BEITARSTJÓRNUN

HVAÐ GERIST VIÐ OFBEIT?

l

Grundvallaratriði í góðri beitarstjórnun er að
beita ekki of snemma á vorin.

l

Taka þarf mið af ástandi gróðurs á hverjum
tíma og draga úr beit eða friða ef með þarf.

l

Því verra sem ástand landsins er því erfiðara
og dýrara er að bæta það.

l

Beitarþol er síbreytilegt og ræðst af eðli
beitilandsins og ytri aðstæðum, s.s. veðráttu,
beitarsögu og landslagi. Því er mjög erfitt að
ákvarða beitarþol.

l

Sauðfé sækir í næringarríkar og auðmeltanlegar
plöntur. Þeim plöntum fækkar þegar þrengist í
högum og þá rýrna gæði beitarinnar.

l

l

l

Næringargildi, meltanleiki
sauðfjár breytist yfir árið.

og

plöntuval

Neikvætt samband er á milli beitarþunga og
vaxtarhraða og þrifa sauðfjár.
Hámörkun afurða á hektara á ekki við um útjörð
á Íslandi vegna gróðurverndar. Skynsamlegra
er að stefna að góðum afurðum eftir hverja á.

Bestu beitarplönturnar hverfa og hlutdeild
lélegri plantna vex
l Gróður verður gisnari og rofdílar myndast
l Uppskera minnkar og og rætur plantna rýrna
l Jarðvegsrof hefst og landþörf til beitar eykst
l Kostnaður eykst við endurheimt illa farins
beitilands
l

FRÓÐLEIKSMOLAR UM
SAUÐFJÁRBEIT

VÍSBENDINGAR UM HNIGNUN
l Uppskera minnkar
l Gróðurþekja gisnar. Rofdílar og rofabörð geta
myndast
l Eftirsóttar beitarplöntur hverfa og sauðfé fer
að bíta lélegri beitarplöntur. Ólystugri tegundir
sækja á og allar plöntur eru bitnar
VÍSBENDINGAR UM
BATA OG FRAMVINDU
Gróðurþekja og uppskera eykst
l Moldir gróa upp
l Landnám plantna á ógrónum svæðum
l Rofabörð falla saman og gróa
l Eftirsóttum beitarplöntum fjölgar
l

Beit hefur áhrif
á bæði blöð og
rætur. Blaðmikil
planta hefur
meira rótarkerfi,
en rætur gegna
lykilhlutverki við
að binda jarðveg.
Teikning: Bjarni
Guðmundsson.

Með góðri beitarstjórnun nást markmið um
sjálfbæra landnýtingu.
Miða skal beitarnýtingu við ástand lands hverju
sinni. Það er breytilegt milli ára og svæða.
Til að fyrirbyggja ofbeit þarf að fylgjst með og
aðlaga beitina að ástandi landsins.
Áður en vorbeit hefst þurfa plöntur að safna forða
í vefi sína og hefja endurvöxt róta.
Beitarfriðun að vori stuðlar að öflugra rótarkerfi
og meiri uppskeru um sumarið.
Sé gróður strjáll og jarðvegur viðkvæmur,
getur jafnvel mjög létt beit dregið úr uppsöfnun
næringarefna, fræmyndun og framvindu gróðurs.

Landgræðslan

MAT Á ÁSTANDI LANDS
HVAÐ ÞARF AÐ SKOÐA?
Gróðurþekja
Hlutfall yfirborðs sem er hulið gróðri, þ.m.t. mosa
og fléttum.
Rofabörð
Stór, mishá sár í gróðurþekjunni. Úr jöðrum þeirra
tapast jarðvegur bæði með vindi og vatni. Útbreiðsla
rofabarða segir mikið um ástand lands.
Stöðugleiki jarðvegs
Segir til um hvort yfirborð jarðvegs er á hreyfingu,
s.s. fok, frosthreyfingar eða úrrennsli.
Sina
Sina í sverði segir til um gróðurnýtingu. Sina
hlífir og verndar landið yfir veturinn og er
jarðvegsmyndandi.
Uppskera
Vísbending um getu landsins og gróðurnýtingu.
Hversu mikill er vöxtur plantna yfir sumarið?
Beitarummerki
Hversu sýnileg er beitin, hversu mikil er nýtingin?
Bera plöntur punt eða blóm? Eru strá bitin, þá er
sem klippt hafi verið ofan af þeim.
Orðskýringar:
Beitarálag er meðalfjöldi fjár á einingu gróðurs,
ær/tonn gróðurs.
Beitarþungi er meðalfjöldi fjár á einingu lands s.s.
ær/ha. Hér er hvorki tekið tillit til uppskerumagns
né ástands lands og er beitarþungi því ónákvæmt
hugtak.
Heimild: Sauðfjárhagar 2010

Flokkur

Einkenni

Aðgerðir

0

Gróðurþekja heil.
Rofabörð engin.
Jarðvegur stöðugur.
Sina er mikil í sverði.
Uppskera er mikil.
Beitarummerki lítil eða engin.

Engar.

1

Gróðurþekja heil eða nánast heil.
Rofabörð engin.
Jarðvegur stöðugur.
Sina er mikil í sverði.
Uppskera er mikil.
Beitarummerki lítil.

Engar. Jafnvægi
milli nýtingar og
uppskeru.

2

Gróðurþekjan er nánast heil, í
jafnvægi eða framför.
Jarðvegur stöðugur en lág rofabörð sem eru
að gróa upp geta verið til staðar.
Sina er í sverði.
Uppskera er talsverð, beitarummerki sýnileg.
Lostætar beitarplöntur til staðar.

Aðgátar þörf í
slæmu árferði. Bæta
beitarskipulag og
létta beitarálagi.

3

Gróðurþekja rofin.
Rofabörð geta verið til staðar,
Jarðvegur nokkuð stöðugur.
Sina lítil.
Uppskera lítil.
Beitarummerki geta verið talsverð.

Létta beitarálagi,
stytta beitartímann
og jafnvel friða.
Uppgræðsla.

4

Gróðurþekja rofin.
Rofabörð opin og virk.
Jarðvegur óstöðugur.
Uppskera lítil.
Sina vart sýnileg.
Beitarummerki geta verið mikil.

Friðun eða draga
verulega út beit,
stytta beitartímann
Uppgræðsla.

5

Gróðurþekja í tötrum.
Stök rofabörð með virku rofi.
Jarðvegur mjög laus og óstöðugur.
Sina nær engin.
Uppskera óveruleg.
Beitarummerki geta verið mikil.

Friðun.
Uppgræðsla þar sem
henni verður við
komið.
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