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Beredskapsplan for  
beitenæringen  
i N. Land kommune  
for tiltak og oversikt til bruk i ulike hendelser / 
"kriser"  for beitenæringen.  
Beredskapsplan er en del av Beitenæringens og landbrukets samlede 
Beitebruksplan i N.Land kommune. 

Hensikten med en samlet/helhetlig  beredskapsplan er å  

*sikre best mulig forhold for beitedyr i alle situasjoner 

*sikre dyreholder selv og dyreholders plikter og rettigheter i alle situasjoner 

 

                

Januar 2019 
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Beredskapsplanen for beitenæringen i N. Land kommune er 
basert på: 
*Beitebruksplan fra 2002 og Beredskapsplan for beitedyr i N.Land  fra 2005  
*Retningslinjer for beitelag og lagenes egne vedtekter for beiting i utmark  
*Forskrift om Organisert beitebruk 
*Gjeldende lovverk for landbruk og dyrehold, samt Kommunehelseloven 
*Forankre Beredskapsplan i lover og kommunale vedtak 
 
Normalt er disse dokumentene dekkende, men er ikke gode nok i 
krisesituasjoner med rovdyr og andre hendelser , derfor denne 
planen. 
 
Beredskap for beiting i Nordre Land kommune omfatter  
* 9 organiserte beitelag i hele kommunen med beiting på innmark og utmark 
*Dyreeiere med beiting kun på innmark og oversikt over disse 
* Oversiktslister for de enkelte dyreeieres øremerking jfr beiting i utmark,   
   adresse og telefon  
*Kommunal oppdaterte telefonlister for kontakt med aktuelle instanser 
*Fylkesmannens årlige  infoskriv om rovdyr og beiting 
 
Beredskapsplanen omfatter følgende områder: 
1.Rovdyrangrep 
2.Båndtvang -hundehold og beitedyr 
3.Dårlig dyrehold og mangler i dyreholdet 
4.Trafikk 
5.Flom /ras og forurensing 
6.Snø 
7.Ekstraordinær sanking  og sanking ellers 
8.Sykdomsutbrudd 
9.Radioaktivitet 
10.Turisme/hytter og gjerding 
11.Brann 
12.Andre ulykker på beite : Falleferdige gjerder  og bygninger 
13.Skogsbilveger /jernbane i beiteområder 
14.Beiteskader på skog i utmark 
15. Endringer i artsmangfoldet 
16.Støtteapparat landbruk ved hjelp i krisesituasjoner 
17.Økonomi 
18.Etikk i landbruket  
19.Informasjon /kommunikasjon 
20.Langsiktig tørke 
21.Nasjonal beredskap ved ulike hendelser  72 timer 
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Vedlegg til bruk ved ulike tiltak: 
 
*1.Telefonliste -beredskapsplan for beitedyr  
 
*2.Sjekkliste  og dokumentasjon for dyreeier / beitelag for sesongen 
     Eksempel på oversiktslister med øremerker.  
 
*3.Forslag til oversikt perm beitelag og dyreeier  (sjekkliste og  
     dokumentasjon) 
 
*4.Informasjon til hundeeiere -oppslag i kommunen 
 
*5.Slippelapp ved beiting i utmark 
 
*6.Oversikt rutine ved rovdyrangrep og skadefelling 
      (Skjema oversikt kriseberedskap ved store rovdyrangrep) 
 
*7.Oversikt beredskapsbeiter /reserveareal for beiting og ledige hus for  
       oppstalling av dyr 
 
*8.Oversikt kriseberedskap ved store rovdyrangrep 
 
*9.Oversikt over gjødselvogner/snøfresere  hos gardbrukere jfr vanntilgang 
brann 
 
*10.Oversikt over tiltak ved langsiktig tørke 
 
*11.Oversikt lover og forskrifter 
 
*12.Nasjonal beredskapsplan 72 timer 
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1.ROVDYRANGREP 
Angrep oppdaget av  
*dyreeier /medlem i beitelag som varsler leder i beitelaget 
*andre som varsler dyreeier eller andre i beitelaget 
 
TILTAK VED ANGREP 
1.Ved mistanke om rovdyr/begynnende skader oppstår: 
*dyreeier kontakter SNOs rovdyrkontakt og beitelagsleder.  
Kadaverhundsøk etter henvendelse til kadaverhundkoordinator vurderes 
umiddelbart  etter vurdering fra SNO/beitelagsleder.  
Beitelagsleder organiserer evtl.søk etter skadde/døde dyr,varsler andre 
medlemmer i laget og nabolag varsles. 
SNO/Fylkesmannen sender ut sms ut fra skadeårsak. 
Økt tilsyn utøves etter behov. 
 
 
2.Ved større angrep: 
 *Dyreeier kontakter SNOs rovdyrkontakt og beitelagsleder.  
Kadaverhundsøk etter henvendelse til kadaverhundkoordinator vurderes 
umiddelbart  etter vurdering fra SNO/beitelagsleder.  
Beitelagsleder varsler kommunen. 
Kommunen søker om felling og  varsler kommunalt jaktlag. Nordre Land  
 
Kommunen varsler Mattilsynet. 
Kommunen varsler nabokommunene. 
 
*leder i beitelag varsler medlemmer i laget, organiserer søk etter skadde 
dyr/kadaver samt evtl. ekstra tilsyn /vakthold i beitelaget. 
*leder i beitelaget varsler andre beitelag. 
*Kriseledelsen  varsles, og de enkeltes oppgaver trer i kraft jfr  oversikt  
ansvar , beredskapsbeite og mediakontakt :Dette fordi det kreves i dag en 
profesjonalitet rundt håndteringen av rovdyrskader, så den samlede 
belastningen ikke blir for stor for dyreeier, beitelag og 
kommune/landbrukskontor og jaktlag. 
få inn sau fra beite 
 
 
OPPSETT KRISEBEREDSKAPOVERSIKT JFR OPPSETT ANSVAR OG OPPGAVER 
Ved store angrep av rovdyr, må det organiseres på rasjonell måte for 
oppgaver på forhånd, så tiltak skjer raskt og på en måte som gir dyra best 
mulig beskyttelse og informasjon til storsamfunnet/media håndteres riktig. 
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Kommunikasjons oppsett: 

 
 
 
KRAV TIL FELLINGSLAG FOR Å LYKKES VED SKADEFELLING, ut fra erfaringer: 
*Kommune skal bestrebe seg å til enhver tid ha minst 30 stk. godkjente jegere som til 
enhver tid er skikket og trent til oppgaven, både fysisk og psykisk forbredt.  
*Fellingsleder og viltansvarlig ser på bemanningen fra år til år for å vite at antallet og 
kompetansen er tilfredstillende. Viktig for at fellingslaget skal lykkes, positivt for 
dyrevelferden og de som blir utsatt for rovdyrangrep! 
*Fellingsleder skal ha en positiv holdning til til beitenæringa, og et godt forhold til jegerne 
i fellingslaget.  
*Dispensasjoner fra båndtvang og lignende hinder for jakt, bør til enhver tid være under 
kontroll av fellingsleder/kommunen.  
*Jegerne bør bestå av en viss andel kjentmenn fra forskjellige deler av kommunen. Det 
bør være en blanding av unge ivrige, erfarne pensjonister og andre motiverte jegere som 
har MULIGHET OG VILJE TIL Å JAKTE, og som fort er ute i terrenget. *Samarbeid med 
andre kommuner er en selvfølge.  
*Fellingsleder/jaktleder lager seg telefonlister og grupper for masseutsendelser av SMS. 
*Jakttaktikk og jaktform for den enkelte art, bør det også foreligge en plan på fra 
fellingsleder/jaktleder. 
Jegere som kan godt gaupejakt, må prioriteres til gaupeskadefellingsjakt. 
*Av erfaring så ser en at hvert minutt, og god planlegging er av stor betydning! 
Uansett så er det å få resultater som gjelder, det får en ved samarbeid og atter 
samarbeid. 
 
 
Større kart finnes i vedleggslista,helt bak i planen. 
 
 

Informant, den som oppdager skader/dyr 
(dyreeier/turist osv 

Gir beskjed til DYREEIER/andre 

Fellingslagsleder i NL 
Erik Eng 

Medlemmer av kommunalt fellingslag 
Kontakt med fellingslag i nabokommuner 

Mediekontakt 
Ola Hellerud 
Beitebrukere 

Fellingslag 
Nordre Land Sau og Geit/kadaverkontakt 

 

Lokalaviser 
Riksdekkende aviser 

TV 

SNO 
Fylkesmann 
Kommune 

Mattilsynet 

Beitelag 

Sammen med beitekooordinator  ha 
kontakt med   beitebruker  

Beitekoordinator 
Anne I.Terningen 

Norsk Sau og Geit 
Norges Bondelag 

Norges Bonde og Småbrukerlag 
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2.BÅNDTVANG -hundehold og beitedyr 
N. Land har vedtatt utvidet båndtvang i tiden 1.april til 30.september. 
Plakater settes opp jfr båndtvang, og dialog er viktig med hundeholdere: 
 
Uregelmessigheter oppdaget av  
*dyreeier  /medlem beitelag som varsler  leder i beitelag  
*andre  som varsler dyreeier eller andre i laget 
 
TILTAK 
*dyreeier  varsler som for rovdyr 
*Beitelagsleder i samråd med dyreeier tar ansvar for forholdet til hundeeier 
og kontakter lensmannen: ALLE angrep av hund SKAL anmeldes for å 
forhindre flere angrep. 
*Sanking  av husdyr før jakta setter i gang, hindrer tap, men må sees i 
sammenheng med sesongen jfr f.eks. ekstrem tørke mv. 
 
3.DÅRLIG DYREHOLD/MANGLER I DYREHOLDET 
*Ulike forhold påvirker dyreholdet hos den enkelte dyreeier, som kan 
medføre  redusert dyrevelferd og  påvirke dyrs rett til et godt liv. 
*Syke dyr eller små/svake lam  må ikke slippes på beite i utmark.  
*Behandling av sykdom må utføres og nødvendig parasittbehandling må 
gjøres ved behov etter anbefaling fra beitelag/ veterinær. 
* Den enkelte dyreeier er selv ansvarlig for sine dyr, og må i enhver 
situasjon, gjøre det som er best for dyr som enkeltindivid og gruppe.  
 
TILTAK: 
*Den enkelte dyreeier selv følger opp sine dyr, og krav til dyrevelferd på 
innmark/utmark følges opp for alle dyr.  
KSL utføres  og dermed krav til oppstalling og dokumentasjon gjøres. 
*Kontakt med veterinær gjøres ved behov, og tilsyn ut fra forhold for dyra. 
Merking og dokumentasjon gjøres jfr krav ut fra det som er oppstått. 
*Trengs det hjelp fra andre, kontaktes andre dyreeiere eller landbruks-
kontoret ,  lokalt sau og geitalslag, faglag eller beitelaget. 
*KSL gjennomgang med rådgiver, er viktig for god drift og bør sees på som 
nyttig for helheten i  jordbruket. 
*Mottaker av dyreeiers produkt, plikter å ta kontakt ved dårlig kvalitet på 
leveranser, for veiledning videre. Denne veiledning bør dyreeier ta ved ,og 
sørge for forbedring. 
*Andre som oppdager uregelmessigheter for dyr på beite, varsler dyreeier 
selv eller andre dyreeiere, veterinærer ,landbrukskontoret eller Mattilsynet. 
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4.TRAFIKK 
Skader oppdaget av  
*dyreeier  /medlem beitelag som varsler  leder i beitelag  
*andre  som varsler dyreeier eller andre i laget 
 
TILTAK  
*Dyreeier står for all kontakt med veterinær, SNO ved tvil om skadeårsak, 
samt med kjent skadevolder og evt. lensmannen. 
*Leting etter dyr sees an 
*Skilt om sau vurderes satt opp jfr skiltregler/prosedyre avhengig av 
veg/standard/beliggenhet 
 
5.FLOM / RAS OG FORURENSNING 
1.Skader på beiteområde ut fra flom eller ras på innmark eller utmark der 
dyr beiter, eller forurensning (gjødsel/ batterier ol.)  på innmark eller utmark   
som oppdages av  
dyreeier  /medlem beitelag som varsler  leder i beitelag  
*andre  som varsler dyreeier eller andre i laget 
 
2.Forurensing forvoldt  av dyreeier selv jfr utkjøring av egen gjødsel, må 
unngås jfr avrenning til bekk/elver og brønner der gjødsla skal spres.  
Utføres dette oppdraget av andre, må det forvisses av oppdragsgiver at 
forurensning ikke skjer.  
Ved skade:   
 
TILTAK 
*1.Leder i beitelaget/dyreeier vurderer skadeomgang og kontakt veterinær , 
evtl. evakuering og beredskapsbeite jfr skader på dyra. 
*Leder i beitelaget /dyreeier iverksetter leting etter skadde dyr og vurderer 
hjelp fra andre. 
*Er det tvil om straffbart forhold, varsles myndigheter ut fra skade. 
 
2.Er det forurensing forvoldt av dyreeier selv/andre jfr utkjøring, tas det 
kontakt med kommunens  Forurensingsmyndighet/ Landbrukskontor,  
naboer og andre som blir berørt . 
*Opprydding etter flom, ras eller forurensning organiseres av dyreeier med 
hjelp av mannskap ut fra omfanget. 
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6.SNØ 
1.Skader på tak og innretninger gardbruker har for oppstalling av dyr/ 
maskiner som følge av store snømengder. 
2.Snøfall i beiteperioden på hjemmebeite eller utmarksbeite, som gjør tiltak 
nødvendige og som oppdages av dyreeier selv eller andre: 
 
TILTAK 
*1.Dyreeier selv må passe på snøforhold i inneforingsperioden, slik at ikke 
tak/bygninger faller sammen der det er dyr.  
Det må i vintersesongen vurderes om tak må måkes av, og evtl. skaffe hjelp 
til dette .Når våren kommer, må det tenkes om smelting av snø,og 
sammentetting av snø, og dermed økt tyngde. 
 
Dyreeier selv må varsle forsikringsselskap ved skader, samt få hjelp hvis det 
ved store snøfall der skade på hus/dyr/maskiner oppstår. Familie, avløser, 
andre dyreeiere/veterinær  eller landbrukskontoret kan bistå med ulik hjelp 
ut fra skade. Annen  oppstalling av dyr om dyr må flyttes, viser til 
beredskapsplanens tiltaksdel om ledige hus for akutte situasjoner. 
 
*2.Snø i beitesesongen må da vurderes om hvor dyr er når snø kommer, jfr 
mulig foring ute, ta dyra inn igjen eller etter beiteslipp, ta dyr hjem en 
periode jfr tilgang på mat. 
Beitelagsleder varsles ved tiltak om å ta dyr hjem fra beite, og det vurderes 
hjelp til sanking/driving eller kjøring . 
 
*3.Ekstrem tørke over tid, kan tilsi at sanking av dyr i utmark må utsettes jfr 
tilgang på beite på innmark.  
 
Dette kan også tilsi utsatt organisert trening av elghund i utmark og 
eventuelt utsatt småviltjakt. 
 
Men dyra må hjem når snø er ventet, og dyreeier må følge med på 
værvarsling/ evtl. samarbeide om sanking ved snøfall som vanskeliggjør å få 
dyr hjem. 
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7.EKSTRAORDINÆR SANKING /SANKING 
 
Om ulike hendelser gjør ekstraordinær sanking nødvendig av dyr fra 
hjemmebeite eller utmarksbeite: 
 
TILTAK:  
Dyreeier vurderer selv omfanget, beiteforhold  dit dyr fraktes og hjelp  fra 
andre i beitelaget /transporthjelp med dyrebil. 
Må andre varsles , gjøres dette og annet samarbeide ordnes ved behov. 
Trengs beredskapsbeite, tas det kontakt jfr oversikt/kart. 
 
Vanlig sanking gjøres av dyreeier og beitelag, ved behov for hjelp tas det 
kontakt som for ekstraordinær sanking. 
 
8.SYKDOMSUTBRUDD 
 
Dette kan være større forekomster av ulike sykdommer hos beitedyr, 
forgiftningsmistanke, feks pulpanyre hos sau, behov for ekstra 
snyltebehandling osv: 
 
TILTAK: 
Slike forhold rapporteres til beitelagsleder/dyreeier  av den som oppdager 
forholdet , som vurderer tiltak ut fra alvorlighetsgrad, kontakt veterinær og 
andre for tilsyn/hjelp. 
Mattilsynet er også samarbeidspartner i slike tilfeller. 
 
 
 
9.RADIOAKTIVITET 
Her har beitelagsleder og landbrukskontoret alt ansvar ut fra oppstått 
situasjon , målinger av radioaktivitet og tiltak jfr sanking og levering av dyr til 
slakt. Fylkesmannen utgir informasjon. 
 
TILTAK:  
*Hver dyreeier følger med på informasjon fra Landbrukskontor/informasjon 
fra Fylkesmann og beitelag. 
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10.TURISME, HYTTER OG GJERDING  
 
Økt hyttebygging med noe gjerding rundt hyttene, tilsier økte vansker ved 
beitedyr nært på. Flere folk i utmarka påvirker dyra som går i disse 
områdene, og  det kan fort bli dyr som får tilhold rundt hyttene. 
Utbygger har ansvar for samarbeid /tilrettelegging jfr beiting som er i 
området, planer har høringsfrister og bør sendes berørte parter. 
 
TILTAK:  
*Ved utbygging /økt bebyggelse i utmark, må det tas hensyn til eksisterende 
beitebruk:   
-Informasjon om beiting  og vansker for dyr på beite jfr skader,rovdyr,trafikk 
mv.  
-Beholde beiterettigheter i området, er viktig fra utbygger ,kommune og 
beitenæringen. Informasjon til f.eks hytteforeninger mv om hva som er i 
området. 
 
*Faglag /Sau og Geit må gi uttalelser i utbyggingssaker, få disse tilsendt og 
avgi svar jfr beiting og tilrettelegging for det. 
 
*Informasjonsplakater og god kommunikasjon vil hjelpe både dyreeier og 
hytteeiere/turister. 
 
*Godkjent "gjerding" i hytteområder, vedtas i  kommunen: Utbygger eller 
hytteeier plikter å sette seg inn i gjerderegler for å unngå dyretragedier. 
 
 
11.BRANN 
Brann kan oppstå hos dyreeier i fjøs/låve og våningshus eller i 
beiteområdets hytter/hus/løer  eller skogbrann . 
 
TILTAK:  
*Varsling ut fra skadens omfang til brannvesen/andre. 
*Ut fra brannens omfang og konsekvens for beitedyr, vurderes det behov for 
annen oppstalling, flytting fra beite og samarbeid for gode forhold for dyra. 
*Forsikringsselskapet varsles tidlig jfr hjelp og krav videre, samt 
erstatningssøknader . 
*Kartlegging i kommunen gjøres jfr muligheter for å bruke gjødselvogner 
/snøfresere/annen vannløsning  jfr slokking. 
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12.ANDRE ULYKKER PÅ BEITE / 
FALLEFERDIGE GJERDER OG BYGNINGER 
 
*Dyr kan sette seg fast i berghyller, myrhull, hullbekker og spor etter 
skogsdrift. 
*Gjerder  rundt eiendommer /hytter mv  og falleferdige bygninger, har gitt 
mange vansker for beitedyr før og vil sikkert fortsette å gi utfordringer. 
*Gjerding langs nedlagt jernbanelinje, gir utfordring for noen dyreeiere. 
 
TILTAK:  
*Naturgitte forutsetninger må sees an, dekkes eller sjekkes jevnlig av 
dyreeier. 
*Opprydding/utjevning av kjøreskader/spor  etter skogsdrift, gjøres jfr krav. 
*Grunneier varsles om vansker gjerde/bygninger gir for dyra fra dyreeier. 
*Kommunen varsles om de ulike forhold, og det samarbeides om 
løsninger/utbedring. 
*NSB bør varsles årlig fra både dyreeier og Landbrukskontoret. 
*Plakater om beiting /tilsyn settes opp jfr varsling til grunneier og folk som 
ferdes i utmarka. 
 
 
13.SKOGSBILVEGER / JERNBANE I BEITEOMRÅDER 
 
Ulike veger er i beiteområder, som kan gi vansker for beitedyr ved flom/ ras/ 
utkjøring av tømmer. 
 
*Det henstilles til grunneier å låne ut nøkkel til bom ,ved utkjøring av syke, 
skadde eller døde dyr ut fra skade fra rovdyr, brann mv. 
 
Jernbane i beiteområdet kan ved bruk som  /turgåing gi press på 
beitedyra/påkjørsel eller ødeleggelser av jernbanelinja kan være ødelagt. 
Vansker oppdaget av dyreeier/andre 
 
TILTAK  
*Dyreeier varsler grunneier/ NSB ved vansker. 
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14.BEITESKADER PÅ SKOG I UTMARK 
 
*Beiting i utmark er noe som har vært i lange tider, og som er en rettighet til 
den enkelte gard. Omfanget av beiting i utmark er viktig i forhold til 
gjengroing. 
 
*Beiting kan medføre ulike skader på skog spesielt ved for tidlig slipping. 
Plantefelt i tidlig vekst, kan være mest utsatt for skader, som nedtråkking 
eller rive opp planter nylig satt. 
 
*Skaden kan oppdages av dyreeier selv, skogeier eller andre som ferdes i 
skogen: 
 
TILTAK 
*Slipping i utmark  ut fra gitt dato / egenvurdering av beiteforhold for dyra. 
*Sanking på høst, ut fra dato/egenvurdering , men alle dyra tilstrebes hjem  
foran jaktsesongen ,da  småviltjakta begynner 10.09.  og videre fram  
25.09.jfr elgjakt. 
Etter tørkeperioder, kan dyra gå lenger i utmark enn normalt for å spare 
hjemmebeite. Dette varsles gjerne via kommunen,faglag eller beitebruker 
selv ut fra tilgang på hjemmebeite. 
 
*Det vurderes hvor slipping skal foregå videre, oppsetting av saltstein og 
sankekve, samt  evtl. endre beitemønster for dyra. 
 
15.STØTTEAPPARAT LANDBRUK I KRISESITUASJONER 
I mange tilfelle av ulykker og vansker har dyreeier behov for hjelp og støtte. 
Dette kan være av ulik art, noen å snakke med, hjelp til praktiske forhold, 
økonomi, eller ved langvarige forhold profesjonell hjelp: 
 
TILTAK 
*familie, naboer og medlemmer i beitelag/andre dyreholdere gir fanger opp 
behov for hjelp og gir støtte 
*N. Land Sau og Geit/OSG/NSG, Avløserkontoret, faglag/ veterinær/ 
landbrukskontoret kan kontaktes 
*Juridisk hjelp av andre enn faglag /Sau og geit kan brukes 
*Støtteapparat i kommunen som fastlege, psykiatrisk sykepleier/ 
helsevesenet kontaktes av dyreeier/familie eller de kontakter dyreeier jfr 
plan for hjelp og støtte til innbyggere i kommunen i krisesituasjoner. 
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16.ENDRINGER I ARTSMANGFOLDET 
Det er i senere tid, innkommet arter som  kan påvirke beiting både på 
innmark og utmark.  
DYR: Villsvin eller mårhund er to arter, som skader og påvirker beitebruk. 
PLANTER: Kjempespringfrø, storborre, lupin, floghavre mv.  
Liste se FB Nordre Land kommune under LANDBRUK . 
 
TILTAK 
*DYR: Om villsvin eller mårhund oppdages på beite, kontaktes 
landbrukskontoret. 
*Jakt på villsvin og mårhund er ut fra gjeldende regler. 
*PLANTER: Se på all slags beite, hva has der? Ta bort om passe mengder, 
eller søk råd Landbruksrådgivning. Brennes helst. 
 
17.ØKONOMI  
Dyreeier er avhengig av inntekt fra sine dyrs produksjon og støtteordninger i 
landbruket. Viktig å følge årshjul for god dyrevelferd for dyra,sende inn ulike 
søknader til rett tid, skal dyreeier få nødvendig god drift. 
KSL må brukes og følges opp, samt levere egenrevisjon en gang pr. år ut fra 
krav. DOKUMENTASJON OM ALT SOM GJØRES ER VIKTIG:  
Loggbok føres spesielt for utmarksbeiting. 
 
TILTAK*Dyreeier må følge opp dyras forutsetninger for leveranser over 
året, utnytte gardens muligheter og gode priser på levert produkt. 
*Dyreeier må søke råd og veiledning hos faglag, andre dyreeiere, mottaker 
av levert(e) produkt(er),landbrukskontor/Fylkesmannen,Norsk  Landbruks-
rådgiving, avløserlag, eller bank/forsikringsselskap  for å  få god oversikt for 
rasjonell drift , inntekter og utgifter. 
*Meldinger på Altinn, faglag eller andre om ulike frister for søknader eller 
undersøkelser må følges opp. 
*Landbrukskontorets oppfølging av ulike søknader/manglende søknader 
gjennomgås og informeres om jfr årshjul søknader/drift. 
*Faglag gir informasjon, som sendes medlemmer og medlemmer følges opp 
ut fra henvendelse dyreeier selv eller andre. Påminning om ulike frister ol. 
bør gjøres via sms, medlemsblad eller info skriv. 
*Mottaker av produkt fra dyreeier avholder møter/informasjon over året, og 
bør sørge for at alle leverandører får dette samt oppfølging hvis ikke god nok 
kvalitet på leveranse. 
*LOGGBOK må føres for å kunne få erstatning spesielt jfr rovdyrskader og kreving 
kompensasjon for merarbeid/utgifter.Saue-/geit-/kukontroll føres nøyaktig jevnlig. 
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18.ETIKK I LANDBRUKET / SOSIALE MEDIER 
 
Å være gardbruker er mangfoldig og viktig, kan være slitsomt og utfordrende 
til tider samtidig som en kan føle seg alene, utsatt og ikke verdsatt fra 
samfunnet. Å produsere mat er viktig, og skal jordbruket bli oppvurdert, må 
gardbrukere/dyreeiere også være dyktige ambassadører for sitt yrke.  
 
Det anbefales å droppe sosiale media , når du er i en krisesituasjon. 
 
TILTAK 
*Dyreeier må sørge for god kommunikasjon, kunnskap og innsikt samt 
"høvelig framferd" i sin omgang med omverdenen. 
*Ved kriser/vanskelige hendelser, kan det være smart å tenke seg om ,før 
uttalelser og utsagn sies. Å kalle en spade for en spade, kan være riktig, men 
ordvalget kan velges for ikke å gjøre situasjonen verre enn den er.Det 
anbefales å droppe sosiale media ved større kriser. 
*Søk råd om det er vanskelig, og ta kontakt med de det gjelder tidligst mulig. 
Bruk mennesker til å snakke med, av de som dyreeier vet kan gi råd og er til 
å stole på. 
*Omtal andre dyreeiere med respekt, og framsnakk om mulig.Ikke la 
"bygdedyret" råde. 
*Utsagn på sosiale medier må også vurderes, og bruk av bilder 
gjennomtenkes / godkjennes  før de legges ut. 
*Utsagn til dagspresse, kan det bes om å få lese før trykking, for å unngå 
uheldige uttalelser og misforståelser.  
Rett kunnskap ut til presse, er viktig for jordbruket. 
Ved store rovdyrangrep , brukes kommunikasjonsplanen for kommunen, og 
den enkelte dyreeier henviser til de ulike personer der. 
19.INFORMASJON I NORDRE LAND KOMMUNE 
Ulik informasjon er viktig for god beitebruk ,dyrevelferd og samarbeid. 
Derfor må beitelag, kommune og andre ved behov, samarbeide om 
oppdatert og relevant informasjon. 
 
TILTAK 
*Kommune og beitelag har ansvar for og samarbeider om  
nødvendig skilting jfr beiting/båndtvang. 
*Kommunen har oppdatert informasjon på hjemmeside/ Facebook. 
*Faglag samarbeider om informasjon. 
*Liste for uønskede arter av planter legges ut på hjemmesider/FB N.L.K. 
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20.LANGSIKTIG TØRKE I LANDBRUKET 
Langsiktig tørke kan i framtiden, oppstå på like samme måte som sommeren 
2018.Vansker med tilgang på gras på beite på innmark, gras for innhøsting 
over vekstsesongen og manglende vann i bekker /kilder /brønner, gir 
utfordringer for gardbrukere  for beiting i sesongen og innhøsting for 
vinteren. 
 
TILTAK 
*Gardbrukere samarbeider om muligheter for beiting og innhøsting i 
sesonger der det er vansker med grasproduksjon . 
*Beiting i utmark kan forlenges og dermed restriksjoner jakt med hund 
*Oversikt over ledige beiter/slåttmark viktig, snakkes sammen om mulig 
slått/beite. 
*Info møter med kommunen, faglag, Landbruksrådgivinga, Slakterier, 
Felleskjøpet og andre jfrøkt bruk av kraftfor /gjødsling og bruk av korn til 
foring samt såing av hurtigvoksende grasarter. 
*Nasjonale føringer og tiltak følges. 
21.NASJONAL KRISEBEREDSKAP VED  ULIKE HENDELSER 72 TIMER 
Myndighetene ved Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) 
oppfordrer alle i Norge om å ha en 72 timers beredskap. Dette vil også da 
gjelde gardbrukere, som i tillegg til å sørge for gardens befolkning også må 
sørge for at dyra har det de trenger også for 72 timer. 
 
TILTAK 
*Gardbruker må sørge for å ha kriseberedskap jfr å kunne klare seg selv i 72 
timer om nødvendig jfr liste utarbeidet av myndighetene. 
*I tillegg må det utarbeides en egen 72 timers plan for gardens dyr, gjerne i 
samarbeid med mottak av gardens produkter. 
*Gardbruker må søke informasjon og være oppdatert jfr samfunnsutvikling/ 
krisemelding. 
*Kommune/faglag/NSG og varemottakere må samarbeide om best mulig 
kriseberedskap, mottak og levering av varer fra landbruket. 
*Nyttig informasjon er:Brosjyre utgitt til alle husstander om "Du er en del av 
Norges beredskap",der liste finnes for hva som trengs i ca 3 døgn, 72 timer. 
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Vedlegg til bruk ved ulike tiltak: 

*1.Telefonliste -beredskapsplan for beitedyr  

*2.Sjekkliste  og dokumentasjon for dyreeier / beitelag for sesongen 

     Eksempel på oversiktslister med øremerker.  

*3.Forslag til oversikt perm beitelag og dyreeier(sjekkliste og dokumentasjon) 

*4.Informasjon til hundeeiere -oppslag i kommunen 

*5.Slippelapp ved beiting i utmark 

*6.Oversikt rutine ved rovdyrangrep og skadefelling 

      (Skjema oversikt kriseberedskap ved store rovdyrangrep) 

*7.Oversikt kriseberedskap ved store rovdyrangrep (Se også pkt.14) 

*8.Oversikt beredskapsbeiter /reserveareal for beiting og ledige hus for  

       oppstalling av dyr 

*9.Oversikt over gjødselvogner/snøfresere /annen vannløsning hos 
gardbrukere jfr vanntilgang brann 

*10.Oversikt over tiltak ved langsiktig tørke 

*11.Oversikt lover og forskrifter 

*12.Oversikt 72 timers beredskapsliste jfr Direktoratet for samfunnssikkerhet   

        og beredskap. 

 

*13.Oversikt over arbeidet med Beredskapsplan 

*14.KART KRISEBEREDSKAP VED ROVDYRANGREP 
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1.Telefonliste  beredskapsplan for  beitedyr EKSEMPEL(nye fås for hvert år) 
 

1.Telefonliste-beredskapsplan for beitedyr i utmark i Nordre Land-2018. 
 
 Beitelag/beiteområde  Leder/kontaktperson  Telefon                   E-post 
Aust-Torpa                        Sigbjørn Haug               91 37 7 289            sigbjørnhaug@yahoo.com                                         
Dal og Granvang              Rune Nilsen                   90 68 83 77             runenilsen@hotmail.com 
Frestadmarka                   Jarle Chr Gjerdalen       99 58 11 99            frestadgaard@online.no 
Leppdalen                        Anne Terningen             97 79 11 97            anne.terningen@online.no 
Nordsinni østås               Atle Gjeile                       99 57 50 20            gjeile@hotmail.com 
Vest-Torpa                      Roger Åsheim                 97 61 89 35            jegerbo@halden.net 
Veståsen                         Anne  Solveig Nordby       91 16 83 17           a-solveig@online.no 
Østsinniåsen                   Erik Skiaker Lykseth       90 65 98 73           erikskiakerlykseth@gmail.com 
Øverbygda                     Asmund Strømsjordet    90 19 56 03            asmund-strømsjordet@outlook.com 
N.Land Avløserlag          Odd Øistad        99 26 04 09           odd-ois@online.no 
 
Nordre Land Sau og Geit 
Leder                             Hans Erling Ringvold        95 82 93 35            hanserlingringvold@hotmail.com 
 
Kadaverhundgruppa i Nordre Land 
Koordinator                  Åsmund Strømsjordet    90 1956 03           asmund-stromsjordet@outlook.com 
 
Statens naturoppsyn (SNO) 
Leif Westrum                                                           47 81 18 77 
Per Ivar Steinsæter                                                 90 78 47 42 
Kjell Arvid Briskodden                                            95 93 52 66 
Ole Knut Steinseth                                                     46 44 86 57 
 
Rovviltjaktlaget i Nordre Land    
Leder                  Erik Eng                                         99 48 23 77            erik.eng@nordre-land.kommune.no 
 
Beitekoordinator ved rovdyrangrep:  
Anne I.Terningen                                                    977 91197            anne.terningen@online.no 
                             
Nordre Land kommune  : 
Olaf Sæthre                                                              99 45 20 09             olaf.saethre@nordre-land.kommune.no 
 
Fylkesmannen I Oppland 
Harald Klæbo                                                           94 19 24 23            FMOPHKL@fylkesmannen.no 
Vakttelefon                                                               97 73 72 23 
 
Mattilsynet Mjøsområdet                                     22 40 00 00 
 
Politi: 
Lensmannen i Land                                                 62 56 76 00 
Politiet                                                                        02 800 
 
Norsk Protein                                                          90 99 94 79         
 
     
 
 

mailto:runenilsen@hotmail.com
mailto:frestadgaard@online.no
mailto:anne.terningen@online.no
mailto:gjeile@hotmail.com
mailto:jegerbo@halden.net
mailto:a-solveig@online.no
mailto:erikskiakerlykseth@gmail.com
mailto:odd-ois@online.no
mailto:hanserlingringvold@hotmail.com
mailto:erik.eng@nordre-land.kommune.no
mailto:olaf.saethre@nordre-land.kommune.no
mailto:FMOPHKL@fylkesmannen.no
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UNDER :OPPLYSNINGER FRA 2016/2017:(Oppdateres /sendes ut til beitelag/beitebrukere  årlig): 
Kommune Lag   Leder   Telefon Epost 
 
Gjøvik  Biri    Johannes Økesveen 98 62 04 72 

Snertingdal   Knut Ivar Onsrud 97 72 70 27 
  Vardal    Halgeir Snuggerud 97 72 06 64 

Ytterroa   Steinar Lyshaug 99 63 73 11   
Kommuneadm.  Bernt Nygård  61 18 98 62  bernt.nygaard@ 
gjovik. kommune.no  

 
S. Land Bergegarda  Sevald Forberg  90 63 35 63 sevald@online.no  

Landåsbygda  Odd Espen Aashaug 47 63 55 61 odaashau@bbnett.no 
 Lausgarda  Arnfinn Narum  97 14 09 35 arnnarum@online.no  

  Trevatna   Paul Øksne  90 64 72 78 pauloek@frisurf.no  
  Vestre Toten lodd 1 

og Trevatn 
kvigesankelag  Lars Olav Fald 90 54 73 01 larsfald@bbnett.no   
Hov sankelag og  

  Schekroken  Arne Aasbekken 41 69 59 23 ilsve@online.no 
  Veståsen avd. 
  Søndre Land  Runa og Helge M. 
     Bjone   45 04 62 37 rbjone@online.no 

Kommuneadm.  Anette Sand 61 12 64 53 anette.sand@sondre-
land.kommune.no  

  
S. – Aurdal Vestre Bagn sankelag Ole Arne Øyhus 90 74 09 33 oleoyhus@bbnett.no 
  Østre Bagn sankelag Syver Nerødegård  95 18 52 43         snerodeg@bbnett.no 
 Hedalen sankelag Kjell Berg  95 12 51 86 kjell.berg@sor-

aurdal.kommune.no  
 Kommuneadm.  Gunhild Bergene  61 34 85 31 gunhild.bergene@sor-

aurdal.kommune.no 
 
    
Etnedal Etnedal beitelag Jon Olav Espeliødegård 90 14 21 06 

Kommuneadm.  Olav Agnar Wold            61 12 13 41  o.wold@ 
etnedal.kommune.no      

 
Gausdal/ Auggaområdet  
Lillehammer (ikke beitelag)  Hallgeir Olsen  95 12 48 93 

Fåberg vestside  
beitelag   Magne Gutsveen 91 36 58 31 mgutsvee@bbnett.no 
Dock beitelag  Kristian Fougner 90 59 86 05    
Gausdal fellesdrift Klara Karlsen  41 66 12 19  
Kommuneadm.  Karen Saksum  61 22 45 11 karen.saksum@  
gausdal.kommune.no      

     Rovviltvakttelefon 95 70 55 20 
 
 

mailto:bernt.nygaard@%20gjovik.%20kommune.no
mailto:bernt.nygaard@%20gjovik.%20kommune.no
mailto:sevald@online.no
mailto:odaashau@bbnett.no
mailto:arnnarum@online.no
mailto:pauloek@frisurf.no
mailto:larsfald@bbnett.no
mailto:ilsve@online.no
mailto:rbjone@online.no
mailto:anette.sand@sondre-land.kommune.no
mailto:anette.sand@sondre-land.kommune.no
mailto:oleoyhus@bbnett.no
mailto:snerodeg@bbnett.no
mailto:kjell.berg@sor-
mailto:kjell.berg@sor-
mailto:gunhild.bergene@sor-aurdal.kommune.no
mailto:gunhild.bergene@sor-aurdal.kommune.no
mailto:o.wold@%20etnedal.kommune.no
mailto:o.wold@%20etnedal.kommune.no
mailto:mgutsvee@bbnett.no
mailto:karen.saksum@%20%20gausdal.kommune.no
mailto:karen.saksum@%20%20gausdal.kommune.no
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*2.Eksempel på utfylling av telefonliste i beitelag med medlemmer og 
gardbrukere som har beiting på innmark,men i beitelagets område. 
 

XXX BEITELAG MEDLEMS/TILSYNSOVERSIKT   
NAVN DYR PÅ 

BEITE  

I(nnmark) 
U(tmark) 

TELE-FON E-POST SLIPS- 

SAU 

ØRE- 

MERKE 

BJELLE-MERKE 
/ REIM 

RADIO-
BJELLE 

        

        

        

        

        

        

TILSYN:Eget minimum   to og mer ved mistanke om sykdom, skade eller rovdyr. 
SMS varsling fra leder da. 
SLIPSKODE Oppland: 

Ingen lam 1 LAM 2 LAM 3 LAM 

KADAVERFUNN: Viktig å dekke dette til ,med stein, kvister eller  
evtl.om en har med seg papirsekk og lignende. 
Ring Rovviltkontakt jft liste, og merke av funnstedet(GPS/telefon). 

De øvrige i laget varsles. Leder varsler nabolag om annen beskjed ikke blir gitt.  

Beredskapsplan i kommunen er oppdatert. 
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3.Sjekkliste for beitelag og beitebruker i sesongen 
BEREDSKAPSPLAN BEITE    ÅR         BEITELAG            BEITEBRUKER                                                        
  (sett inn år,samt navn for lag/bruker)   (Bruk baksiden om nødvendig og bruk i tillegg egen loggbok)                                                                                    

Type beredskap/vanske Notater i året.     Husk DOKUMENTASJON 
1.Rovdyrangrep 
 

 

2.Båndtvang -hundehold og beitedyr 
 

 

3.Dårlig dyrehold og mangler i  
dyreholdet 

 

4.Trafikk  
5.Flom /ras og forurensing 
 

 

6.Snø 
 

 

7.Ekstraordinær sanking  og sanking 
ellers 

 

8.Sykdomsutbrudd 
 

 

9.Radioaktivitet  
10.Turisme/hytter og gjerding 
 

 

11.Brann  
12.Andre ulykker på beite : 
Falleferdige gjerder  og bygninger 

 

13.Skogsbilveger /jernbane i 
beiteområder 

 

14.Beiteskader på skog i utmark 
 

 

15. Endringer i artsmangfoldet 
 

 

16.Støtteapparat landbruk ved hjelp i 
krisesituasjoner 

 

17.Økonomi -søknader    
           -jordbruk/RMT/SMIL/FKT? 
           -erstatning rovvilt /annet? 
           -erstatning tørkeskader? 
           -forsikring? 

 

18.Etikk i landbruket   
19.Informasjon /kommunikasjon  
20.Langsiktig tørke:Ulike tiltak, 
slått/beite og samarbeid. 

 

21.72 timers beredskap:Liste 
mennesker og dyr 
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Beredskapsplanen fylles etter sesongen,eller underveis: HUSK.Før loggbok,ha med overalt. 
Dekning av merkostnader, krever at du kan dokumentere:   

Skriv hver gang: Hvor, hva,hvordan,hvem og hvis.   GPS?  

Mobiltelefon:Satt sammen kan mye kan rekonstrueres.Hvem du ringer, hva dere ble enige om?  Bilder? 

Forslag til oversikt perm beitelag og dyreeier  (sjekkliste og dokumentasjon) 
BRUK LIST FRA PUNKT 3. Sett inn skriv/dokumenter jfr de ulike punkt og legg 
ved ulik dokumentasjon. 
 
 

4.Informasjon til hundeeiere -oppslag i kommunen 
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5.SLIPPELAPP VED BEITING I UTMARK 
 
Beitelag/sausankelag i Nordre Land (sett inn navn eget lag) 
 
 
Nordre Land kommune,Plan og næring, 
Boks 173,2882 DOKKA                                                                                 Dato 
 
ANBEFALT SLIPPEDATO FOR SAU I NORDRE LAND KOMMUNE 
I henhold til avtalte tiltak for å unngåfor tidlig slipping av sau på utmarksbeite av hensyn til særlig 
dyrehelse og beitegrunnlag, oversendes herved opplysninger om beitelagets/sausankelagets  
anbefalte  slippedato: 
 
Vårt beitelag /sausankelag______________________ har i år_________________________ 
følgende dato(er) for slipping av sau i vårt beiteområde: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Opplysningene er i henhold til vedtak fattet  i beitelaget/ sausankelaget om datoer for slipping. 
Medlemmene i beitelag/sausankelag er informert om dette pr.møte,brev,epost eller telefon. 
 
Med hilsen 
for    _______________________________________________ 
 
 
 
(Skrevet etter revidert skriv ,2009) 
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*6.Oversikt rutine ved rovdyrangrep og skadefelling . 
Kart ved rovdyrangrep ut fra de ulike parter som involveres: 
 

 

Rutinen beskriver hvordan de ulike involverte samarbeider ved rovdyrangrep, og spesielt ved større 
skadeomfang . 

 

 

*7.Oversikt kriseberedskap  ved store rovdyrangrep i Nordre Land 2019 
 
SE OVERSIKT RUTINE / KRISEBEREDSKAP VED ROVDYRANGREP OG VEDLEGG BAKERST I 
PLANEN:  MED NAVN UT FRA VALGT FOR ULIKE OPPGAVER 
 

Her vil teamet bestå av valgte personer i kriseberedskap og andre  tilgjengelig 
personer i faglag/Sau og Geit samt fra kommunen ut fra vansker og omfang 
som oppstår. 

Telefonlista for Nordre Land inneholder telefonnummer til de fleste. 
Mediakontakt forholder seg til opplegg for uttalelser ved større rovdyrangrep, 
og ut fra den rollen ikke på telefonlista, men i kriseberedskapens egen 
telefonliste. 

Informant, den som oppdager skader/dyr 
(dyreeier/turist osv 

Gir beskjed til DYREEIER/Andre 

Fellingslagsleder i NL 
 

Medlemmer av kommunalt fellingslag 
Kontakt med fellingslag i nabokommuner 

Mediekontakt 
 
 

Beitebrukere 
Fellingslag 

Nprdre lLand sau og Geit/kadaverkontakt 

Lokalaviser 
Riksdekkende aviser 

TV 

SNO 
Fylkesmann 
Kommune 

Mattilsynet 

Beitelag 
 

Sammen med beitekooordinator  ha 
kontakt med   beitebruker  

Beitekoordinator 
 

Norsk Sau og Geit 
Norges Bondelag 

Norges Bonde og Småbrukerlag 
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*8.Oversikt beredskapsbeiter /reserveareal for beiting og ledige hus for 
oppstalling av dyr. 
Beredskapsgruppa og kommunen koordinerer opplysninger. 
 

OVERSIKT  LEDIGE BEITER (B) OG FJØS (F)  BEREDSKAPSPLAN   

OMRÅDE NAVN TELEFON BEITE (B) / 
FJØS (F) 

DYRESLAG 
FJØS 

Thomlebygda Bjarne Sirirud 995 75008 B /F Sau  
     
     
     
 

 

 

*9.Oversikt over gjødselvogner /snøfresere /andre vannløsninger hos 
gardbrukere jfr vanntilgang brann. 
Beredskapsgruppa og kommunen koordinerer opplysninger . 
 

OVERSIKT BRANNBEREDSKAP   

BRUK AV GJØDSELVOGNER(G) /VACUMVOGN (V) /SNØFRESER (S) OG ANDRE 
VANNLØSNINGER HOS GÅRDBRUKERE I N.LAND 

BOOMRÅDE  NAVN TELEFON UTSTYR  TYPE 
Dæhlibygda Harald Tønderum 911 14084   V  /  S 
Bårliområde Stig Nerødegård 957 02510 V /S og vanntank 

For lastebil på 15 m3 
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*10.Oversikt lover og forskrifter  
*Naturmangfoldloven 
*Rovviltforskriften 
*Dyrevelferdsloven 
*Småfeforskriften 
*Planleggingsloven   (beitebruksplan som en del av arealplan i kommunen) 
*Kommunehelseloven psykososialt beredskap, kriseteam ,beredskapsgruppe 
 
*Øvrige lover og forskrifter jfr KSL / HMS i landbruket, brann mv. 
 
Beredskapsplanen forankres jfr  lover og kommunalt vedtak i Beitebruksplan. 
 
 

 

 

*11.Langsiktig tørke 
Oversikt over beredskapsbeiter,  
mulig slåttmark,  
samarbeidpartnere jfr kraftfor / 
gjødsling og tilsåing samt evtl. kjøp av rundballer,  
samarbeid jfr forlenget beiting i utmark og tiltak da jfr jakt med hund. 
 
 
 
Beredskapsgruppa og kommunen koordinerer opplysninger. 
Her vil ulike lister etter hvert komme. 
Oversikt beredskapsbeite, se eget vedlegg foran i planen. 
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*12. NASJONAL BEREDSKAP JFR DSB 72 TIMERS BEREDSKAP 
Ut fra liste sendt ut,trengs utstyr for mennesker ,se under. 
Utstyr for dyr,må lages ut fra gardens produksjon og utstyr i hht drift . 
 

OVERSIKT  LISTE FOR 72 TIMERS BEREDSKAPS JFR LISTE DSB:  

9 liter vann            pr.person 
2 pk.knekkebrød  pr.pers 
1 pk. havregryn    pr.pers. 
3 bokser middagshermetikk eller 3 poser tørrmat pr.pers 
3 bokser pålegg med lag holdbarhet pr.pers 
Noen poser tørket frukt, nøtter, kjeks eller sjokolade 
Medisiner du er avhengige av  
Ved. gass eller parafinovn  til oppvarming 
Grill eller kokeapparat som går på gass 
Stearinlys, lommelykt med batterier ,parafinlampe 
Fyrstikker eller lighter 
Varme klær,pledd elller sovepose 
Førstehjelpspakke 
Batteridrevet DAB radio 
Batterier,batteribank og mobillader til bilen 
Våtservietter og desinfeksjonsmiddel 
Tørke- og toalettpapir 
Litt kontanter 
Ekstra drivstoff og ved ,gass,parafin,rødsprit til oppvarming /matlaging 
Jodtabletter for gravide, ammende eller barn under 18 år (ved bruk 
atomhendelser) 
 
KILDE:Brosjyre "Du er en del av Norges beredskap" fra Direktoratet for 
Samfunssikkerhet og Beredskap 
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ARBEID MED BEREDSKAPSPLAN 2018 /2019 

Beitelagsgruppa består av  

Bjørn Rustestuen, representant for faglag,                                        Hans Erling Ringvold ,leder Nordre Land Sau og Geit 

Else Hasvold, Mattilsynet                                                                       Alte Gjeile, leder  Nordsinni Østås Beitelag 

Sigbjørn Haug, leder Aust-Torpaåsen Beitelag                                 Olaf Sætre, Landbruksavdelingen Nordre Land kommune 

Anne I. Terningen , politiker og sauebonde/skriver for planen) 

 

*ARBEID MED BEREDSKAPSPLANEN: Det har vært 6 møter jfr planen, telefonkontakt og epostbruk jfr innspill 
og utarbeidelse av planen. Planen har vært drøftet på medlemsmøte i N.Land Sau og Geit (11.04.18) og 
Bondepub på Dokka  (13.04.18).Innspill derfra er tatt inn. 

Forslaget har vært på høring til alle ledere i Beitelag og Faglag Torpa /  Nordre Land /Torpa og omegn Bonde og 
Småbrukerlag V.Bjørn R., i tillegg andre viktige for arbeidet videre. 

*Få innspill gitt etter høring 15.05.18.Kommentarer om en omfattende plan for alle beitebrukere. 

*Planen oppe i LMT 13.06.18, med orientering av Anne I. Terningen. Innspill til samarbeid og informasjon jfr 
hytteforeninger. Planen sees i sammenheng med Beitebruksplan for kommunen. 

*Etter sommerens langsiktige tørke, ble det også innlemmet i planen. 

*Krise.og beredskaps oppsettet ved rovdyrangrep , mangler mediakontakt, da forespurt person hadde 
dobbeltrolle jfr med i kommunalt fellingslag. Det må dermed spørres andre til denne viktige rollen. 

*Planen kopieres nå opp til gardbrukere med beitedyr, brukes denne sesongen og innspill gis til gruppa innen 
2018.Det arbeides deretter med planen til ny beitesesong . 

*Beitebruksplanen arbeides det med etter plan (N.Land kommune 2020)  der beredskapsplanen er viktig del. 

*HØST 18/JAN 19: *Videre høst 2018 /januar 2019:Beredskapsplanen oppe i Beiteutvalgsmøte desember 
2018,der det ble omtalt mangler i oppsettet, mediakontakt jfr team ved rovdyrangrep og annet som ikke er på 
plass. Anne I.Terningen skal gjennomgå planen, redigere og få mediekontakt på plass. 

*Det er ønskelig med kopiering av planen, mulig å oppdatere enkelte tema når endring er, settes i enkelt 
plastomslag og deles ut til alle med dyr på beite innmark eller utmark i N.Land. Det er ønskelig at midler til 
kopiering skjer fra FKT midler og det er dugnad på ordning/utdeling. 

*Informasjon/oppdatering må skje kontinuerlig :Det må skje via kommunene hjemmeside, faglags egne  
FaceBook-grupper ,N.Land Sau og Geit og beitelag. En helhetlig informasjonkanal ville være best. 

*Nytt punkt med i planen er 72 timers beredskap. 

*Planen er gjennomgått på styremøte i N.Land Sau og Geit 07.01.2019.   Redigert  sist 11.01.2019.                       

 Anne I.Terningen 
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