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Bakgrunn

•

→ 11 aktive medlemmer i 1996. I 2009 – 9 stk I 2019 –

7 stk

→ dyrene trakk ned i bygda

→ 32 kvadratkilometer inngjerdet utmarksbeite kalt: 
Nattmålshaugen beiteområde

→ permanent elektrisk gjerde

Dyretall:

→ 52 storfe og 931 sau og lam 1996

→ 119 storfe og 1178 sau og lam 2000

→ 200 storfe og 1400 sau og lam 2009

→ 120 storfe og 1488 sau og lam 2017

→ Beitekapasitet; 500 storfe og 2500 sau og lam (Kilde: 
beitekartlegging Nijos og Planteforsk 2000)

Kaffipause i gjerdesjauen. Utviklar av senjagjerdet

og forfattar av gjerdeboka,Tor Ole Torstensen i 

forgrunnen(i kvit skjorte).



Beitekart over Nattmålshaugen beiteområde 

25.07.1999



Beitegrunnlag

Tabell sakset fra NIJOS-rapport 9-99



Lågurtutforming av engbjørkeskog. Foto: Yngve Rekdal



Foto: Asbjørn L. 

Hansen og Yngve 

Rekdal





Flere søknadsrunder
• Søknad om midler til organisert 

beitebruk

- Tradisjonelt sperregjerde mot 

utmark

• Avslag fra fylkesmannen

- For dyrt og for stort

• Dør til dør aksjon

- Samlet inn kr 45 000,- fra lag 

og

foreninger i bygda



Tradisjonell gjerding

• Ca 150 grunneiere → enkel avtale:

- tillatelse til oppsett av utmarksgjerde

med ryddet gjerdetrasé

- porter etter avtale

- vedlikehold av trasé og gjerdet

• Tradisjonelt nettinggjerde i dårlig forfatning

• Ingen suksess

- ’Nød lærer naken kvinne og spinne’







Permanent el-gjerde

• Nytenking 

- Inspirasjon fra bla Australia, New Zeeland

• Ny søknad

- Innvilgning

• Populær

- Flere parallelle utviklingsprosjekt i området



Gjerdeprosjektet

• Prosjekteier: Nattmålshaugen beitelag

• Oppstart: 1996- 2000

MÅL

→ tilstrekkelig sperreevne

→ enkelt å montere

→ enkelt vedlikehold

→ rimelig utstyr





Valg av gjerdemateriell

• Nybrottsarbeid

→ kartlegging av utstyr og priser

→ test av deformasjon og bruddstyrke

→ handterbarhet



Råd og tips



Et psykisk

- ikke fysisk 

stengsel!



God nok stolp
→ trykkimpregnert (ikke salt) NB! 

”norsk” kvalitet

→ diameter: 8 cm

→ må tåle to esktra kraftige kramper som 

feste på kver røyrsiolator

→ avstand mellom stolpene: 3 – 5 m

(avhengig av terrenget, snømengde)

→ mest mulig rette strekk: 100 – 300 m

→ innlafta avstiver og 1x5 toms bord over

tre pålar til endestolp/portstolp



Permanent el-gjerde



Gjerding på myr

→ enkelt, men benytt flåte







God nok streng
→ 2,5 mm High tensil

galvanisert ståltråd

→ 2 strenger: 40 og 70 cm

→ bør tåle opp mot 540 kg 

før deformering

→ kobles sammen ved 

enden av strekket

→ redskap: vinde m/brems

→ matarledning; isolert 

kabel (aluminium)



Matarledning

→ dobbelisolert med stort kvadrat 

kabel  i lagt i grøft ved port(aluminium)

→ fører strømmen under porter

(også fjærporter). Brukes også fra

strømapparat til gjerdet og jording

→ legges med slakk mellom 

jordoverflata og koblinga til strengen, 

slik at det ikkje dras ut som følgje av 

vinterbelastning. 

→ festas med kraftige skruklemmer



Isolator

→ 10 cm rørisolator

→ festes på skrå med 2 kramper

→ tubeisolatorer til endestolper etc.

→ til flyttbare gjerder: ringisolator

Litt av tilbehøret



Port og 

passeringspunkt

→ fjærporter kraftig type 

bør tåle å stå oppe over 

vinteren

→ islandsport –

selvlukkerport

→ mekanisk ferist



Smarte løsninger

Lonbakken ferist med sommaromkjøyring



Islandsport - sjøllukkarport



Strekkfjær / avlastningsfjær

→ hindrer strengen i å ryke ved nær ved 

brøyta veg, og  i elg- og  snøscootertrekk

- tåler dårlig is og hard snø

→ kontrollert brudd

Innlagt svekking, òg eitt alternativ.



Oppstramming og reparasjon
→ grippel og grippeltang

→ god avstaging





Jording

→ dimensjoner jordinga etter at gjerdet er satt opp

→ saltholdig og fuktig jord (overgang mellom myr og

mineraljord)

→ ofte mange meter (50-100 m)

→ mål spenninga ved maksimal belastning på gjerdet

(oppslag av gras/busk og vått)

→ spenninga skal være tilnærmet 0 mellom apparat

og jordingskabel

→ kobbertråd og kobberspyd best.

Alternativ: aliminium



Gjerding på fjell

→ kan ha lang avstand mellom stolpene 

(25-30 m)

→ flere måter, skal se pent ut

eks: 16-20 mm armeringsjern borres  15-20 cm ned i

fjellet. Borr opp stolpen 25-30 cm. Tres på. Sikre 

med streng ved bakken



Gjerding over bekker

→ monter et vaierstrekk. Krusisolatorer.

Heng kjettinger som en gardin ned

mot vatnet. Matarledning

→ portfjær. Matarledning

→ elv med isgang. Vanskelig



Sonebeiting med Aberdeen-Angus på 

gras/starrmyr. Foto: Per Bjørklund



Merking

→ skilt med advarsel

→ skilt med advarsel og

blinkende lampe

→ plaststrimler på tråden

→ informasjonstavler ved

ferdselsårer



Info



Vedlikeholdet 

er vel snart 

gjort?
→ Viss skikkelig oppsatt,ja!

→ Måleapparat med feilsøk

(retningsgiver)

→ fjernkontroll for å stenge av 

strømmen

→ tur og landbruksveg langs 

gjerdet letner tilsynet og 

vedlikeholdet veldig



Tøff vinter



Økonomi

→ utstyrskostnader. Kr 24,-

pr m ved 3 m

mellom stolp. Solid 

utførelse, inkl alt

(porter, jording, 

varselskilt, apparat, etc)

→ om gjerdet er ordentlig 

utført er det svært lite 

vedlikeholdsbehov, står i 

fleire 10-år 



Nattmålshaugen – et

flerbruksområde

→ beitedyr

→ elg og rein

→ ved

→ sopp- og bærplukkere

→ jakt

→ turgåere

→ lysløype

→ skoler, barnehage



Suksesskriterier

-Kreativitet i samvirkefelleskap

-FOU viktig.Samspill med byråkratiet, 

bondesamvirkebedriftane, reindrifta 

og landbruksrådgivinga

-Et skikkeleg oppsatt el-gjerde som 

virker, og med minimalt vedlikehold

-Smarte løsninger

-- Enkle avtaler 

-Nok informasjon (og på rett måte) til 

bygdefolket og andre fleirbrukarar
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Samspell med mange aktørar

Møte hos 

Fylkesmannen 

1996

Møte med reindrifta 1999

Ferdig gjerde 

markert med 

markdag 2000

Prosjektmøte 

beitelaget på Lenvik 

rådhus 1998



Prosjekt-styremøte på Bygdekontoret  1998, frå høgre Ragnar 

Samuelsen –Planteforsk Holt, Asle Bogen-jordbrukssjef Lenvik 

kommune, representant fra NILF, Morten Furunes-

Fylkesjordbrukssjef Troms  og så ser ein så vidt ”hårtustan” av 

rådgjevar Dagrun Aaen, Gilde SA ( nå Nortura SA)

- Hansen,L.  Asbjørn og Asle Bogen. Kontaktpersoner og 

prosjektledere beiteprosjektet  1998-2000.

-Ole Vidar Richardsen, Tor Ole Torstensen, Torbjørn 

Thomassen, ledere Nattmålshaugen Beitelag 

Gjerdeprosjektet 1996-2000

tørrstoffproduksjon og 

beitekapasitet i 

Nattmålshaugen 

beiteområde”

Kompetansesenter Holt

Planteforsk Rapport 

06/2001

-Ragnar T. Samuelsen

”Planmessig utnytting av 

utmarksbeite på Senja”

NILF-notat nr 2001-11

-Øyvind Hansen
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Ærast den som ærast bør!


