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Vedlegg 1 

 

PRIORITERTE BEITEOMRÅDER I HITRA KOMMUNE 

 

I forbindelse med utarbeidelse av denne beitebruksplanen fikk gårdbrukere i Hitra kommune 

mulighet til å komme med innspill om aktuelle beiteområder som er viktig for dem. I tillegg har Hitra 

kommune sett på områder som beites i dag, og områder som i fremtiden kan være aktuelt som godt 

beite. Områdene som er blitt utvalg, er i fellesskap vurdert etter:  

1. Registreringer gjort av NIBIO 

2. Vegetasjonen i området, og beitekvaliteten  

3. Beitebruken i dag og for fremtiden 

4. Mulig konflikter rundt beitebruken i dag og i fremtiden (truet av utbygging)  

5. Nærhet til aktiv landbrukseiendom  

6. Sammenhengende beiteområde  
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Utsetøya - Børøya – Stora – Vedøya  

 

 

Beskrivelse av området: Lyngøya, Bjørnøya, Utsetøya, Purkholmen, Børøya, Børøyholmen, Stora, 

Lyngøya, Vedøya og Kjeøya. (Alle holmene i dette området, se kart for konkret avgrening).   

Dette er en gruppe øyer som ligger utenfor Hestvika på Hitra, der Utsetøya, Børøya, Stora og Vedøya 

er størst. Øyene har en god og variert vegetasjon, med både skog og kystlynghei som egner seg 

godt for beite.  

I dag går det sau på beite på alle disse øyene. Det er i nærhet av hovedøya, med kaianlegg som 

legger til rette for å frakte sauene ut på øyene. Det har vært beite her i mange år, og det er viktig 

område for fremtidig beiting. De allerede fleste fritidsboligene på disse øyene er gjerdet inn slik at 

dette er hensynstatt.  

Dyr i området: sau. 
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Aunøya – Terningen  

 

 

Beskrivelse av området: Aunøya, Småholman, Grønholmen, Tranholmen, Rompa og Terningen. 

(Alle holmene i dette området, se kart for konkret avgrening).  

Øyene ligger i Trondheimsleia, mellom fastland og Hitra. Aunøya og Terningen er de største øyene, 

hvor det begge steder beites av sau. Aunøya er et statlig sikret friluftsområde, med variert og god 

vegetasjon; fulldyrket jord, produktiv skog og kystlynghei.  

Øya har blitt brukt til beiteområde for dyr i mange år, og det er viktig med en fremtidig god 

forvaltning av dette beiteområdet. Det er også gode kaiområder på både Aunøya og Terningen, som 

legger godt til rette for å frakte inn og ut dyr fra land.  

Dyr i området: sau. 
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Værøyan – Lya  

 

 

Beskrivelse av området: Værøyan, Lya og Ramsøya. (Alle holmer og øyer i dette området, se kart 

for konkret avgrening). 

Værøyan og Lya ligger utenfor Forsnes, og er i dag populære beiteområder til sau. Lya er et stort 

område med skog og kystlynghei. Her kan beitedyrene gå en helt sesong uten å måtte flyttes, da 

område er såpass stort og ikke trenger noe spesielt mer gjerde, annet enn rundt noen hus. Lya er 

også er populært turområde, hvor det er viktig beitebruken hensynstas i dag og i fremtiden. Værøyan 

er også et populært beiteområde, da det har viktig kystlynghei, og med så lite bebyggelse på øyene 

trenger man ikke sette opp gjerde.  

Dyr i området: sau. 
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Gjelsøya – Straumøya – Helsøya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av området: Gjelsøya, Hummelvika, Sæbuøya, Oløya, Skårøya, Straumøya, Gjøssøya, 

Hallarflesa og Helsøya. (Alle holmer og øyer i dette området, se kart for konkret avgrening). 

Skårøya, Straumøya og Gjøssøya er de største øyene i dette område, men de mindre øyene og 

holmene rundt er vel så viktige. Øyene har variert vegetasjon; fulldyrket jord, produktiv skog og 

kystlynghei. Flere av disse øyene, sammen med Bispøyan ble fraflyttet i perioden etter 1960- tallet, 

men frem til da var det aktivt landbruk på noen av disse øyene. I ettertid er område blitt brukt til 

beite. Flere bønder melder inn at dette er viktig områder for beite i dag og i fremtiden, med bakgrunn 

i at områdene er store, har gode beitekvalitet og ligger godt til rette for å frakt dyr inn og ut.  

Gjøssøya er kartlagt med svært viktig områder for biologisk mangfold. Vegetasjon er brukt som 

grunnlag for klassifisering, med særegent plantemangfold. Det er dessuten lagt vekt på å få med 

aspekter ved vegetasjon som har spesiell betydning for dyrelivet1. Viktige områder for fremtidig 

beitebruk.  

Dyr i området: sau. 

                                                
1 Miljødirektoratet  
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Bispøyan 

 

 

Beskrivelse av området: Blåskykøya, Feøya, Edøya, Olderøya, Burøya, Monsøya, Henriksøya, 

Værsøya og Tosøya. (Alle holmer og øyer i dette området, se kart for konkret avgrening).  

Bispøyan er en gruppe øyer som ligger nord for Kvenvær i Hitra i Trøndelag. De største øyene er 

Burøya, Olderøya, Monsøya og Henriksøya. Alle disse øyene er et viktig beiteområde for bøndene, 

da det er god beitearealer og god vegetasjon. Burøya og halve Olderøya er kartlagt med svært viktig 

og viktige områder for biologisk mangfold. Vegetasjon er brukt som grunnlag for klassifisering, med 

særegent plantemangfold. Det er også her lagt vekt på å få med aspekter ved vegetasjon som har 

spesiell betydning for dyrelivet. Terrenget på øyene er relativt flatt og har store områder med 

naturtype kystlynghei.  

Bispøyan ble fraflyttet i perioden etter 1960- tallet, men frem til da var det aktivt landbruk på noen 

av disse øyene. I ettertid er område blitt brukt til beite. Flere bønder melder inn at dette er viktig 

områder for beite i dag og i fremtiden, med bakgrunn i at områdene er store, har gode beitekvalitet 

og ligger godt til rette for å frakt dyr inn og ut.  

Området består i dag av mye hyttebebyggelse.  

Dyr i området: sau. 
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Helgebustad 

 

Beskrivelse av området: Helgebustadøya. (Alle holmer og øyer i dette området, se kart for konkret 

avgrening). 

Helgebostad er en øy som ligger nordvest for Hitra i Trøndelag. Øya deler Straumfjorden som blir 

hetende Hestnessundet nord for øya og Håvikstraumen sør for øya. Vegforbindelse til Hitra ble åpnet 

i 1983. Like øst for denne vegforbindelsen på øya ligger Helgebostadøya naturreservat med en unik 

furuskog.  

Ved kun en vegforbindelse er det et flott beiteområde for dyr, da det trengs lite gjerder og dyrene 

får beveget seg på et stort område. Her holder blant annet Hitra Gårdsmat til, hvor det produseres, 

økologisk upasteurisert ost av kumelk. Helgebustad er en av de få øyene som fortsatt har intakte 

kystlyngheier som holdes i hevd med beite av flere dyreslag. 

Dyr i området: sau og storfe.  
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Langøya – Hjertøya 

 

 

Beskrivelse av området: Langøya, Hjertøya og Edøya. (Alle holmer og øyer i dette området, se 

kart for konkret avgrening). 

Øyene ligger like ved Dolmøya på Nord-Hitra. Vegetasjonen i dette område er relativt flatt, og består 

primært av kystlynghei. På like linje med mange av de andre øyene på Hitra egner dette seg godt 

som beiteområde, med bakgrunn i en god og variert vegetasjon, med god beiteverdi for dyrene. Og 

beiting på øyene gjør at det ikke trengs like mye gjerde, som andre steder inne på hovedøya. Det er 

flere aktive bønder i område Dolmøya / Melandsjø, som derfor får god beitemuligheter på disse 

øyene.  

Dyr i området: sau. 
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Dolmøya 

 

 

Beskrivelse av området: Hallarvika, Kongsnes, Litllarsøya, Kopperøya, Knutshaugen, Revsøya, 

Kuøya og Ilsøya. (Alle holmer og øyer i dette området, se kart for konkret avgrening). 

Dolmøya er en stor øy med flere tettsteder i varierende størrelse, men med Kjerringvåg som det 

største. Øya er flat, langstrakt, myrlendt og trebar med høyeste punkt 63 meter over havet.  

På Dolmøya, går det flere bånd med kalkrike bergarter som gir grunnlag for rike hei- og myrsamfunn. 

Det skaper den store mosaikken mellom skog, hei, myr, kulturlandskap, våtmark og sjøen er relativt 

rikt og variert landskap i seg selv, med potensial for spennende miljøkombinasjoner og godt beite 

for dyrene2. Dette gjelder på selve Dolmøya, og øyene/holmene rundt Dolmøya. Det er også i 

nærheten av disse områdene flere aktive gårdsbruk, som trenger beitearealene rundt seg. Det er et 

generelt beitetrykk på Dolmøya, og det er derfor ekstra viktig at områdene får en prioritet.  

Dyr i området: sau. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Kartlegging av naturtyper i Hitra kommune 
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Fjellværsøya – Ulvøya 

 

 

Beskrivelse av området: Fjellværsøya, Ulvøya og Herøya. (Alle holmer og øyer i dette området, 

se kart for konkret avgrening).  

Fjellværsøya en øy, nordøst for Hitra. Sundet mellom øyene heter Fillfjorden. Nord for øya ligger 

Ulvøya forbundet med Knarrlagsundet bru. Her er det variert og en meget unik vegetasjon; fulldyrket 

jord, produktiv skog og store arealer med kystlynghei.  

Fjellværsøya har flere aktive landbrukseiendommer, både storfe og sau, og beiteområdene er viktig. 

Dette er det eneste område det drives økologisk med storfe, der storfe beiter fritt i kystlynghei. Det 

er viktig for bøndene i dette område at beitearealene blir bevart, slik at de i fremtiden kan ha en like 

god beitebruk, som de har i dag.  

Ulvøya, er på like linje med noen andre øyer på Hitra, kartlagt med svært viktig og viktige områder 

for biologisk mangfold. Her er god vegetasjon er brukt som grunnlag for klassifisering, med et spesielt 

plantemangfold som har spesiell betydning for dyrelivet på øya.  

Dyr i området: sau og storfe.  
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Jamtøya 

 

 

Beskrivelse av området: Jamtøya og Fugløya.  

Hemnfjorden er en fjordarm av Trondheimsleia langs kommunegrensa mellom Heim og Hitra og 

mellom Heim og Orkland i Trøndelag. Den ytterste delen av fjorden er vid med en bredde på 5-6 

kilometer, og i denne delen ligger flere øyer, som Fugløya og Jamtøya. Det er her variert og god 

vegetasjon; fulldyrket jord, produktiv skog og kystlynghei. Fugløya har en aktiv bonde, som bruker 

hele øya til beiting. Øya er derfor gjennom mange år godt vedlikeholdt med beiting, og med sine 55 

dekar fulldyrket jord, 116 dekar med innmarksbeite og resten kystlynghei, er dette er svært viktig 

område for videre beitebruk.  

Jamtøya er noe mindre, men ligger i nærhet av Fugløya, og vil kunne være et godt alternativ å sende 

beitedyrene på når Fugløya trenger avlasting på beitetrykket.  

Dyr i området: sau. 
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Åsøya 

 

  

Beskrivelse av området: Åsøya  

Åsøya, en øy utenfor Kongsvollen. Øya har en variert natur, med blanding av fulldyrket jord, 

innmarksbeite, og skogsvegetasjon og kystlynghei, og egner seg svært godt som beiteområde. Det 

blir i dag beitet på dette område, og vil i fremtiden være en viktig beiteressurs.  

Dyr i området: sau.  
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Barmfjorden  

 

Beskrivelse av området: Ørøya, Eidsøya, Nordøya, Flatøya, Kjølsøya og Øya.  

Barmfjorden er en fjordarm av Frøyfjorden på Hitra i Trøndelag. Fjorden har innløp ved Flesa fyr og 

strekker seg 5 kilometer sørover til Vollen i bunnen av fjorden. Midt i innløpet ligger to små øyer, 

som danner tre spesielt trange sund, cirka 5 til 15 meter brede, inn til resten av fjorden. Innerst 

ligger Ørøya og Eidsøya. Viktige øyer, med skog- og lyng vegetasjon, som gir godt beite for dyrene. 

Øyene ligger også nært hovedøya som gjør det enkelt med frakting av dyr og tilsyn. 

Lite bebyggelse gjør også at ikke trengs gjerder, og en unngår konflikter.  

Det er ingen beite i dette område i dag, men Hitra kommune har vurdert dette som er viktig område, 

med bakgrunn i vegetasjon / beitekvalitet og beliggenhet.  

Dyr i området: ingen dyr på beite i dette område per 2021. 
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Blåskog 

 

 

Beskrivelse av området: Områdene rundt Blåskogvatnet og Ytre Sandvatnet.  

Blåskogvatnet er den største innsjøen på Hitra. Vatnet ligger 30,6 meter over havet på den østlige 

delen av øya, om lag fem kilometer sørvest for Fillan. Vatnet har tilsig fra en rekke bekker og mindre 

elver, og utløp mot øst via Lakselva til sjøen ved Valen. Dette er et stort område med myr- og 

skogsvegetasjon.  

Beitemessig er området ideelt med god avskjæring og naturlige avgrensinger som holder dyrene 

inne i område, med enkel inngjerding. Beiteverdien er også bra, og klassifiseringen er flere steder 

svært godt beite.  Område ligger nært flere gårdsbruk som ikke har mulighet for å ha beite ute på 

øyene, og det er derfor like viktig at disse område lik beiteprioritet som på øyene. 

Det er ingen beite i dette område i dag, men Hitra kommune har vurdert dette som er viktig område, 

med bakgrunn i vegetasjon / beitekvalitet og beliggenhet.  

Dyr i området: ingen beitedyr i dette området per 2021.  
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Stamnes – Skognesvatnet 

 

 

Beskrivelse av området: Stamnes, Småge, og områdene rundt Skognesvatnet, Liavatnet og 

Storvatnet.  

På likelinje med Blåskog, er Skognesvatnet beitemessig et område som er ideelt på grunn av god 

avskjæring og naturlige avgrensinger som holder dyrene inne i område, med enkel inngjerding. For 

bonden. Her er beiteverdien er også bra, og klassifiseringen er flere steder svært godt beite. Det er 

i dette område allerede mye beite, noe man kan se på kystlandskapet.  

Område har et godt beitebruk, og det vil være viktige for fremtidig aktiv drift og skjøtsel i dette 

området.  

Dyr i området: sau. 
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Forsnes   

 

Beskrivelse av området: Områdene rundt Sandvassvatna.  

Forsnes er et lite tettsted, men et mindre antall aktive bønder igjen. I dette område, generelt, er 

beitekvalitet varierende. I område rundt Sandvassvatna, er det et godt beiteområde hvor det er 

variert vegetasjon, med naturlig avgrensninger i terrenget for beiting. Dette kan bli et enda viktigere 

område for landbruket i fremtiden, og det er derfor viktig at dette prioriteres som er utvalgt 

beiteområde nå.    

Det er ingen beite i dette område i dag, men Hitra kommune har vurdert dette som er viktig område, 

med bakgrunn i vegetasjon.   

Dyr i området: ingen beitedyr i dette området per 2021. 
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Sandstad – Akset  

 

Beskrivelse av området: Haltland, Vollen, Øra og Husvatnet  

Sandstad ligger sørvendt mot Trondheimsleia og fastlandet. Utenfor Sandstad ligger øyene Jøsnøya, 

Horsøya, Kalvøya og Aunøya. Det er ikke kartlagt noe kytslynghei, men med bakgrunn i godt 

jordsmonn (fulldyrket jord, innmarksbeite er kartlagt), og nærhet / sammenheng mellom teigene 

blir dette vurdert som et verdifullt beiteområde i dag og i fremtiden.  

Akset ligger på vest for Sandstad, med utsikt mot Trondheimsleia og inn Hemnfjorden. På lik linje 

med Sandstad er det ikke kartlagt noe kytslynghei, men med bakgrunn i godt jordsmonn og 

sammenhengende teiger blir dette vurdert som et verdifullt beiteområde. 

Dyr i området: sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 1 – Prioriterte beiteområder i Hitra kommune 

 
 

Side 18 av 18    
 

Vollen – Haraneset  

 

 

Beskrivelse av området: Vollen, Haraneset, Vollavatnet  

Vollen ligger innerst i Barmfjorden. Her er vegetasjonen lik område Sandstad – Akset.  Det er her 

ikke kartlagt kystlynghei, men større områder med fulldyrket jord, og innmarksbeite, som sammen 

med skogteiger utgjør store og sammenhengende beiteområder. Flere aktive bønder i dette område, 

som er avhengig av dette for å ha et fungerende og godt beiteområde.  

Dyr i området: sau. 

 


