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Møtereferat 
Sted:  Terningen Arena   
Dato:  14.04.2015 
Til stede:  Joar S. Brukvangen (Fylkesmannen), Rune Aas (Tine), Marit Evanger (Røros slakteri), Asgeir 

Svendsen (Nortura), Henning Holmøy (Furuseth), Knut Birkeland (Fatland), Thomas C. 
Meyer French (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde og Småbrukarlag), Hege 
G. Ottinsen (vara for Øyvind A. Nesjan fra kommunal landbruksforvaltning), Jens Martin 
Persson og Mariann Totlund (observatører fra arbeidsgruppa for kommunal 
landbruksforvaltning), Jonny Storbråten og Bodil M. Buraas (observatører fra Oslo og 
Akershus) og Vegard Urset (koordinator for satsingen). 

Forfall: Oddbjørn Flataker (TYR) og Øyvind A. Nesjan (kommunal landbruksforvaltning) 

 
Referat fra møte i styringsgruppa for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark 
 

Sak 01.15 Godkjenning av referat fra forrige møte i styringsgruppa 

 

Referatet fra styringsgruppemøtet 18. november 2014 ble sendt ut på e-post 4. desember 

2014.  

Det kom en merknad til referatet fra Steinar Velten i faggruppe storfe i Glåmdalen: 

«Angående det nye punket i tiltaksplanen i vedlegg 8: 

«3.3 Ammekuas påvirkning på skogen 

Dokumentere effekten av ammeku på skogsbeite sett opp mot kvaliteten på skogen.  

Anbefalt skjæringspunkt mellom antall beitedyr og akseptabelt tap på skogverdi.» 

Jeg synes det bør fremkomme at det også er til nytte for skogbruket at storfe går i skogen. 

«akseptabelt tap i skogverdi» bør derfor strykes 

Siste setning kan f.eks være; «Skjæringspunktet mellom tap og nytteverdi for skogbruket bør 

undersøkes». 

 

Selv om forslaget virker fornuftig innebærer det en endring av innholdet i vedtaket. Det ble 

foreslått å ikke endre referatet, men å ta opp dette som et endringsforslag i sak 04.15 

«Revidering av tiltaksplanen». 

 

 Vedtak: Referatet fra styringsgruppemøtet 18. november 2014 ble godkjent. 
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Sak 02.15 Oppsummering for 2014 

  

 I tiltaksplanen står det at koordinator for satsingen skal utarbeide en årlig rapport med 

evaluering av de igangsatte tiltakene. Rapporten ligger vedlagt som vedlegg 1. 

 

 Vedtak: Styringsgruppa tok rapporten til orientering. 

 

Sak 03.15 Gjennomgang av status for tiltaksplanen 

  

 I fellessesjonen med de ansvarlige fra de regionale nettverkene var det gjennomgang av 

informasjon om innholdet og status for de igangsatte tiltakene. 

  

 Vedtak: Styringsgruppa tok orienteringen til etterretning og presiserte behovet for at 

aktiviteten som foregår i alle tidsavgrensede prosjekter blir koordinert mot hverandre og mot 

den løpende aktiviteten som foregår hos de varige aktørene. 

 

Sak 04.15 Revidering av tiltaksplanen  

 

 Som beskrevet i sak 01.15 kom det forslag fra Steinar Velten om å endre ordlyden i det nye 

tiltaket «3.3 Ammekuas påvirkning på skogen». 

 Det foreslås å endre ordlyden i tiltak 3.3 i vedlegg 8 fra  

«Anbefalt skjæringspunkt mellom antall beitedyr og akseptabelt tap på skogverdi»  

til  

«Skjæringspunktet mellom tap- og nytteverdi for skogbruket skal undersøkes». 

  

 Vedtak: Ordlyden i tiltak 3.3 i vedlegg 8 ble endret fra «Anbefalt skjæringspunkt mellom 

antall beitedyr og akseptabelt tap på skogverdi» til «Skjæringspunktet mellom tap- og 

nytteverdi for skogbruket skal undersøkes». 

 

Sak 05.15 Satsingsområde: «Redusere andelen kalveslakt som ikke går til kontraktsproduksjon». 

Vurdering av behov for ytterligere tiltak.  

 

 Etter styringsgruppemøtet i mars 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle komme 

med forslag til tiltak for å redusere andelen kalveslakt som ikke går til kontraktsproduksjon, 

samt foreslå innhold, organisering og finansiering til eventuelle tiltak. Arbeidsgruppa foreslo 

å gjennomføre en fagmøteserie for å øke fokuset på kalven som framtidig ressurs. Dette 

skulle være et lavterskeltilbud (lokale møter, begrenset varighet og ingen kursavgift). I 

etterkant av fagmøtene skulle det gis tilbud om muligheter for Go'kalven-kurs. Dette er et 

kurs som Tine tilbyr og som går mer i dybden på temaet og vil ikke være subsidiert gjennom 

storfekjøttsatsingen.  

Styringsgruppa diskuterte om det er behov for igangsetting av ytterligere tiltak for å redusere 

andelen kalveslakt som ikke går til kontraktsproduksjon 
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 Vedtak: Styringsgruppa så ikke behovet for ytterligere tiltak på dette området, men viktig at 

aktørene har fokus på kvaliteten på kalven og på å redusere andelen kalveslakt som ikke går 

til kontraktsproduksjon. 

 

Sak 06.15 Videre framdrift for tiltaket «3.3 Ammekuas påvirkning på skogen» 

 

 I forrige styringsgruppemøte ble tiltaket «3.3 Ammekuas påvirkning på skogen» vedtatt tatt 

inn i tiltaksplanen. Tiltaket ble tatt inn fordi det er et ønske å få dokumentasjon av hvilke 

effekter ammeku på skogsbeite har på skogen, og at de positive og negative konsekvensene 

dette har for skogeieren ses opp mot verdiskapningen ammekua genererer i form av 

kjøttproduksjon. For eksempel er det et behov for mer dokumentasjon på hva ammeku på 

skogsbeite gir av tråkkskader på rotsystemet, hva dette har å si for økt risiko for råte, 

effekten på skogforyngelsen og hvilke økonomiske konsekvenser dette har.  

 

 Som orientert på forrige styringsgruppemøte skal Morten Tofastrud ved Høgskolen i 

Hedmark gjennomføre et doktorgradsarbeid med tittelen «Habitatbruk og beiteatferd hos 

storfe på beite i barskog i Sør Norge». Dette arbeidet er av stor interesse for 

storfekjøttsatsingen og deler av doktorgraden kan gi oss svar på tiltaket «Ammekuas 

påvirkning på skogen» i tiltaksplanen. Det er særlig det som gjøres på å dokumentere 

kjøttproduksjonen i beitesesongen, hvor/hva de eter for å få denne tilveksten og hvordan de 

utnytter beiteområdene.  

 Hvordan skogen i områdene som blir beitet påvirkes av beitedyras aktivitet vil ikke bli grundig 

nok belyst i selve doktorgradsarbeidet, men datafangsten kan benyttes til forskningsarbeid 

på dette. Høgskolen i Hedmark har blitt utfordret på om de kan gjøre noe på dette området 

også, noe de er veldig positive til. Å få finansiert opp eventuell forskningsaktivitet på 

skogsiden vil ta noe tid og en kan ikke vente at dette er klart til årets feltsesong.  

 Feltarbeidet med oppstart i 2015 avhenger av finansiering av avanserte sendere. 

Fylkesmannen har fått forespørsel om å bidra med finansiering. For å forsvare bruken av 

midlene (både størrelse og hvilke ordninger midlene hentes fra), så er en avhengig av at 

datafangsten fra senderne også genererer forskningsaktivitet på effekten på skogen ved 

storfe på skogsbeite og effekten på vilt (f.eks. eventuell fortrenging i og utenfor 

beitesesongen). Høgskolen i Hedmark har startet en prosess med å få etablert 

forskningsaktivitet på de nevnte områdene slik at registreringene gjort i forbindelse med 

Tofastruds feltarbeid kan benyttes til mer forskning. 

  

 Vedtak: Styringsgruppa mener at når det jobbes for å øke storfekjøttproduksjonen basert på 

fylkets beiteressurser, så er det viktig å få mer kunnskap om hvilke effekter ammeku på 

skogsbeite har for andre interesser. Dersom det er behov for finansiering av avanserte 

sendere mener Styringsgruppa at disse kan delfinansieres med BU-midler i tilknytning til 

Storfekjøttsatsingen. For å komme i gang med feltarbeidet kommende beitesesong ønsker 

styringsgruppa at eventuell søknad/prosjektbeskrivelse sendes på e-post for behandling i 

stedet for å vente til neste styringsgruppemøte i november. 
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Sak 07.15 Oppstart av tiltak «2.2 Fagforum for framfôringsbesetninger»  

 

 I følge framdriftsplanen for tiltaksplanen står dette tiltaket klar for oppstart våren 2015. 

Styringsgruppa ble bedt om å komme med forslag til videre jobbing med tiltaket.  

  

 Styringsgruppa mente at det var viktig å komme godt i gang med de regionale nettverkene på 

storfekjøttproduksjon og at det ikke er tiden for å sette i gang spesialnettverk i tillegg til 

disse. Kompetansebyggingen regionalt bør i første omgang tas av de regionale nettverkene 

inntil det evt. blir et behov for mer spesialiserte nettverk.  

I tillegg har Nortura enkelte år hatt todagersseminar på Hamar der en har gått mer i dybden 

på det som er spesielt for denne produksjonen.  

Tilbudet til de rene framfôringsprodusentene bør være godt nok ivaretatt. 

 

 Vedtak: Styringsgruppa så ikke behov for per i dag å starte opp eget fagforum for rene 

framfôringsbesetninger. 

 

Sak 08.15 Oppstart av tiltak «2.3 Leverandør- og mottakerforum slaktedyr og mordyr» 

  

 I følge framdriftsplanen for tiltaksplanen står dette tiltaket klar for oppstart våren 2015. 

Styringsgruppa ble bedt om å komme med forslag til videre jobbing med tiltaket.  

 Styringsgruppa mente at slike fora kunne være nyttige for å forbedre kvaliteten på dyrene 

som leveres til framfôringsbesetningene slik at disse i andre enden får bedre slakteresultater, 

men at slike nettverk var så tett knyttet opp mot slakteriforbindelse at det fikk bli opp til 

hvert enkelt slakteri eventuelt å etablere dette.  

 

 Vedtak: Styringsgruppa så ikke behov for per i dag å starte opp tiltaket «leverandør- og 

mottakerforum slaktedyr og mordyr». 

 

Sak 09.15 Orienteringssaker 

  

a) Tiltak for å bedre utnyttelsen av fylkets beiteressurser 

 

Det ble orientert om videre framdrift med de konkrete områdene det kom 

tilbakemeldinger på da det sist høst ble bedt om innspill på ønsker som skal gjøre at 

fylkets beiteressurser utnyttes bedre.  

 

Vedtak: Styringsgruppa tok saken til orientering og ga positive tilbakemeldinger på 

jobben som nå gjøres. Styringsgruppa mente at tiltak som gjør at en lettere får utnyttet 

fylkets beiteressurser må ha en sentral plass i storfekjøttsatsingen og at kompetanse om 

hvordan en kjører gode prosesser ved etablering av fellesbeiter bør løftes opp som et 

viktig tema. 
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b) Storfekjøttsatsingen i Oslo/Akershus 

 

Det ble orientert om oppstarten av storfekjøttsatsingen i Oslo og Akershus, herunder 

satsingens organisering og innhold. 

Viktige oppgaver framover blir å sørge for en god oppstart, utarbeide en «mål-, strategi- 

og tiltaksplan», definere hvordan jobbingen blir opp mot styringsgruppa og å se på 

hvordan øvrige ordninger som Fylkesmannen i Oslo og Akershus forvalter kan målrettes 

opp mot satsingen. 

 

Vedtak: Styringsgruppa tok saken til orientering. 

 

Sak 10.15 Eventuelt 

  

a) Manglende fokus storfekjøttproduksjon i videregående utdanning 

 

Flere videregående skoler med naturbruk har de siste årene avviklet sine 

ammekubesetninger, ofte av økonomiske årsaker. Styringsgruppa er av den oppfatning 

at en næring som ikke har fokus på utdanning og rekruttering vil ha vanskelig for å være 

en næring i vekst. Styringsgruppa mener at når hele verdikjeden i Hedmark (og nå også 

Oslo/Akershus) går sammen om en felles satsing for økt storfekjøttproduksjon bør ikke 

utdanningsinstitusjonene samtidig prioritere vekk storfekjøtt.  

At ammekubesetninger avvikles på flere videregående skoler rundt om i landet bør det 

jobbes med på tvers av fylkesgrenser og det bør komme en samlet uttalelse fra aktørene 

i storfekjøttsatsingen i Hedmark, Oslo og Akershus. Faglagene vil være viktige for å 

påvirke beslutningstagerne mens de andre aktørene støtter opp. 

 

Vedtak: Koordinator for satsingen lager utkast til uttalelse som sendes over til 

fylkeskommunene i Hedmark og Akershus. 

 

b) Neste møte 

 

Neste møte blir onsdag 11. november. Sted og nøyaktig tidspunkt avklares senere.  

Med bakgrunn i sak 10.15 a ønsker vi å legge neste møte til Jønsberg. 


