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Henvendelse om økt ramme til forebyggende og konfliktdempende til tak (FKT),
økte satser til rovviltavvisende gjerder og endring av standarden for
rovviltavvisende gjerder
Østfold ligger i sin helhet innenfor forvaltningsområdet for ulv (heretter kalt ulvesona), som er gitt
av Stortinget, seinest ved behandlingen (Innst. 330 S (2015–2016) Ulv i norsk natur —
Bestandsmål for ulv og ulvesone. Østfold Bondelag opplever at rovdyrtrykket øker i våre områder,
og at beitenæringa må ta belastninga, både psykisk og økonomisk. Dette har medført at sauetallet i
Østfold er redusert med nær 20 prosent de to siste årene (2018 til 2020). Østfold Bondelag
mener at det skal være levelig å drive med beitedyr innenfor ulvesona, og at det
derfor er viktig at storsamfunnet tar den økonomiske belastninga som påføres
beitebrukerne i ulvesona.
Østfold Bondelag har derfor i lengre tid påpekt at både ramma til forebyggende og
konfliktdempende tiltak (FKT) og ikke minst satsen for rovviltavvisende gjerde, på kr 100 per
meter, er for lave. Sist vi bemerket dette var i forbindelse med høringa på ny forvaltningsplan for
store rovdyr i rovviltregion 4, i brev av 11. november 2021.
Østfold Bondelag er glade for at rovviltnemndene i region 4 og 5 fattet vedtak om uttak av fire
ulveflokker innenfor ulvesona. Vi beklager sterkt at dette vedtaket er klaget inn til domstolene, og
vi er sterkt bekymret for at lisensfellinga vil bli enten svært forsinket, redusert eller i verste fall
ikke gjennomført. Vi er redde for at dette vil medføre en betydelig økning av ulv innenfor
ulvesona, og dertil økt press på beitedyra.
Ramma for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) må økes
For å forhindre skade kan beitebrukere søke om midler til å føre opp rovviltavvisende gjerder.
Ordningen forvaltes av Statsforvalteren, mens det er rovviltnemndene som setter satser per
løpemeter gjerde. Forutsetningen for å motta slikt tilskudd er at man følger en gitt gjerdestandard
og at man følger opp med daglig spenningsovervåkning ved drift av gjerdet.
Østfold Bondelag erfarer at i de årene der søkningen er større enn potten som er tildelt
rovviltregion 4 blir beitebrukere med småfe (sau og geit) prioritert, mens beitebrukere med storfe
og hest i stor grad blir avvist. Dette var også tilfelle i 2021, der søknadene totalt lå på om lag 10
millioner, mens det blei utdelt om lag 4 millioner. Østfold Bondelag mener derfor at den
tildelte ramma til forebyggende tiltak i region 4 er for alt for lav, og ber om at
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medlemmene i rovviltregion 4, sammen og hver for seg, bidrar til å øke
bevilgningene til vår region. Dette er avgjørende for å opprettholde den todelte
målsetninga innenfor ulvesona, ikke minst som følge av forsinket, redusert eller
intet uttak under lisensfellinga.
De faktiske kostnadene må dekkes – både til oppsett og vedlikehold
Østfold Bondelag mener at tilskuddet til rovviltavvisende gjerde må dekke de faktiske kostnadene,
både til oppsett og vedlikehold av gjerdene. Vi erfarer at de reelle kostnadene til oppsett av et
rovviltavvisende gjerde, etter den nasjonale standarden, er langt høyere enn satsen som i dag er
100 kroner per løpemeter. Vi har tidligere skissert at den reelle kostnaden er 2 til 3 ganger høyere,
og at kostnadene til gjerdemateriell har økt betydelig det siste året som følge av generell
prisoppgang i samfunnet.
Østfold Bondelag foreslår en differensiert løsning, der man har et grunnbeløp, og ganger dette opp
med en faktor, avhengig av topografi. Basert på de tall vi har hentet inn ser vi for oss at et
grunnbeløp settes til kr 130 per meter. Det vil si at et gjerde på dyrka mark, med god arrondering,
uten fjell og store skifter (klasse 1) vil beløpe seg til kr 130 per meter for materiell og oppsett, mens
et gjerde i kupert terreng med varierende jorddybde (klasse 3) vil faktoriseres med 2,3 og havne på
kr 300 per meter. Dersom gjerdet i stor grad må bores i fjellgrunn blir faktoren 3,1 og kostnaden
kr 405 per meter.
Klasse

Faktor

Kr/m

Beskrivelse

1

1,0

130

Dyrket mark uten fjell i god arrondering, store skifter

2

1,5

195

Jordekant mot skog, grøftekanter og trær

3

2,3

300

Kupert terreng med varierte grunnforhold

4

3,1

405

Blokkmark og skrenter med liten jordoverdekning til fjell

Mange gjerder vil ha strekk i de ulike klassene, men det bør ikke være stor utfordring å få beregnet
og summert de ulike strekkene, for eksempel basert på offentlig tilgjengelig kartverk, som for
eksempel på gårdskart eller Kilden, som begge inneholder markslagskart, som benyttes i
forvaltninga på andre områder.
Kravet om at spenningen på gjerdet skal overvåkes daglig, og ikke minst arbeidet med å holde
vegetasjonen unna, gjør at driftskostnadene også er betydelige. I tillegg kommer reparasjoner av
gjerdet som følge av vindfall, at vilt forserer gjerdet, og tele i løpet av vinteren, når gjerdet ikke er i
bruk. Østfold Bondelag mener at det bør gis tilskudd til vedlikehold av gjerdene. Vi
foreslå at det kan søkes årlig om å få dekket merarbeidet ved å holde gjerdet i
forskriftsmessig stand på inntil 10 prosent av grunnbeløpet, mens større
vedlikeholdsarbeid på gjerdene kan dekkes med 25 prosent av grunnbeløpet, dvs. kr
33 per meter.
Gjerdestandarden må revideres
For å motta tilskudd gjennom FKT-ordninga må man følge en gitt standard for rovviltavvisende
gjerde. Beitesesongen 2021 har vist at heller ikke gjerder etter 2018-standarden er rovviltsikre, da
ett av angrepene skjedde innenfor et slikt gjerde som var godkjent av Statsforvalteren samme vår.
Østfold Bondelag mener at gjerdestandarden fra 2018 er krevende, og at det må åpnes for mer
kostnadseffektive og/eller gjerder som krever mindre tilsyn. Et eksempel på et slikt gjerde er at
man benytter sauenetting i stedet for seks tråder, og at man fortsetter gjerdet under bakken ved å
bøye sauenettingen mot utsiden av gjerde og la et torvlag ligger over det. På denne måten kan man
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hindre at rovdyr eller villsvin graver seg inn. Man slipper også like mye tilsyn og spenningskontroll
som på et gjerde med elektrisk snutetråd. Østfold Bondelag ber rovviltnemnda i region 4
om å arbeide for en revisjon av en ny gjerdestandard, og at det blir en skikkelig
høring der blant annet forvaltning, beitebrukere og gjerdeentreprenører får
mulighet til å høres.
Sammendrag
Østfold Bondelag mener at tilskuddet til rovviltavvisende gjerde må dekke de
faktiske kostnadene, både til oppsett og vedlikehold av gjerdene. Østfold Bondelag
mener videre at gjerdestandarden må revideres, både for å senke kostnadene ved
oppsett, men ikke minst for å minke driftskostnadene. Vi forventer at
rovviltnemnda i region 4 vil arbeide aktivt for en revisjon av en ny gjerdestandard,
og at nemnda arbeider for økt ramme og satser på de forebyggende tiltakene.

Med hilsen
Ole-Kristian Bergerud

Mina Mjærum Johansen

Elektronisk godkjent, uten underskrift
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