Om jordbruket i Beiarn:
•

•
•
•
•
•

15 kumelkbruk, 240 melkekyr og 470 andre
storfe. 4 bruk med spesialisert
storfekjøttproduksjon.
8 geitmelkbruk, ca. 950 geit og unggeit
20 bruk med sau, ca. 1700 vinterfora sau, 2300
lam om sommeren
3 bruk med gris, 45 avlspurker, 1300 slaktegris
Noen frittgående gårdshøns
Rundt 30 hester.

Vi produserer:
1.600.000 liter kumelk og 380.000 liter geitmelk,
91.100 kg grisekjøtt, 35.300 kg saue- og lammekjøtt,
99.500 kg storfekjøtt og 5.000 kg ull, samt 13.000 dekar
kulturlandskap i form av åker, eng og kulturbeite, potet og
grønnsaker. Beitende sau og lam i fjellet bidrar til et
fantastisk åpent landskap og et mangfold av planter og
vakre blomster.

Gi beskjed om syke eller skadede dyr både på
innmark og i utmark. Ring bonden direkte eller 755
69000, Beiarn kommune, som vil formidle beskjed.
Kadaverfunn (dusør 200 kr) kan meldes direkte til
SNO, v. Geir Heggmo tlf. 91530936.

Beiarn er ei typisk jordbruksbygd.
Klimaet i dalen vår gjorde det
mulig å dyrke korn
til modning i gamle dager,
mens det i dag er dyrking av gras til
husdyrfôr, melk og kjøtt
som er viktigste produksjon.
Vi dyrker også potet
og grønnsaker.
Beitende husdyr er med på å
vedlikeholde det vakre
kulturlandskapet vårt.
Verdiskapinga fra jordbruket er således
viktig for deg som må ha mat,
men også for naturopplevelsen,
og for oss bønder som næringsvei.
Som aktive gårdbrukere og grunneiere
ønsker vi deg velkommen til
vår frodige jordbruksbygd.
Vi håper du vil finne deg til rette
både langs elva og fjorden,
i kulturlandskapet,
i utmark og i fjellet.

i
Jordbruket
ønsker
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En folder om matproduksjon
og om hvordan du som gjest
bør ferdes i
kulturlandskapet.

Denne folderen skal hjelpe deg som gjest å
ferdes trygt og hensynsfullt i
jordbrukslandskapet.
Folderen er laget av bønder i Beiarn og
Beiarn kommune med støtte fra
Fylkesmannen i Nordland.
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Om sommeren vil du oppleve beitende dyr
både på inn- og utmark. For at dyrene ikke
skal skades eller gjøre skade på folk og
eiendom, er det viktig å følge noen regler:
•

•

•

Grinder holdes lukket. Du må gjerne ferdes
gjennom kulturlandskap med beitende dyr, men
lukk grinda etter deg. Dyr på rømmen kan skade
både åker, eng og hager, og de kan skape farlige
trafikksituasjoner. Dersom du tar med deg
hunden din inn til beitende dyr, kan du risikere å
få hele kuflokken etter deg.
Ikke glem eller kast fiskekroker og –angler,
flasker, spiker, fiskesnøre og annet som kan skade
husdyr, ville dyr og fugler, eller barføtter for den
saks skyld! Husk at gjenstandene ikke bare er
farlige for dyrene om sommeren, de kan også
havne i vinterfôret.

Våren og sommeren er bondens kjernetid ute.
Ikke bare skal dyrene følges opp og passes
ute på beite, men vinterfôret skal høstes.
For å få et næringsrikt fôr og gode avlinger,
er vi avhengig av et godt stell av jorda. Gras
og andre vekster trenger næring. Du vil
derfor som besøkende oppleve:
•

Støy fra landbruksmaskiner

•

Spredning av husdyrgjødsel medfølgende
forbigående lukt.

•

Tidvis stor trafikk av landbruksmaskiner langs vei.
Vis tålmodighet og aktsomhet.

•

Flytting av dyr langs vei. Stopp bilen og vent. Er
du til fots, bør du også stanse og vente, eller
kanskje hjelpe til hvis du har lyst?

Ku, hest, geit og sau er ”laget” for å spise gress.
Vær så snill å ikke gi dem matrester eller brød.
Dyrene kan faktisk dø av gassansamlinger i
mage/tarmsystemet når de får fremmed mat.
Foring kan også medføre smittespredning. Ikke
kast matrester i kulturlandskapet!

•

Husk båndtvang på hunden, både på innmark og i
utmark. En løs hund kan gjøre stor skade i
dyreflokken.

•

Ikke gå inn i fjøs uten å spørre bonden. Har du
lyst til å være med på fjøsstell og oppleve den
gode stemningen på setra, i kufjøset, eller
kanskje i grisefjøset, må du gjerne spørre om lov.
Vi synes det er flott at du vil oppleve hvordan vi
produserer den maten du spiser.

•

Du bør spørre før du går inn til dyr på beite. Dyra
kan bli skremt og prøve å forsvare seg på ulikt vis

For at du som gjest og vi som bønder skal
trives sammen i et par hektiske sommermåneder, er vi som grunneiere med på å
legge til rette for:
•

Parkering. Dersom det ikke er synlig
parkeringsplass der du gjerne vil sette bilen, ber
vi deg om å spørre grunneier eller fiskekortselger
hvor du kan stå. Ikke kjør eller parker på eng
eller åker, og ikke steng driftsveier.

•

Skilting, stier og veier. Langs hovedveien vil du
se en del fiskeskilt som gir henvisning til hvor du
finner gode fiskeplasser, og hvor du kan gå for å
komme dit. Bruk stien der det finnes stier, eller
følg åkerkanten selv om det blir en liten omvei.
Gå aldri i åker eller eng. Skal du nå utmarka fra
hovedveien, finner du grinder og skogsveier eller
stier. Følger du en skogsvei, vil det alltid være en
grind ved utmarksgjerdet, slik at du kommer deg
trygt og greit ut. Husk: Lukk grinda!

•

Søppel. Mange grunneierlag har satt ut
søppelspann ved fiskeplassene. Bruk dem, eller ta
med deg søpla hjem igjen. Husk at det kommer
noen etter deg!

Lov om friluftsliv, §3:
”I innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken er
frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april
til 14. oktober ..… Eier eller bruker kan – uansett inngjerding, forby ferdsel over hage, plantefelt, høstsådd
åker og gjenlegg også når marken er frosset eller snølagt,
såfremt ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade.”

Bøndene tar miljøhensyn. Alle har en miljøplan som
beskriver hvilke vekster vi dyrker, hvor mye gjødsel
som brukes på hver åker, og hvordan vi bruker
sprøytemidler, for å nevne noe. Dette gjør vi for å
unngå forurensing og opphoping av skadelige stoffer
i naturen, og for at fisken skal trives i elva. Vi følger
også strenge regler for skjøtsel av kantvegetasjon
langs elv og vei.

