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Høring på forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr 
blir drept eller skadet av rovvilt - uttalelse fra Oppland Bondelag 

Innledningsvis vil vi påpeke at «Krokann-dommen» fra Frostating Lagmannsrett, vil måtte 

få sterk innvirkning på utforming av framtidige forskrifter og regler for erstatning for tap 

og følgeskader, når husdyr drepes eller skades av fredet rovvilt.  I skrivende stund er det 

ikke kjent om Staten vil anke dommen. Dersom det skjer, bør hele behandlingsprosessen 

av forskriftene utsettes til endelig rettskraftig dom foreligger. 

Forskriftene har som mål å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader ved tap, og medvirke 

til å redusere tapene av husdyr på beite. 

 

I retningslinjene til §2,  beregning  av normaltap forutsettes det at beitelagene skal legge 

fram dokumentasjon av normal tap i lagets område.  En kan unntaksvis benyttes data fra 

den enkelte besetning. 

 

Dette er en uheldig praksis. Erfaringene med rovvilt tilsier at angrep er tilfeldig og rammer 

ofte enkeltbesetninger hardt. Det er derfor mere riktig å legge vekt på den enkelte 

besetnings normaltap over tid, enn tallgrunnlaget for et beitelag. Unntak fra dette vil være 

brukere som har starta med husdyr etter at rovdyrtapa øka dramatisk. Her må det brukes tal 

fra organisert beitebruk for beitelaget for å synliggjøre normaltap før rovdyrtapa starta. 

 Søknad om erstatning skjer på brukernivå, og det bør derfor være søkerens data for 

besetningen som skal vektlegges. Mange beitebrukere/besetninger har svært lave 

normaltap når rovviltangrep ikke forekommer. På besetningsnivå vil vi i deler av 

rovdyrutsatte områder finne normaltap som ligger på fra 0 til 2%, når rovvilt ikke er 

tapsårsaken.  

Dyr som blir tapt på grunn av rovviltangrep er dyr som tapes utover et kalkulert normaltap. 

Normaltapet er for mange svært lavt.  Rovdyr dreper tilfeldig, og en kommer fort i en 

situasjon der en ikke bare snakker om direkte tap av slakteverdi, men også tap av 

rekruttering og både oppnådd og framtidig avlsmessig framgang vil bli skadelidende. Det 

vil være riktig og logisk å legge gjenanskaffelsesverdien til grunn for utmåling av 

erstatningsbeløpet.  Tapt avlsframgang vil være en del av følgekostnadene i tillegg til 

arbeid med ekstra tilsyn, leting etter kadaver, ekstra leting etter savnede dyr i ordinær 

sanking og innleie av kadaverhunder. 
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Erstatningskrav og retningslinjer §3     
Dyreeiere med små produksjonsomfang må ha samme rett til erstatning for tap som større 

besetninger.  Å begrense erstatning til bare de som har rett til produksjonstilskudd etter 

jordbruksavtalen, vil være galt i denne sammenhengen.  Mindre produksjonsomfang som 

ikke når opp i tilskuddssatsene vil da bli straffet dobbelt. Samtidig vil også disse 

produsentene få jordbruksavtalens tilskudd knytta opp mot leveranse av slakt. 

Når det gjelder følgekostnader vil dette alltid eksistere uansett størrelsen på tapet, og må 

derfor vektlegges ut fra den dokumentasjon som foreligger.  Kostnader for ekstra leiting 

etter døde og skadde dyr vil uansett være store og uavhengig av både besetningsstørrelse 

og antall dyr i beitelaget. 

 

Vilkår for erstatning og retningslinjer §4 

Her vil mye baseres på skjønn. Det er umulig å forutsi når og hvor et angrep av freda 

rovvilt slår til, og dermed også tilsvarende umulig å sette inn tiltak. Økonomiske tap og 

dyrelidelser er det vi står overfor uansett hvilke «verdier som står på spill og den 

foreliggende risiko».  Vi vil her påpeke at det i enkelte områder der ulv har gjort store 

skader, har vært søkt om skadeforebyggende uttak. Dette er avslått.  Når skadebilde 

grunnet ulv blir så omfattende som vi var vitne til flere steder i 2013, er det ikke lenger 

hverken bruk for eller særlig rom for skjønn. I tillegg er dette eksempler på at dyreeier 

forsøker å sette inn tiltak, men myndighetene forhindrer skadeforebygging ved sine avslag.  

Dette betinger full erstatning for alle tapte dyr uansett dokumentasjon eller ikke. 

 Så langt har tapene i all hovedsak begrenset seg til sau og andre småfe. Med den sterke 

økningen i både bjørn og ulvebestanden har vi de siste årene sett at det utføres skade på 

storfe, og at disse skadene er økende.  Erstatningsordningen må ha som utgangspunkt like 

vilkår for erstatning. 

 

Det er lagt en del vekt på forebyggende tiltak som forsinket beiteslipp og tidligsanking. 

Forsinket beiteslipp i en kort periode er et aktuelt tiltak kun dersom det samtidig brukes 

tilstrekkelig resurser på å ta ut skadegjører. I motsatt fall er dette bare en utsettelse av 

skader. Tidligsanking er av og til aktuelt som et akutt tiltak men en vil her som regel 

allerede ha skader som skal erstattes. 

 

Når det gjelder alder på lam ved beiteslipp i utmarka, vil det være naturlig å følge 

dyrevelferdsloven og dennes forskrifter.  Vurdering av beitets tilstand og andre forhold 

som kan påvirke dyras velferd er dyreeiers ansvar. Så lenge det ikke er angrep av rovvilt i 

beiteområdet, vil slike forhold ligge utenfor erstatningsordningen. 

 

Kodemerking 

Dette er en ordning som vil være til stor hjelp for beitebrukeren uansett om det blir 

rovviltangrep eller ikke. Det vil også være et tiltak som raskt vil avdekke 

uregelmessigheter ved ordinært tilsyn. 

 

Sannsynliggjøring av tapsårsak.  

I gjeldende forskrift er det slått fast at det er «dyreeiers selvstendige ansvar å 

sannsynliggjøre at tap er forårsaket av rovvilt.» 

Norsk rettsvesen har nå i to rettsinstanser (Krokann-dommen), slått fast at dersom 

erstatningen skal avkortes på grunn av manglende dokumentasjon for alle omsøkte 
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individer, er det Statens ansvar å dokumentere tapsårsaken. Dette skal gjelde for 

besetninger med påvist dokumentert tap, men også for tap som oppdages i ettertid i 

besetninger der skade ikke ble påvist under angrepet.   I praksis er det en umulighet å finne 

alle skadde og drepte dyr ved omfattende rovviltangrep. Om og når de til slutt finnes, er 

kadavrene i en slik tilstand at en hver form for dokumentering av skadeårsak er umulig. Vi 

mener derfor at forskriftene må endres på dette punktet, slik at de blir i tråd med formålet 

for erstatningsordningen, og med de rettslige avgjørelser i Krokann- dommen. 

 

Relasjon mellom mordyr lam. 

Dette er opplysninger som vil ligge i sauekontrollen. For de som ikke er medlemmer der, 

vil lammelister og slippelister/ sankelister være en god nok dokumentasjon etter vårt syn 

 

Særlige vilkår og retningslinjer. 

Tilsyn med besetningen blir som regel utført i større grad enn det dyrevelferdsloven tilsier. 

Dersom det blir krav om veterinærundersøkelse av besetningen før beiteslipp, er dette en 

kostnad som må dekkes av erstatningsordningen.  De aller fleste besetninger vil ha besøk 

av veterinær i lammeperioden, og helsekortopplysninger osv bør være en god nok 

dokumentasjon på besetningens helsetilstand.  

Krav om tilstandsrapport for besetningen i beitesesongen vil være en svært vanskelig og 

krevende oppgave, og det er vanskelig å se at dette har noen innvirkning på rovviltangrep 

og tap når angrep skjer.  Når det gjelder minstevekt av lam ved beiteslipp, viser en 

undersøkelse gjort av Mattilsynet, at det ikke er noen sammenheng mellom størrelsen på 

lamma og tap til fredet rovvilt. Vi vil på nytt vise til formålet med ordningen om erstatning 

av tap og følgekostnader. 

 

Sannsynliggjøring av tap som ikke er gjenfunnet. 

Definisjon av beiteområde med fast rovviltbestand må defineres i større omfang enn det 

som gjøres i dag. Rovviltets raske forflytninger, særlig ulv, bjørn og kongeørn, tilsier at en 

må definere et slikt område svært stort i omfang. Videre kan det ikke være et kriterium for 

erstatning at det påvises regelmessige skader på beitedyr. Rovviltangrep rammer svært 

tilfeldig både i tid og rom.  For å fastslå i størst mulig grad hvilke rovdyr som har vært på 

ferde, kan en sammenligning med skader i andre områder være aktuelt.  Dette kan likevel 

ikke være avgjørende om slik sammenligning ikke lar seg gjøre. Det er skadene til den 

enkelte beitebruker som skal erstattes. 

Beregning av erstatning har vi sagt noe om innledningsvis. Det samme gjelder en del 

følgekostnader.  Vi vil imidlertid tilføye at ved rovviltangrep tidlig i beiteperioden, der 

søya drepes og lammene må tas hjem, blir det store følgekostnader med oppforing, ekstra 

arbeid og kostnader til innkjøp av bl.a. mjølkeerstatning. Når det gjelder følgekostnader for 

angrep på innmark, kan dette også få stort omfang dersom dyra må tas inn og fores inne. 

 

Konklusjon: 

Formålet med erstatningen er å erstatte tap og følgekostnader når husdyr drepes eller 

skades av rovvilt.  Når rovvilt har gjort skader på beitedyr skal alt tap erstattes. Det gjelder 

også dyr som ikke finnes igjen og kan dokumenteres. Det er Statens ansvar å dokumentere 

andre skadeårsaker dersom erstatningen avkortes grunnet manglende dokumentasjon på 

ikke gjenfunnene skader.  Alle følgekostnader skal dekkes fullt ut etter dokumentasjon av 

direkte utgifter og timelister over egeninnsatsen. En hver skade som oppstår på grunn av at 

Staten nekter skadeforebyggende tiltak som uttak av skadegjørere før beiteperioden starter, 
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skal dekkes i sin helhet. Normaltapet i den enkelte besetning legges til grunn for 

erstatningsutmålingen.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Trond Ellingsbø         Ola Råbøl 

 

 

 

 

          

 


