
Sør-Trøndelag Bondelag Referat  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 07.04.2017  17/00068-7 

Utarbeidet av    

Berit Sølberg    
Til: Kopi: 

                  

 

Referat fra dialogmøte rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning, Støren 

 

 

Tid: Torsdag 30. mars 2017 kl 19 – ca kl 22 

Sted: Støren Hotell 

 

Program 

• Erstatning av husdyr drept av fredet rovvilt v/Kjell Vidar Seljevoll, Fylkesmannens 

miljøvernavdeling i Sør-Trøndelag 

• Forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 v/Gunnar Alstad, Rovviltnemda region 6 

• Hvordan SNO jobber når rovviltskade meldes og hva de ser etter for å konstatere 

rovviltskade v/Frode Aalbu, Statens Naturoppsyn 

• Forebyggende og konfliktdempende tiltak v/Kjell Vidar Seljevoll, Fylkesmannens 

miljøvernavdeling i Sør-Trøndelag 

 

Møteleder: Frank Røym som presenterte bakgrunn og mål for møteserien og «spillereglene» 

for møtet. 

 

Tilstede: På lista 17 deltagere, de fleste beitebrukere, men også fra landbruksforvaltning i 

noen av kommunene. 

 

Enkel servering i starten av møtet. 

 

Presentasjonene som innlederne brukte, ligger på hjemmesiden til Sør-Trøndelag Bondelag. 

 

Det ble orientert om forslaget til ny soneforskrift for CWD (skrantesjuke hos hjortedyr) i 

starten av møtet ved møteleder.  

 

Spørsmål og kommentarer, noe av det som kom fram under innlegget til Kjell Vidar 

Seljevoll om erstatning av husdyr drept av fredet rovvilt og som ble svart på eller vi må 

ta med oss i videre arbeid: 

 
Normaltapsberegning -er de 20 første åra bedre enn de 10 siste, kan de brukes?  

Det skal være minimum 8 sammenhengende år med data for normaltap uten rovdyrtap noen 

av årene. Når en har samlet slike data så kan de brukes uansett hvor gamle de er. Dataene 

følger gården.   

Ny bruker med ny besetning (sau er ny produksjon på gården) hvordan få data på normaltap? 

Bruker normalt da gjennomsnittstall når brukeren ikke har data for normaltall minst 8 

sammenhengende år uten rovdyrtap for gården. Kan legge til grunn tall fra beitelaget. 
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Normaltapet beregnes av alle dyr i besetningen både de som har vært i utmark og de som er 

holdt hjemme. 

 

Erstatning på brukshund tatt av rovvilt: Søknad skriftlig til Miljødirektoratet så lenge hunden 

er under definisjonen i §2a i erstatningsforskriften. 

 

Meld i fra uansett hvor lite det er igjen av et kadaver, så kan det vurderes over telefon om det 

er noe vits for rovviltkontakt å komme. Det er viktig å få det registrert kadaveret fordi det kan 

ses i sammenheng med flere skadetilfeller i samme område. 

 

Kjører vanligvis ikke kontroller ut på fjøs for å sjekke at dyr ikke finnes. Men individlistene 

over tapte dyr vil gjøre slik kontroll mulig i større grad enn tidligere. 

 

Alle dyr som er dokumentert/antatt tapt til rovdyr (etter undersøkelse av SNO) erstattes. Så 

har en eventuelt spennet mellom normaltap og dokumenterte tap, her skal det 

sannsynliggjøres tapsårsak (Krokann-dommen). 

I Oppdal og Rennebu hvor det ikke er mål om rovdyryngling kan yngling likevel finne sted 

enkelte år. Da kan samme regel som for områder med fast yngling brukes (§7 eller §8 i 

rovviltforskrifta). 

 

 

 

Spørsmål og kommentarer til Rovviltnemdas innlegg om forvaltningsplan for store 

rovdyr i region 6 ved Gunnar Alstad: 

 

Bilder som dokumenterer jerv med unger blir registrert i Rovdata. Bruk gjerne 

www.Skandobs.no for å registrere alle typer av observasjoner av sportegn eller 

synsobservasjoner av rovvilt. Alle kan melde inn rovviltobservasjoner der.   

www.Rovdata.no er nasjonal leverandør av bestandsdata og rapporter for rovviltartene. 

 

Når det gjelder bjørn må det være DNA-prøver (avføring/hår) for at registreringen skal telle. 

Hjelper ikke med bilder, må ha/sende inn skit eller hår prøver. Dess flere prøver som sendes 

inn, dess sikrere tall får en for bestanden av bjørn. 

 

Revisjon av forvaltningsplan store rovdyr i region 6 jobbes det med uavhengig av at 

rovviltnemndene i Oppland og Hedmark ligger nede. Rovviltnemda har valgt ikke å vente på 

resultatet av samordningsoppdraget for forvaltning av jervestammen i sør-Norge. 

 

Rennebu øst er utsatt for jerveangrep fordi det er ikke noe naturlig grense mellom områdene. 

Det er rovviltnemnda som setter grenser for prioriterte yngleområder for hver enkelt rovdyrart 

og prioriterte beiteområder.  

 

Ikke rart det er mye tap i Rennebu/Oppdal til jerv når det ligger midt mellom to 

yngleområder. Byrdefordeling slår feil ut. Må få bort/flytte flingen (målet om) for yngling (av 

jerv) i Forollhogna! (ønske fra deltager) 

 

http://www.skandobs.no/
http://www.rovdata.no/
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Bestandsmålet på jerv og gaupe er oversteget. Må sette riktige kvoter. Utfordring på dyr med 

store kull. Må skyte mer for å komme ned på målet. (ønske fra deltager) 

 

Rovviltnemda har ikke forvaltningsplan for kongeørn. Bør få det. (ønske fra deltager) 

 

Spørsmål og kommentarer til SNO ved Frode Aalbu sitt innlegg om 

skadedokumentasjon: 

 

Oppdraget til SNO er å bekrefte eller avkrefte om det er rovviltskade. Rovviltkontaktene 

lokalt må opptre objektivt uansett hva de driver med ellers. Gjør vurderinger i enkeltsaker 

(hvert enkelt dyr/kadaver/observasjon) og all dokumentasjon skal være etterprøvbar. 

Totalbildet i forhold til erstatningssaker er forvaltningas oppgave. Skadedokumentasjon er en 

liten, men viktig del av totalbildet. 

 

Ikke klag til rovviltkontaktene, men ta kontakt med meg hvis du ikke er enig i vurderingen. 

Det er viktig at dyreeier deltar under skadedokumentasjonen slik at diskusjoner i etterkant 

unngås. 

 

Beiter mot Kvikne. De har gode rutiner i Hedmark med dokumentasjon og svarer fort. Det er 

litt tyngre på trøndersiden. Vi vil ha svar fortere! 

 

- Det kan oppfattes som det er konkludert på Kvikne, men det trenger ikke være fasiten. 

Personforskjeller. Hos oss blir noen saker kvittert samme dag og noen tar 2-3 uker. 

Når det er på plass i www.rovbase.no er det godkjent. 

 

Kan dere sjekke lunger for å finne ut om dyr er jaga? 

- Tegn i lungene kan ikke skille om det er sykdom eller om det er jaget. Kan gå 

informasjon til vurdering hos fylkesmannen hvis der er mistanke om flukt/jaging. 

 

 

Spørsmål og kommentarer til Eva D Alstad, Fylkesmannens landbruksavd, sitt innlegg 

om forebyggende- og konfliktdempende tiltak: 

 

 

Søke om støtte til radiobjeller innen 15.jan og får eventuell tildeling på november. 

 

Drift av beitelag – miljøtilskudd – tilskudd til organisert beitebruk. 

 

Midler til utsatt beiteslipp, gjelder det spesielt ørn? 

- Nei har blitt brukt i Agdenes pga gaupe. Har også blitt brukt i Midtre Gauldal. 

 
 

http://www.rovbase.no/

