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Det er påfallende små raseforskjeller i beiteadferd på fattige
og rike beiteområder, slår forskerne fast i denne artikkelen.
Spæl har riktignok et noe større sesongleveområde enn NKS,
men begge raser bruker beitene på samme måte - både i tid
og i rom.
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G

raut, pølse eller indrefilet? Hvert år
må rundt to millioner sau på
utmarksbeite velge hva de skal
spise. Norsk Kvit og Spæl slippes på både
næringsrike og næringsfattige beiter.
Hvordan påvirker beitekvaliteten sauens
beitestrategi? Er det forskjell på de to
rasenes beiting i et fattig og et rikt miljø?
Og på hvilken skala - i tid og rom - foretar
sauen sine valg?
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Nord-Østerdalen
For å svare på disse spørsmålene, valgte vi
to områder i Nord-Østerdalen med svært
ulik beitekvalitet. Begge områdene er
vegetasjonskartlagt av NIBIO. I Spekedalen
beiteområde, som ligger i den nordlige del
av Rendal kommune, er beitekvaliteten
jevnt over dårlig, med bare 1% svært godt,
21% godt beite og 78% mindre godt. Mens
Bratthøa beitelag, i Vingelen nord i Tolga

kommune, har gode beiter: 12% er svært
godt, 48% er godt beite og 40% mindre
godt. Dette gir seg utslag i ulike høstevekter: Norsk Kvit og Spæl er rundt
6 kg tyngre i Bratthøa enn i Spekedalen
(Sauekontrollen, 2004 - 2013). Spekedalen har vært utsatt for gjentatte rovdyrangrep som kan påvirke beiteatferden og
dermed vektene. I 2013 og 2014 var
rovdyrplagene relativt høye, henholdsvis
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14% og 15%, ifølge Fylkesmannen i
Hedmark sine tall.
Testet NKS og Spæl
Spæl er en lettere rase enn Norsk Kvit Sau,
og den går vanligvis mer i flokk. Norsk Kvit
regnes som en typisk grasbeiter, mens Spæl
beiter mere lauv. Disse raseforskjellene kan
bety ulik beiteatferd og ulik respons i et
fattig versus et rikt miljø, det vi kaller et
genotype-miljøsamspill.
I 2013 og 2014 utstyrte vi 51 søyer av
Norsk Kvit og Spæl med GPS-klaver i de to
beiteområdene. Posisjon og aktivitet ble
registrert hver time gjennom beitesesongen.
Alle de geografiske posisjonene der sauen var
aktiv, ble brukt til å beregne søyenes arealbruk. Ved å kombinere arealbruken med
vegetasjonskartene kunne vi danne oss et
bilde av dyrenes beiteatferd i de to områdene.
Beiteatferd i tid og rom
Sau på utmarksbeite lever i samspill med
miljøet. Beiteatferden til ei søye kan
analyseres på mange skalanivå i tid; hele
beitesesongen under ett - helt ned til hver
time. Og i rom; hele det brukte området helt ned til de mest intensivt brukte
flekkene innen området. Arealbruk
gjennom sesongen gir et uttrykk for hvor
stort område sauen utnytter, mens beiteatferd i løpet av kortere perioder kan si
noe om hvordan sauen utnytter mindre
vegetasjonsflekker (Figur 2A).
Hele sauens hjemmeområde vil i løpet
av en beitesesong inkludere beiteområder,
liggeplasser, saltstein, slipp- og sankesteder
og stier mellom disse områdene. Mens på
en finere romlig skala vil bare de mest
intensive brukte områdene; foretrukne
beiteområder og liggeplasser samt de mest
brukte stiene (Figur 2B), telle med i arealbruksregnskapet.
Hvis man skal sammenligne sauens
arealbruk med vår hverdag, ville man
kunne si at hvor vi befinner oss i løpet av
sommeren svarer til sauens hjemmeområde
i løpet av beitesesongen. Vi drar på ferie,
kanskje til slekt på andre kanter av landet.
Vi besøker hytta i noen helger, men det
meste av sommeren er vi hjemme og på
jobb. Alt dette utgjør hele vårt «sommerhjemmeområde.» På en finere romlig skala
vil bare de mest intensive brukte områdene
telle med, kanskje området rundt huset vårt
og der vi jobber og der vi tilbrakte ferien
vår. Lignende sammenligninger kan også
gjøres på ulike tidsskala.
På hvert av disse nivåene må folk og fe
ta beslutninger. Men beslutninger sauen tar
i løpet av en time (hvilken beiteflekk å beite
på) er ikke de samme som fattes i løpet av
5 dager eller en hel sesong, men de henger
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Figur 2: Øverste figur (2A) viser det areal en Spæl brukte i Spekedalen i 2013 i løpet av
beitesesongen, i løpet av en 5 dagers periode og i løpet av en bestemt time. Nederste
figur (2B), viser de ulike romlige nivåene vi har beregnet sauenes arealbruk i løpet av
beitesesongen, fra det mest intensive (20%) til hele hjemmeområdet (95%).

sammen. De er hierarkisk bygget opp.
Beslutninger tatt på høyt nivå (tid: sesong,
rom: landskap) vil ha betydning for hvilke
beslutninger som kan tas på fint nivå (tid:
time, rom: beiteflekk). Valg av sesongleveområde gir selvsagt bare muligheter til å
utnytte ressursene innenfor dette også på en
finere skala. Det er videre viktig å merke
seg at tid og rom henger sammen - når
tidsskalaen blir finere blir den romlige
skalaen mindre.
Resultater
Gjennom beitesesongen brukte både Norsk
Kvit og Spæl i Spekedalen de enkelte beiteklasser (Fig. 3) i samsvar med beitetilbudet
i hele Spekedalen på alle romlige skala. I
Bratthøa nyttes det svært gode beitet i

større grad enn tilgjengeligheten tilsier og
når man går ned i romlig skala mot de mest
intensive brukte områder, så bruker begge
raser i økende grad det svært gode beitet
mens bruken av både godt og mindre godt
beite faller (Fig. 3).
På timenivå ser vi noe av det samme
bildet i beiteatferden i Bratthøa for begge
raser som for hele sesongen (Fig. 3 og 4),
bortsett fra at andelen bruk av det gode
beitet er noe mindre og at andelen av
mindre godt stiger noe, når man går ned i
romlig skala. Bildet i Spekedalen er
annerledes (Fig. 4). Her øker både bruken
av godt og svært godt beite, mens bruken
av mindre godt går ned med romlig skala
mot de mest intensivt brukte
u
områdene.
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Vi har beregnet seleksjon for hver beiteklasse som brukes i forhold til tilbud. Dette
ble gjort for hele beitesesongen, og for en
gjennomsnittlig time. Vi ser svak seleksjon i
Spekedalen på sesongnivå, mens på
timenivå er det en klar seleksjon for svært
godt beite. I Bratthøa ser vi kraftig
seleksjon for svært godt på sesongnivå, noe
som faktisk svekkes på timenivå.
Oppsummering
Det er påfallende at det ikke er større raseforskjeller mellom de to studieområdene i
beiteatferd. Dette tyder på at miljøet har
større innflytelse på beiteatferden enn det
rase har. Dette viser seg også ved at sauen i
gjennomsnitt har større leveområder i
Spekedalen (12,5 km2) enn i Bratthøa (10,1
km2) og at distansen sauene går i Bratthøa
er kortere. Spæl har et noe større sesongleveområde (ca. 14 km2) enn Norsk Kvit
(ca. 9 km2), og går i gjennomsnitt 6,5 km
per dag, 2,3 km lengre enn Norsk Kvit.
Men som sagt, begge rasene bruker beitet
på samme vis både i tid og rom.
Det virker som søyene søker aktivt etter
og derfor går lengre for å finne de små
«indrefilet»-flekkene i Spekedalen. Typisk
er dette kulturpåvirket mark og rike
vegetasjonstyper som engbjørkeskog og
høgstaudeeng som de bruker intensivt.
Dette er noe vi ser på timeskala, men ikke
på sesongnivå. Det kan skyldes at sauen på
sesongnivå ikke er i stand til å gjøre et
bedre beitevalg enn hva tilbudet tilsier
(doing the best of a bad job), mens de på
timebasis klarer å finne og velge de gode, få
små «indrefilet»-flekkene. Dette koster i
form av tid og energi, og det er i det gode
og spesielt det mindre gode beitet søyene
tilbringer brorparten av beitetida. Men også
her (i ris- og lavheia) finnes det smale
fuktige renner av bedre beitekvalitet. I
Bratthøa er det nok av alt og sauen behøver
ikke gå langt etter det svært bra beitet.
Disse flekkene er relativt tallrike og store
og finnes spredd utover i hele beiteområdet.
Dette gir seg utslag i gode høstvekter. Her
kommer ikke skalanivået til uttrykk i så høy
grad som i Spekedalen.
Skala i tid og rom er viktig for å forstå
søyenes beiteatferd og kan gi innblikk i
hvor store områder sauen bruker, når og
hvilke beiteklasser de bruker i rike og
fattige beiteområder. Resultatene lar seg
nødvendigvis ikke overføre direkte til nye
beiteområder, men er et viktig bidrag for å
belyse sauenæringens interesser i arealforvaltningsspørsmål, noe som blir
stadig viktigere i årene framover. Det er
derfor viktig å vite hvilken skala man er
på, når man taler om arealbruk i tid
og rom.
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Figur 3: Gjennomsnittlig bruk av beitet i Bratthøa og Spekedalen av Norsk Kvit og Spæl på
tre romlige skalaer (hjemmeområde, kjerneområde og mest intense brukte områder) i løpet
av beitesesongen, fordelt på tre beiteklasser: mindre godt, godt og svært godt.

Figur 4: Gjennomsnittlig bruk av beite pr. time i Bratthøa og Spekedalen av Norsk Kvit og
Spæl på tre romlige nivå (hele, kjerne og mest intensivt brukte områder), fordelt på tre
beiteklasser: Mindre godt, godt og svært godt.
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