 111 svar. Spørreundersøkelsen ble sent ut til en epost-liste som Oppdal 

kommune kaller Oppdalsbønder, med litt over 300 eposter. På epostlisten er det flest aktive 

bønder, ca 200 enkeltadresser. Det er bønder med og uten husdyr, det er en del som driver 

med andre ting og leier ut jorda. Det gir en svarprosent på om lag 37 prosent. Svarene i 

undersøkelsen kan sies å være representative for bønder i Oppdal kommune.  

Det er litt over halvparten av husdyrbøndene i Oppdal som har sau, og litt under 50 prosent 

som har melkeku. Det er 34 prosent som har ammeku. I dette prosjektet er vi interessert i 

bondens holdning til å ha dyr på beite nå og i framtida.   

Tabell 2  Husdyrproduksjon i Oppdal i 2020. (Statsforvalteren i Vestfold, Agrianalyse) 

        

  Antall 
foretak 

Antall dyr Andel av antall foretak med dyrket jord i 
drift 

Mjølkekyr 46 1 309 23 % 

Ammekyr 34 637 17 % 

Mjølkegeiter 0 0 0 % 

Søyer 105 16 873 53 % 

Slakta lam 106 30 629 53 % 

Purker 0 0 0 % 

Slaktegris 1 2 1 % 

Verpehøner 4 15 025 2 % 

Slaktekyllinger 0 0 0 % 

Slakta ender, kalkuner og 
gjess 

0 0 0 % 

        

Antall foretak med dyrket jord 
i drift 

200     
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Det første spørsmålet i spørreundersøkelsen var om bonden har dyr på beite. Det var 86 

prosent, det vil si 95 respondenter, som svarte ja på dette. De fleste spørsmålene i 

spørreundersøkelsen gikk til disse respondentene, mens de som svarte «Nei» fikk noen andre 

spørsmål 

Figur 6 Har du dyr på beite? (N=95) 

 
 

På spørsmålet om hva som er hovedgrunnen til at bonden har dyr på beite, svarte 46 prosent at 

hovedgrunnen var å utnytte gårdens ressurser, og 21 prosent svarte at hovedgrunnen er 

dyrevelferd. Kun 6 prosent svarte at det var nødvendig for å ha nok vinterfôr. Det var 16 

prosent som svarte at hovedgrunnen var lønnsomhet ved at dyra henter maten selv om våren, 

sommeren og høsten.  

Figur 7  Hva er hovedgrunnen til at du driver med beitedyr? N=95 
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Fra oversikten over beitelagene ser vi at det er flest beitelag med sau, men ett lag har storfe. I 

spørreundersøkelsen svarer bøndene at de har flere typer dyr på beite. 57 prosent svarer at de 

har sau og lam, 43 prosnet har ungdyr av storfe og 34 prosent sier de har melkeku på beite.  

 

Figur 8  Hvilke dyr har du på beite? N=95 

 
 

I 2015 gjennomførte NIBIO en kartlegging av beiteområder i Oppdal. Kvaliteten på beite har 

betydning for dyras vekst og trivsel. 43 prosent av bøndene svarte at de har fått kartlagt 

beitekvaliteten, mens 53 prosent har ikke foretatt en slik kartlegging.  

Figur 9 Har du fått kartlagt kvaliteten på beitet ditt? (N=95) 

 
 

De som har fått kartlagt beitekvaliteten svarer at kvaliteten på beite er middels godt (33 

prosent) til godt (64 prosent).  

Hele 97 prosent av de spurte svarte nei på om de har vurdert å selge hele eller deler av 

beiteområdet til hyttetomter.  
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På spørsmålet om hvordan utviklingen i beitet er svarte 99 prosent at det holdes i hevd 

gjennom beiting, mens 41 prosent svarer at det holdes vedlike gjennom vedhogst, 

bærplukking osv.  

Figur 10  Hvordan er utviklingen i beitet (eget beite)? (flere svar mulig) (N=95) 

 
 

I og med at antall fritidsbygninger (hytter) i Oppdal har økt, mens antall aktive gårdsbruk har 

falt fra 1999 til 2020, har vi stilt bøndene spørsmålet om de vil selge til hyttetomter og i 

tilfelle hvorfor.  

Figur 11  Utviklingen i antall fritidsbygg og antall aktive gårdsbruk i Oppdal kommune. 
(SSB) 
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Figur 12  Har du vurdert å selge hele eller deler av beiteområdet til hyttetomter? (N=95) 

 
 

Av de 3 prosent som svarte ja, svarte 100 prosent at årsaken til at de hadde vurdert å selge 

hele eller deler av beitet til hyttetomter er behovet for ekstra midler til å investere i drifta. Vi 

spurte bonden om hvordan beitet deres holdes i hevd. Flesteparten svaret at de holder beitet i 

hevd ved beiting, og 41 prosent svarte de bruker det til vedhogst, bærplukking etc. Det var 10 

prosent som svarte at beitet gror igjen og like mange svarte at de har tatt opp igjen bruken av 

beite.  

Figur 13  Hvordan er utviklingen i beitet (eget beite)? (flere svar mulig) (N=95) 

 
 

På spørsmålet om hva bonden bruker utmarka til svarer alle at de bruker det til vedhogst, 71 

prosent bruker beitet til skogsdrift og 57 prosent bruker det til jakt eller andre ting.  

Norge har som mål å redusere klimagassutslippene med minimum 50 prosent i forhold til 

1990-nivå innen 2030. Lagring av karbon i skog er annerkjent som klimatiltak, mens lagring 

av karbon i jord og urørt beitemark er foreløpig ikke en del av klimaregnskapet. Landbruket i 

Norge står for 8 prosent av klimagassutslippene i 2020, og bondeorganisasjonene har inngått 
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en avtale med regjeringen om klimagassutslipp. Godt over halvparten av bøndene som svarte 

på undersøkelsen sier beitebruk må inn som ett av flere klimatiltak som utløser statlig 

tilskudd. 67 prosent av de spurte mener at klimatiltakene må være gunstig både for klimaet og 

for bondens økonomi.   

Figur 14  Det er forventninger om klimakutt og klimatilpasninger i landbruket i Norge. Hvilke 
påstander/tiltak mener du blir viktigst for at landbruket skal nå sine klimamål i 
2030? (N=111) 

 
 

På spørsmålet om bonden ville hatt flere dyr på beite dersom det er mulig å dokumentere at 

beitebruk bidrar til biologisk mangfold og til lagring av karbon i jord, svarer 25 prosent ja, og 

52 prosent svarer nei. Dette samsvarer godt med beitetrykket i beitelagene i kommunen. De 

fleste beitelagene har passe stort beitetrykk, men det er noen lag som har plass til flere dyr. 

Overbeiting gir ikke bedre biologisk mangfold og heller ikke økt lagring av karbon i jord. 

Internasjonal forskning viser dette (Mattila, 2021). Av de som ikke har beitedyr i dag, vil 87 

prosent starte opp med beitedyr dersom det kan dokumenteres at det har god klimaeffekt og 

virker positivt på biologisk mangfold.  
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Figur 15  Dersom det er mulig å dokumentere at beitebruk bidrar til biologisk mangfold 
og til fangst og lagring av karbon, ville du da hatt flere dyr på beite? (N=95) 

 
 

Klimagassutslipp har ført til at regjeringen har varslet at de vil innføre karbonavgift på rødt 

kjøtt. Derfor spurte vi bøndene hva de tenker om nye trender rundt kosthold, dyrevern og 

klima betyr for dem. Det var 36 prosent som svarte at de er enige i at bonden må tilpasse 

driften til disse nye trendene.  

 

Figur 16 Hvor enig eller uenig er du i påstanden: "Nye trender rundt kosthold, klima og 
dyrevern vil gjøre det nødvendig for meg som bonde å tilpasse driften"? 
(N=111) 
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5  Videre arbeid 

Det er over 1 million dekar godt beite i Oppdal kommune. Dette beites av om lag 45 000 sau 

og lam vår, sommer og høst. Oppdal har 17 448 sau over 1 år, og hver sau gir i snitt 4 kilo ull 

og 26 kilo kjøtt. Det vil si at i Oppdal produseres det 66 tonn ull og 448 tonn kjøtt. I tillegg 

kommer er det et beitelag for storfe, og det er stølsdrift i kommunen noe som også bidrar til 

verdiskaping i kommunen.  

Beitearealet har stort biologisk mangfold, det viser kartleggingen NIBIO gjorde i 2015. 

Planter, urter og dyr er i positiv utvikling, slik at status i 2015 ikke nødvendigvis er lik i 2021. 

Dette må oppdateres med jevne mellomrom. 

For å vite noe om karbonlager, fangst og lagring av karbon i beitemark er det mange 

faktorer som må kartlegges. Blant annet er det behov for kunnskap om antall vekstdøgn, 

middeltemperatur, nedbør, type vekster, jordsmonn og dybde.  

Prosessene rundt naturens egen fangst og lagring av karbon i jord, fotosyntesen i grasmark 

og lageret av karbon i biomassen og nede i jorda henger sammen, men hvordan bonden driver 

husdyrdriften og dennes påvirkning av økosystemtjenestene er lite kjent. Den tradisjonelle 

formen for beitebruk er ikke beskrevet i forhold til opprettholdelse av økosystemtjenester, og 

det er ikke systematisert kunnskap om hvordan endringer over tid virker på disse tjenestene.  

For en kommune som Oppdal hvor husdyrproduksjonen utgjør en stor del av 

verdiskapingen i kommunen samtidig som denne sektoren med dagens karbonregnskap utgjør 

en stor del av klimagassutslippet, vil det å beregne inn i karbonbudsjettet den årlige fangst og 

lagring av karbon i beitemarka ha stor betydning. I tillegg vil dette bidra til å gjøre FNs 

klimapanel sine beregninger mer nøyaktig og virkemidler for å redusere klimagassutslippene i 

Norge og globalt mer treffsikre. Og det kan legge til rette for økt forståelse og bedret 

beitebruk og muligens også en premie for den binding som dyrene bidrar til.  
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Vedlegg 

Beitebruk i Oppdal  

Vi trenger hjelp fra deg som bonde for å vite mer om beitebruk i Oppdal kommune. Norge har forpliktet 

seg til å redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030 fra referanseåret 1990. Nyere 

forskning viser at normalt beitebruk har god effekt på reduserte klimagassutslipp fra jordbruket. Beitemark 

regnes kun med i Norges klimaregnskap på minussiden gjennom utslippene av metan og lystgass fra 

beitedyrene, mens deres betydning for karbonlagring neglisjeres. Beiting stimulerer rotsystemet til plantene 

og dermed også lagring av karbon.  

Derfor vil vi stille deg noen spørsmål vi håper du vil sette av tid til å svare på.  

1) Har du dyr på beite? 

  Ja 

  Nei 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

2) Hva er hovedgrunnen til at du driver med beitedyr? 

  Utnytte gårdens ressurser 

  Nødvendig for å ha nok vinterfôr 

  Lønnsomt at dyra henter maten sin selv vår, sommer og høst 

  Dyrevelferd 

  Trivsel, holde tradisjonen i hevd 

  Annet       

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

 

3) Hvilke dyr har du på beite? 

Sau og lam 

Melkekyr 

Ammekyr 
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Ungdyr av storfe  

Øvrig storfe 

Hest 

Geit 

Andre (f.eks lama, alpakka) 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

4) Hvor mange dyr søkte du om produksjonstilskudd til i 2020? 

Melkekyr       

Ammekyr       

Øvrige storfe       

Melkegeit       

Ammegeit       

Bukker og ungdyr, medregnet kje       

Søyer (født i fjor eller tidligere)       

Lam       

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

5) Hvor mange dyr sender du på beite? 

Melkekyr       

Ammekyr       

Øvrige storfe       

Melkegeit       

Ammegeit       

Bukker og ungdyr, medregnet kje       

Søyer (født i fjor eller tidligere)       

Lam       
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Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

6) Har du fått kartlagt kvaliteten på beitet ditt?  

  Ja 

  Nei 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du fått kartlagt kvaliteten på beitet ditt? inneholder noen av disse 

alternativene 

 Ja 

7) Hvordan er gjennomsnittskvaliteten på beitet du bruker?  

  Dårlig 

  Middels 

  Godt 

  Vet ikke 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

8) Har du vurdert å selge hele eller deler av beiteområdet til hyttetomter? 

  Ja 

  Nei 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

og 

Dersom spørsmålet Har du vurdert å selge hele eller deler av beiteområdet til hyttetomter? 

inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

 

9) Hva er hovedgrunnen til at du har vurdert selge hele eller deler av beite ditt? 

  Lav lønnsomhet i drifta 

  Behov for ekstra midler til investering i bruket 

  Behov for ekstra midler til å investere utenom bruket 
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  Andre ting 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

10) Hvor stort er eget beite? (Skriv antall dekar i hele tall) 

      

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

11) Hvordan er utviklingen i beitet (eget beite)? (flere svar mulig) 

Holdes i hevd gjennom beiting 

Vedhogst, bærplukking med mer 

Forringes gjennom gjengroing 

Tatt opp igjen nylig, blir løpende bedre 

Andre forhold: 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Nei 

12) Har du tidligere hatt dyr på beite? 

  Ja 

  Nei 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du tidligere hatt dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

13) Hvilket år sluttet du med dyr på beite? 

  2020 

  2019 

  2018 

  2017 

  2016 

  2015 
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  2014 

  2013 

  2012 

  2011 

  2010 

  2009 

  2008 

  2007 

  2006 

  2005 

  2004 

  2003 

  2002 

  2001 

  2000 

  1999 

  1998 

  1997 

  1996 

  1995 

  1994 

  1993 

  1992 

  1991 

  1990 

  1989 

  1988 

  1987 

  1986 

  1985 

  1984 

  1983 

  1982 

  1981 

  1980 eller før 
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Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du tidligere hatt dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

14) Hva brukes utmarka til i dag? 

Hytte 

Skianlegg 

Turisme 

Brukes ikke 

Skogsdrift 

Vedhogst 

Jakt 

Annet 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du tidligere hatt dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

15) Dersom det å restaurere utmarksbeite bidrar til økt lagring av karbon og biologisk mangfold, vil 

du være interessert i å gjøre det? 

  Ja 

  Nei 

  Det er ikke lenger mulig  

  Vet ikke 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du tidligere hatt dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

16) Hva ser du som de største utfordringene for å gjenoppta beitebruk? 

  Skaffe kvalifisert arbeidskraft til å buføre, sanke, føre tilsyn med dyra 

  Vanskelig tilgjengelig 

  Vanskelig å kombinere med andre jobber, skole og/eller barnehage 

  Lønnsomhet i drifta 

  Investeringsbehov 

  Arbeidsmengde 

  Hyttenaboer, mye forstyrrelser fra hunder og folk 

  Er ikke interessert i å drive med husdyr 

  Annet       
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17) Det er forventninger om klimakutt og klimatilpasninger i landbruket i Norge. Hvilke 

påstander/tiltak mener du blir viktigst for at landbruket skal nå sine klimamål i 2030?  

Det må gis statlige tilskudd som stimulerer til klimatiltak 

Beitebruk må inn som ett av flere klimatiltak som får statlig tilskudd 

Tiltakene må være gunstige for bondens økonomi, samtidig som de er gunstige for 

klimaet 

Rådgivning på gårdsnivå, for at jeg skal kunne se hvilke tiltak som kan gi størst effekt på 

min gård 

Det trengs ingen tiltak - presisjonslandbruk og teknologisk utvikling gjør at vi vil nå 

klimamålene uansett 

Ingen spesiell stimulering trengs, vi bønder vil gjøre tiltak på eget initiativ 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

18) Dersom det er mulig å dokumentere at beitebruk bidrar til biologisk mangfold og til fangst og 

lagring av karbon, ville du da hatt flere dyr på beite? 

  Ja 

  Nei 

  Vet ikke 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Har du dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Nei 

og 

Dersom spørsmålet Har du tidligere hatt dyr på beite? inneholder noen av disse alternativene 

 Nei 

19) Dersom det er mulig å dokumentere at beitebruk bidrar til biologisk mangfold og til fangst og 

lagring av karbon, ville du vurdert å starte med dyr på beite? 

  Ja 

  Nei 

  Vet ikke 

20) Hvor enig eller uenig er du i påstanden: "Nye trender rundt kosthold, klima og dyrevern vil 

gjøre det nødvendig for meg som bonde å tilpasse driften"? 

  Helt uenig 

  Litt uenig 

  Verken enig eller uenig 
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  Litt enig 

  Helt enig 

  Vet ikke 
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