Landskapspleie med kasjmirgeiter fra Elset Gård

Elset gård har siden 2015 drevet landskapspleie med kasjmirgeiter. Geitene holdes innegjerdet
enten med fysisk gjerde eller Nofence virtuelle gjerdeløsning. I 2016 og 2017 var Elset Gård en
av pilotkundene til Nofence, Elset Gård har derfor vært med og bidratt til at verdens første
virtuelle gjerdeløsningen har blitt utviklet til et produkt som ble solgt på verdensmarkedet i 2018.
Nofence beiteteknologi vil si at geitene bærer en klave som ligner en bjelle. Systemet består av
en solcelledrevet klave med GPS-teknologi og et digitalt kart. Går dyra over den opptegnede
nofence grensa og inn i varslingsfeltet vibrerer klaven og begynner og pipe som varsel om
strømstøt. Geiter som ikke har prøvd Nofence før får opplæring for å sikre at dyra har skjønt
teknologien og dermed kan unngå strømstøt. Klaven utstyrt med et sim-kort slik at Elset Gård
ved hjelp av app kan følge med hvor geitene befinner seg til enhver tid, man får også varsel hvis
en geit skulle bevege seg utenfor slik at den får strømstøt. Nofence beiteteknologi er med på å
gi geitene tilgang til områder der det enten er vanskelig å sette opp fysisk gjerde eller der det
ikke er ønskelig med fysisk gjerde, som f.eks. kulturlandskap med turstier i Bymarka i
Trondheim der det ferdes mye folk. Geitene kan derfor få tilgang til gode varierte beiter.
Nofence teknologien ivaretar derfor geitenes velferd og bidrar til et bærekraftig landbruk.

Kasjmirgeiter er flokkdyr som egner seg godt til landskapspleie. Kasjmirgeiter er altetende og er
særlig glad i busker og kratt. Geitene rydder vegetasjon helt opp til 1,8 meters høyde. I tillegg til
å være en fantastisk landskapsrydder, så er kjøtt av kasjmirgeit miljøvennlig, mild på smak og
magert. Kjøttet leveres til kunder i Trondheimsområdet. Kasjmirgeita er også kjent for å
produsere fantastisk ull og man får flotte skinn i retur etter slakt. Trondheim kommune har vært
den største kunden til Elset Gård når det gjelder kulturlanskapspleie de siste 4 årene. I tillegg til
å holde landskapet i hevd, har turgåere satt pris på nærkontakt med snille og rolige dyr.
Utenom beitesesong holder geitene til på Elset Gård på Byneset utenfor Trondheim. Geitene får
kje i perioden mars til mai. Så snart geitene kan finne maten på beite og kjeene er store nok til å
sendes på beite, slippes geitene ut på beite på gården, i utmarka eller til utleie der det er behov
for landskapsrydding.
De som ønsker å leie geiter tar kontakt med Elset Gård v/Anders Strand for å avtale befaring.
Under befaring vil Elset Gård anbefale gjerdeløsning, antall geiter og beiteperiode. I etterkant av
befaringen settes det opp et kontraktsforslag der man avtaler pris, betalingsbetingelser,
beiteområde, utleieperiode, antall geiter og ansvarsfordeling (transport, gjerding, tilsyn og
informasjonsplakat) mellom Elset Gård og leietaker.
Priseksempler:






3-4 geiter en beitesesong der Elset Gård tar seg av transport samt et par tilsyn så ligger
prisen på 5000 kr inkl. mva. Da tar leietaker ansvar for gjerding og tilsyn (avtale uten
Nofence)
Leie av geiteflokk i Trondheim på 10 dyr i 2 mnd med Nofence virtuelle gjerdeløsning så
må man ta utgangspunkt i en pris på ca 36 kr pr geit pr dag eks. mva. Da tar Elset Gård
ansvar for transport, gjerding, tilsyn og informasjonsplakat.
Leie av geiteflokk på 5 dyr i 1 mnd med Nofence virtuelle gjerdeløsning så må man ta
utgangspunkt i en pris på ca 40 kr pr geit pr dag eks. mva, transportkostnader kommer
da i tillegg. Da tar Elset Gård ansvar for transport, gjerding og tilsyn via app. Leietaker er
da ansvarlig for vanlig tilsyn minst en gang i uka. En geiteflokk er minimum 3-4 voksne
geiter, dette er nødvendig for at gjerdeløsningen skal fungere.

Typiske kunder for Elset Gård vil være kommuner i Trøndelag som har skjøtsel på
kulturlanskapsområder, kraftselskap som trenger rydding under kraftlinjer, bedrifter med
gjengrodde områder, gårdseiere og eiere av nedlagte småbruk som trenger hjelp til
beiterydding, alpinanlegg, hytte- og boligvelforeninger som trenger hjelp for å holde landskapet
åpent og privatpersoner med gjengrodd områder av en hvis størrelse eller andre områder som
trengs å holdes åpent.
I 2020 leide Elset gård ut 66 geiter + kje, disse ble leid ut til Trondheim kommune, Sverresborg
folkemuseum, Klemetsaune kolonihage, Lian restaurant og 9 privatpersoner/gårdbrukere.
For beitesesongen 2021 vil Elset gård leie ut ca 85 geiter. I tillegg blir det født mellom 120-130
kje i april og mai. Til disse geitene har man 88 Nofence klaver.

I 2019 var Elset gård pilotkunde på Nofence med storfe, 6 kviger beitet i Bynesmarka
sommeren 2019. Man fikk økonomisk støtte til investeringen i dette i forbindelse med en søknad
til næringstiltak innenfor bynært landbruk i Trondheim kommune. I 2020 beitet 5 kviger, 2
ammekyr med kalv i Bynesmarka med Nofence.
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