
Sør-Trøndelag Bondelag Referat  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 20.04.2015  15/00232-6 
Utarbeidet av    

Berit Sølberg, referent på møtet: Kari Åker    
Til Kopi til 
                  
 

Referat dialogmøte rovdyrerstatninger i Rissa 17. mars 2015 

 

Tid: Tirsdag 17. mars 2015, kl 19 – ca 21.30 

Sted: Skaugdal grendahus, Rissa 

 

Målgruppe: Gårdbrukere med husdyr på utmarksbeite på Fosen (Sør-Trøndelag). 

 

Program: 

 Innledning ved møteleder Frank Røym, ST Bondelag 

 Informasjon om de mest sentrale endringene i den nye erstatningsforskriften og vilkår 

for erstatning ved tap av husdyr til rovvilt, normaltapsberegning og individuell 

beregning av erstatning v/Kjell Vidar Seljevoll, FMVA. 

 Sauekontrollen v/Bjørn Wæhre, Nortura: Nytte og bruk av sauekontrollen  

 Orientering om forebyggende og konfliktdempende tiltak v/ Eva D Alstad, FMLA 

 Oppsummering 

 

Tilstede fra ST Sau & Geit: Eivind Myklebust 

Referent: Kari Åker, ST Bondelag. 

 

Presentasjonene blir lagt på hjemmesidene til ST Sau & Geit og ST Bondelag. 

 

Til sammen deltok 10 gårdbrukere og en politiker (Torhild Aabergsbotten). Det ble sendt 

rundt liste for oversikt over hvem som var tilstede og kontaktinfo for å sende info i etterkant 

av møtet. 

 

 

Først ut var Kjell Vidar Seljevoll, miljøavd Fylkesmannen: 

*Alle kommuner bør ha skadefellingslag, hvem tar ansvar hvis det ikke finnes. Statens 

Naturoppsyn (SNO) kan være aktuelle der fellingslag ikke finnes. Et annet alternativ er at 

kommunene oppnevner et lag knyttet til en konkret situasjon.  Interkommunalt 

skadefellingslag kan også være en løsning. En utfordring der laget ikke er etablert før det blir 

en skadesituasjon er at det vil ta lenger tid med administrasjon før en er i gang med aktivt 

fellingsforsøk. 

*Skandobs: Hvorfor ikke observasjoner av Kongeørn? Det finnes et annet verktøy for 

registrering av alle fugler under www.artsobservasjoner.no, men det er meldt inn ønske om en 

kobling mot Skandobs for kongeørn. Frank presiserte viktigheten av å jobbe opp mot 

politikere for å få gjennomslag og forståelse for hvordan det bør være. 

*Husdyrkontrollen: Det er ingen krav om å være med i hysdyrkontrollen (Sauekontrollen ang. 

tap av sau). Holder med individlister for dyr sluppet og tapt. Fordelen med å være med i 

kontrollen er at en da slipper å vedlegge oversikter over besetningen og de tapte dyrene 

dersom en krysser ja for at disse opplysningene kan hentes fra kontrollen. 

http://www.artsobservasjoner.no/
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*Kodemerking av mordyr ift antall lam sluppet blir satt som krav for påfølgende beiteår for 

alle brukere som mottar erstatning. Dette for at det skal være lettere for alle beitebrukere som 

går tilsyn å få en oversikt over status for hele beiteområdet med tanke på om søyene har sine 

lammer eller om det mangler lam. Mordyr blir da merket med "slips" i forskjellige farger etter 

hvor mange lam hun har. Enkelt å se om det da mangler lam eller om tikke har med seg sine 

eller flere. 

 

*Mange synes normaltapsberegning rammer urettferdig. Normaltapsberegning blir gjort av 

sammenhengende data for minimum 8-10 år, periode uten rovdyrtap. Framhenting av 

statistikk  er en jobb bonden må gjøre. Alternativet er tall fra organisert beitebruk.  Foreligger 

ingen av disse to, bruker Fylkesmannen generaliserte tall (1,5% sau (kyst), 4% lam). 

Kongeørntap er vanskelige å dokumentere. 

Vanskelig for nye brukere som ikke har så mange år på baken. 

*Kan en  bruke "naboens" tapstall som ny bruker? En kan i utgangspunktet ikke bruke 

statistikken til naboen sin besetning, men data for beitelaget er OK.  Ved lang dokumentasjon 

kan du velge ut de 8-10 ”beste åra (normaltap uten tap til rovdyr). 

*Normaltap blir trukket fra totaltap før dyr kan erstattes etter en skjønnsvurdering. Tilfeller 

der fredet rovvilt er antatt eller dokumentert som tapsårsak (etter undersøkelse av SNO), 

erstattes dyrene uavhengig av normaltap (etter § 6). 

 

*Får Fylkesmannen oppdatering fra SNO i løpet av beitesesongen? 

Fylkesmannen får oppdatering/innsyn i kadaver informasjonen fortløpende, litt etter hvor 

flinke SNO er til å legge inn dataene i det felles arbeidsverktøyet rovbase. Tilefellene der 

fredet rovvilt er årsak blir også gjort tilgjengelig for allmennheten fortløpende via 

www.rovbase.no  

*Har Fylkesmannen mulighet til å sjekke slakteweb? 

Nei, slakteweb er ikke per i dag en kilde til informasjon i forhold til behandling av 

erstatningssaker, men kan se slaktevekter på individnivå for dyrene som er i listene som blir 

eksportert fra sauekontrollen.  

*Innspill fra salen: Sjekkes slakteweb e.l føler saueeier seg tryggere på godt dyrestell så ikke 

mistillit foreligger.  

Det foreligger i dag ingen rutiner for sjekking av slaktedata o.l 

*Veterinærattest kan legges ved for dokumentasjon av godt dyrestell ved erstatningsspørsmål 

ved tap. Men det er ikke noe krav om slike attester i dag.  

 

*Tilgang til organisert beitebruk. Besetningstall. Dokumentasjon viktig å bruke.  

*God dokumentasjon på Fosen ang tap, hvorfor ble normaltapstallet likevel hevet? Agdenes 

fikk brukt paragraf 7 når gaupa herjet som mest der.  

Sakene i Agdenes og Rissa/Fosen er ikke identiske. En har informasjon om et betydelig tap til 

kongeørn, men har også informasjon om et betydelig tap til andre årsaker som 

forskningsprosjektet til NINA har jobbet i. Fylkesmannen har beskrevet årsaken til at § 7 ikke 

er vurdert oppfylt i vedtakene. En del av sakene der det er mest påviste tap er påklaget og 

vedtakene i disse er følgelig ikke enda endelig avgjort. Sakene vil følgelig bli vurdert også av 

Miljødirektoratet om de ikke endres av Fylkesmannen. 

*Prosjektet av tap til kongeørn på Fosen ble nevnt. Bl.a problemer med sauer som beiter på 

tvers av beiteområdet (Rødsjøprosjektet) blir ikke med på dokumentasjonen i prosjektet. 

 

 

http://www.rovbase.no/
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Om Sauekontrollen v/ Bjørn Wæhre, NORTURA: 

 

*Kostnader sauekontrollen minimum 400 kr, ved over 30 lam/sauer koster det ca 900,- kr 

*Listhaugpolitikk premierer dyktighet. 

Sauekontrollen hjelper deg med å følge opp, dokumentere og fremme dyktighet. 

*Sauekontrollen er en nøkkel for godt sauehold. 

 

 

Eva Alstad, Fylkesmannens landbruksavdeling: 

 

I forvaltningsplanen er normal sankedato satt til 10. sept. Fylkesmannen bruker 10. sept som 

normal sankedato for hele fylket i forbindelse med utregning av tilskudd til tidlig nedsanking. 

Med klimaendringer bør kanskje dato for normal sankedato flyttes til seinere på høsten?  

Dette tas med videre som innspill. 

 

*Radiobjeller- kostnader ved drifting en utfordring 

*Definere gammel kulturmark? I retningslinjene til SMIL-forskriften er gammel kulturmark 

definert slik:  

Gammel kulturmark er arealer med vegetasjon utformet ved slått, beiting, styving, brenning 

eller andre driftsformer gjennom en lang periode, ofte uten tilførsel av gjødsel, og med et 

plante- og dyreliv som skiller seg fra det som ellers kan være vanlig i området. Slik 

kulturmark kjennetegnes også ved spor etter gamle driftsmåter (i terrengoverflaten, 

rydningsrøyser, murer, styvingstrær, m.m.) og andre kulturminner i området (gravhauger, 

hustufter, m.m.). Arealene er ikke preget av moderne jordarbeiding, men er dominert av 

naturlig gras- og urtevegetasjon. Det kan også være innslag av små, tidligere dyrka åkrer i 

gammel kulturmark. 
Litt individuelt fra kommune til kommune hvordan kommunen prioriterer SMIL-midler til 

restaurering/vedlikehold av gammel kulturmark, men fylkesmannen har oppfordret 

kommunene til å ha fokus på istandsetting av gamle beiter med tanke på økt matproduksjon. 

 

*Søknadstidspunkt for radiobjeller og lignende tiltak er 15. januar.  

* Akutte tiltak: Søking og behandling bør skje fort. Telefonisk kontakt viktig ved 

henvendelser som er akutt. Vakttelefon hos Fylkesmannen: 900 65 298 

 

*Ved tidlig nedsanking i et område grunnet rovdyrtap - gjelder ”alle eller ingen”- prinsippet. 

Alle som har utfordringer med fredet rovvilt kan søke om FKT midler, men søknader fra 

beitelag/fellestiltak prioriteres. Fylkesmannen er åpen for kreative søknader 

 

 

Oppsummering: 

 

Frank spør deltakerne til slutt hva de syntes om møte. 

*Nyttig møte! 

*Viktig å kunne møtes, men for tynt oppmøte 

*Godt annonsert 

*Mye nyttig info å få 

*Greit å få noen ansikter å forholde seg til 

*Følg opp politisk! Oppfordring fra Frank 
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*Toril Aabergsbotten (Høyre) til stede – positivt. 

*Viktig for Fylkesmannen at beitebrukere møter opp så de får fyldig info om 

problemstillinger. 

*Meld dere inn i sauekontrollen. 

Nevenyttig verktøy i saueproduksjonen 

*Dialog er viktig 

*Husk igjen! Det finnes en akuttelefon hos Fylkesmannen ved hastesaker/hastetilfeller 

90065298 

 

Referent: Kari Åker, Sør-Trøndelag Bondelag. 

 
 

 


