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Politisk og juridisk rammeverk

Bernkonvensjonen

Lov om 

naturmangfold

Stortingsmeldinger og rovdyrforlik

Rovviltforskriften

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
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Todelt mål

Sikre bærekraftig forvaltning av rovdyr og samtidig
ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre
samfunnsinteresser
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Stortingets mål om antall årlige ynglinger
Gaupe Jerv Bjørn Ulv

Totalt 65 39 13 4 - 6

(1) Vest-Norge - - - -

(2) Sør-Norge 12 - - -

(3) Oppland 5 4 - -

(4) Oslo/Akershus/
Østfold

6 4 - 6

(5) Hedmark 10 5 3

(6) Trøndelag/
Møre og Romsdal

12 10 3

(7) Nordland 10 10 1

(8) Troms/
Finnmark

10 10 6
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Ynglesone ulv

Bestandsmålet for ulv:

4–6 ynglinger per år, hvorav 
3 skal være helnorske 
ynglinger, også ynglinger 
utenfor ulvesonen teller 
med.

Ynglinger i grenserevir skal 
telle med på en faktor på 
0,5.



Ynglesoner for rovvilt

Gaupe – grønn

Ulv – rød

Jerv – blå

Bjørn - brun

Arealdifferensiert forvaltning



8 rovviltregioner
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Rovviltnemndene

• Vedta Forvaltningsplan

• Forvaltningssoner – prioriterte beiteområder og 
yngleområder for gaupe, jerv og bjørn

• Prioritere FKT-midler

• Kvote for lisensfelling gaupe, jerv og bjørn

• Kvote for betinget skadefelling (gaupe, jerv, bjørn og ulv)
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Fylkesmannen

• Sekretær for rovviltnemndene

• Vedtak om skadefelling etter 1. juni

• Behandler søknad om FKT-midler – frist 15. januar

• Behandler søknad om rovvilterstatning – frist 1. november
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Andre forvaltningsorganer

Miljødirektoratet:

• Vedtak om skadefelling før 1. juni

• Gir oppdrag til Statens Naturoppsyn om felling av rovvilt

• Avgjør klage på erstatningssøknad

Statens Naturoppsyn: Er en avdeling i Miljødirektoratet 

Kommunene: Oppretter kommunale fellingslag

Rovdata: Sekretariat for Nasjonalt overvåkingsprogram for 
rovvilt. Utarbeider status for utvikling i rovviltbestandene
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Bestandsmål og status

Rovdyr Bestandsmål –

antall årlige

ynglinger

Estimerte

antall ynglinger 

(Rovdata)

Estimert

antall rovdyr

Gaupe 65 55,5 330

Jerv 39 40 324

Bjørn 13 6 125

Ulv 4 – 6 7,5 53 pluss

(53 grenseulv)

Kongeørn 800 -1200

hekkende par

850 –1200

hekkende par



Erstatningsvilkår for tap av 
husdyr til rovvilt 

Advokat Karoline A. Hustad 



Naturmangfoldloven

• § 19: «Når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, yter 
staten full erstatning for tapet og følgekostnadene i samsvar med 
forskrift gitt av Kongen.»

• Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt



§ 2: Definisjoner

• a) husdyr: sau, geit, storfe, hest, gjeterhund, vokterhund og jakthund i 
bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøve

• b) rovvilt: gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn

• Tap av husdyr omfatter både dyr som er drept og skadet



Definisjon: normaltap 

• § 2 d) normaltap: tapet av husdyr som erfaringsmessig inntreffer i 
besetningen på utmarksbeite uten forekomst av rovvilt

• Individuell beregning basert på besetningsdata for de siste 8- 10 
foregående år

• Eventuelt fylkesvise/kommunevise tall



Grunnvilkår for erstatning etter § 4: 
aktsomhetskrav 
• a)dyreeier har handlet aktsomt og har gjort det som med rimelighet 

kan forventes for å avverge eller redusere tap, vurdert i forhold til de 
verdier som står på spill og den foreliggende risiko

• Hvilke forebyggende tiltak kan kreves av husdyreier?



Rt.2012.1500 (Kleiva-dommen)

• Spørsmål om gyldigheten av vedtak om avslag på erstatningssøknad 

• Hadde Dørum/Kleiva oppfylt sin aktsomhetsplikt?

• Rekke rovdyrangrep siden 1996 fra bjørn, gaupe og ulv. Innenfor 
ulvesona. 

• 2004 og 2005: tap på 19 % av besetningen

• 2006: innmarksbeite  



• 2007: 

- Ønsket bruk av utmarksbeite

- Avslo tilbud fra fylkesmannen om flytting av dyra til annet 
utmarksbeite

- Intensiv gjeting. 

- 98 av 314 dyr går tapt 



Høyesterett

• «Jeg kan ikke se at noen virkemiddel etter sin art vil være utelukket. 
Det gjelder også tiltak som innebærer at buskapen benytter andre 
beitearealer enn de som tilligger gården, selv om dette vil kunne bli en 
mer varig situasjon». 



Høyesterett 

• Grl. § 105: «Krev omsynet til samfunnet at nokon må gje frå seg fast 
eller rørleg eiegedom til offentleg bruk, skal ho eller han få fullt 
vederlag av statskassa». 

• Husdyreier har en tilpasningsplikt 

• Dørum/Kleiva hadde ikke gjort det som med rimelighet kan forventes 
for å avverge eller redusere tap



Retningslinjer til forskriften

• Kan ikke stille krav om tilpasning som i realiteten innebærer avvikling 
eller omstilling

• Friske dyr
- Medisinering nødvendig? 

• Tilstrekkelig næringsrikt beite

• Er det gitt tilskudd til forebyggende tiltak?



Grunnvilkår for erstatning etter § 4: 
tilsynsplikt 
• c)dyreeier har bidratt til at tap oppdages så tidlig som mulig. Straks et 

taps- eller skadetilfelle oppdages skal det gis melding til Statens 
naturoppsyn for vurdering av årsak

• Ukentlig tilsyn   



Krav til sannsynlighetsovervekt

• Sannsynlighetsovervekt: må fremstå som mer sannsynlig at rovvilt er skadevolder 
enn andre mulige årsaker til sammen. 

• § 6: når dyr er funnet

• § 7: når dyret ikke er funnet, men rovvilt er sannsynliggjort etter bestemte 
vurderingskriterier. Dyr må være funnet tidligere i sesongen. 

• § 8: når dyret ikke er funnet, men rovvilt er sannsynliggjort etter en 
helhetsvurdering



§ 6: Rovvilttap påvist ved undersøkelse av 
gjenfunnet husdyr

• «Døde eller skadde husdyr anses drept eller skadet av 
rovvilt når de blir funnet og Statens naturoppsyns 
undersøkelser viser en sannsynlighetsovervekt for at 
husdyret er drept eller skadet av rovvilt». 

• SNO: «dokumentert» eller «antatt» 



§ 7: Rovvilttap sannsynliggjort ved oppfyllelse 
av faste kriterier 
• «Tap av alle husdyr utover normaltap anses som tapt 

til rovvilt når følgende kriterier er oppfylt:»

• Samtlige vilkår må være oppfylt

• Vurderingen skal foretas samlet for beiteområdet 



§ 7 a)

• a) Beiteområdet har fast bestand av rovvilt 

• Beiteområde: beitelag slik de er avgrenset i organisert beitebruk eller 
område tilknyttet enkeltbruker 

• Streifdyr ikke omfattet selv om dyret har tatt mange beitedyr den 
samme sesongen

• Krav til reproduksjon av rovvilt i området 



§ 7 b)

• b) «Det er påvist regelmessig rovviltskade på husdyr i beiteområdet i 
beitesesongen»

• Må være konstatert tap etter § 6 i beitesesongen
- Men ikke nødvendigvis hos den enkelte beitebruker 



§ 7 c)

• C) «tapsbildet er sammenfallende med kunnskap og erfaring om 
skademønster voldt av tilstedeværende rovviltart»

• Fordelingen av tap, skadetidspunkt, omfang ++



§ 7 d)

• d)«tapsbildet er sammenfallende med sammenlignbare besetninger i 
beiteområdet eller nærliggende beiteområder» 

• Finnes det et avvik fra tapsmønsteret i beiteområdet som tilsier at det 
ikke er rovdyr som er tapsårsaken?

• Problematisk med forvaltningens skjønn? 



§ 8: Rovvilttap sannsynliggjort ved øvrige 
omstendigheter
• «Tap ut over normaltap, som ikke er ansett tapt til rovvilt etter § 6 

eller § 7, anses som tapt til rovvilt når øvrige omstendigheter viser en 
sannsynlighetsovervekt for at det enkelte dyr er drept eller skadet av 
rovvilt.»

• Må vurdere alle mulige tapsårsaker, og se om de er mer sannsynlige 
enn rovvilt 



§ 5: særlige vilkår knyttet til erstatning

• «Det kan i særlige tilfeller knyttes andre vilkår til utbetaling av erstatning». 

• Vilkår for påfølgende år
• Kan bare gis ved hel eller delvis innvilgelse av erstatningssøknaden

• Vilkåret må være egnet til å avklare om vilkårene for erstatning er oppfylt 

• Forholdsmessighetskrav 



Erstatningsutmåling §§ 11- 13

• 1) Tap av enkeltdyr

• 2) Følgekostnader
- Individnivå

- Besetningsnivå 



Erstatning for tap av enkeltdyr

• Full erstatning basert på satser fastsatt av Miljødirektoratet
- Grunnverdi: gjennomsnittsverdier for leveranse av sau og lam på landsbasis 

- Omfatter slakt + biprodukter ved normal levering

- Distriktstilskudd beregnes for det enkelte bruk i henhold til brukets 
beliggenhet + erstatning for tap i eventuelle andre tilskudd 



Følgekostnader: individnivå

• …erstatning for dokumenterte kostnader, ulemper og følgetap som 
står i direkte årsakssammenheng med tap av eller skade på det 
enkelte dyr. For sau ytes erstatning for følgekostnader knyttet til det 
enkelte dyr som 

a) Livdyrverdi for tapte lam

b) Redusert fremtidig produksjon ved tap av voksne søyer 



Følgekostnader i besetningen

• ….erstatning for dokumenterte omkostninger, ulemper og 
følgeskader. 

a) Redusert avlsmessig fremgang som skyldes rovvilttap

b) Økt arbeidsforbruk i beitetida og andre følgekostnader 

• Erstatning for arbeidsforbruk når tap av søyer overstiger 2 %, 
og 3 % for lam. 

• Obs: Erstatningen for andre følgekostnader kan ikke settes 
høyere enn erstatningen for økt arbeidsforbruk



Avkortning av erstatning for 
tap til rovdyr

Advokat Karoline A. Hustad 



Erstatningsforskriften § 10 

• Erstatningen skal avkortes eller bortfalle helt dersom de 
grunnleggende vilkårene for erstatning etter § 4, eller særlige vilkår 
for erstatning ikke er oppfylt. 



Problem med indirekte avkortning?

• § 8 – full erstatning dersom rovdyrtap er sannsynliggjort med fratrekk 
for normaltap

• Problem med at det i praksis likevel ikke gis full erstatning?  



Krokann-saken 

• Søkte om erstatning for 6 søyer og 36 lam

• Fratrekk for normaltap: 1 sau og 12 lam

• 1. omgang: avslag

• 2: omgang: delvis innvilgelse. Sannsynliggjort at 2 søyer og 14 lam var 
tatt av jerv. 



Lagmannsretten: 

• «Ved et betydelig tap ut over normaltapet, slik som for Krokann i 
2008, må det derfor inngå i vurderingen om normaltapstallene var 
representative eller om det dette året forelå ekstraordinære forhold 
som kunne forklare et høyere normaltap enn vanlig.»



Lagmannsretten: 

• «Etter lagmannsrettens syn fremstår den delvise innvilgelse –
erstatning av 2 søyer og 14 lam – uten konkret forankring i saken, 
nærmest vilkårlig satt.»



Lagmannsretten: 

• «Det er ingen holdepunkter for at jerv som har vært inne på Krokanns
beiteområde, kun har tatt en slik andel av de tapte dyra i 2008. I en 
slik situasjon er det derfor særlig viktig at sannsynligheten for andre 
årsaksfaktorer trekkes inn som ledd i helhetsvurderingen». 



Hvilke krav kan stilles til forvaltningen etter 
Krokann-saken?
• Må foretas en konkret vurdering av mulige andre tapsårsaker enn 

rovvilt 
- Må være en reell vurdering, og ikke bare en generell henvisning 



Gjennomgang av 
erstatningssøknadsskjema 



• Søknadsfrist 1. november

• Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

• Utbetales innen 31. desember i tapsåret 

• Sett deg i saksbehandlers sted 



























• Les gjennom vedtak fra tidligere år aller først 

• Start å se på søknaden i god tid

• Benytt deg av muligheten til vedlegg

• Ta kontakt med fylkesmannen dersom du har spørsmål 



Dokumentasjon av tap og 
tapsårsaker

Norges Bondelag

v/Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver
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Kadaverdokumentasjon

1) Gir grunnlag for skadefelling

2) Erstatning av husdyr 
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Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av 
rovvilt

§ 4.Vilkår for erstatning

Følgende vilkår må oppfylles for å få full erstatning:

c) dyreeier har bidratt til at tap oppdages så tidlig som mulig. 
Straks et taps- eller skadetilfelle oppdages skal det gis melding 
til Statens naturoppsyn for vurdering av årsak 
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Statens Naturoppsyn
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Rovbase
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Rovbase
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Prosedyre ved kadaverdokumentasjon

• Dyreeier er ansvarlig for å gi melding om kadaverfunn til SNO. 

• SNO – ansvarlig for å gjennomføring av
kadaverdokumentasjon

• SNO – skal loggføre alle henvendelser

• SNO – responstid skal være innen 24 timer

• SNO – skal registrere alle innraporterte kadavre på standard skjema
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Prosedyre ved kadaverdokumentasjon

• SNO - rovviltkontakt gjør sin egen vurdering av kadaveret. Fyller ut
registreringsskjema for kadaver, legger ved bilder

• SNO - regionansvarlig på rovvilt gjør endelig vurdering av dødsårsak
basert på skjema, bilder m.m.

• Dyreeier skal få tilsendt endelig vurdering av kadaversakene
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Vurderingskategorier

• Usikker: Når indikasjonene på en dødsårsak er
svak og kan forveksles med andre

indikasjoner.

• Antatt: Når indikasjonene på en dødsårsak
har sannsynlighetsovervekt men 
andre årsaker ikke kan utelukkes.

• Dokumentert: Når indikasjonene på en
dødsårsak er entydige og ikke kan
forveksles med andre dødsårsaker
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Vurderingskategorier

Dødsårsak “Fredet rovvilt” 

brukes når indikasjonene gir sannsynlighetsovervekt for at dyret er drept av
gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, men det kan ikke skilles mellom to eller
flere av disse artene i sannsynlighetsgrad.



18.10.2017 70

Vurderingskategorier

Dødsårsak “ikke rovvilt” 

brukes dersom det ikke finnes indikasjoner på at dyret er drept av noen av
artene gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, og annen dødsårsak heller ikke kan
bestemmes. Det forutsettes at alle vitale deler av dyret er analyserbare.



18.10.2017 71

Vurderingskategorier

Dødsårsak “Ukjent” 
brukes dersom:

▪ Det ikke finnes indikasjoner på en årsak som i sannsynlighetsgrad overstiger
andre mulige indikasjoner på dødsårsaker.

▪ Kadavermaterialet er for lite eller for ødelagt til at det kan analyseres.

▪ Vitale deler av dyret mangler (eks. hodet), og det på resten av dyret ikke
finnes klare indikasjoner på dødsårsak.
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SNO - Prosedyre ved kadaverdokumentasjon

• Avtale med dyreeier om det er hensiktsmessig å feltkontrollere
kadavret

• Dersom SNO ikke gjennomfører feltkontroll skal dyreeier (finner) 
intervjues som grunnlag for utfylling av skjema – bilder som eier tar 
av kadaveret er viktig

• Kan gjøre vurdering av samlet antall skademeldinger i område eller
besetning

• Kan nedprioritere feltkontrollen i samråd med fylkesmannen når
mange kadavere er dokumentert med skadevolder
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Dyreeier - prosedyre ved kadaverdokumentasjon

Ved funn av kadaver bør dyreeier:

• Ta bilder – oversiktsbilder og nærbilder

• Markere funnsted: GPS-posisjon, heng plastpose i  tre, 

• Legg presenning over kadaveret – sikre mot åtseletere

• Beskrivelse av funnsted – eks: øst for bekk, i vierkratt, 

• Ring SNO, skriv ned samtalelogg

• Delta på feltkontroll sammen med SNO-rovviltkontakt

• Oversende egne bilder til SNO som vedlegg til saken

• Når kadaveret er over 48 timer er det sjelden at SNO 
klarer å dokumentere dødsårsak
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Dyreeiers loggbok  - din ekstra hukommelse

• De fleste fører ikke loggbok
• Hukommelsen varer ca 3 dager, før dagene «smelter» sammen
• Dekning av merkostnader krever at du kan dokumentere
• Legg loggboka i bilen
• Skriv hver gang du setter deg inn
• Hvor du er 
• Hva du har sett
• Antall kilometer 
• Hvem du ringer SNO, Fylkesmann, klokkeslett,  hva dere ble enige om
• Mobiltelefonen - Satt sammen kan mye rekonstrueres 
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Rapportering fra SNO - rovviltkontakt

• Skjema og bilder skal sendes inn fortløpende

• Ved rapport om skade på storfe, hest eller hund skal regional 
rovviltansvarlig varsles umiddelbart.

• Dersom en ny rovviltart volder skade i et område, skal regional 
rovviltansvarlig varsles umiddelbart.

• Dersom det antas at skaden kan utløse søknad om skadefelling skal
regional rovviltansvarlig eller fylkesmannen varsles umiddelbart.
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Statens Naturoppsyn

• Prosedyre ved kadaverdokumentasjon
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SNO - kadaverdokumentasjon

• Ikke mål om å stille diagnose om dødsårsak

• Oppgaven er å samle funn som viser om dyret døde som følge av
angrep av rovdyr

• Alle kadavere skal flås

• Blodutredelse - ferskt blod levrer seg

• Primærskader – sekundærskader

• Bittskader i skinn og kroppsdeler

• Sportegn, DNA 
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Statens Naturoppsyn

• Prosedyre ved kadaverdokumentasjon
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Statens Naturoppsyn
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Statens Naturoppsyn
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Statens Naturoppsyn
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Statens Naturoppsyn
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Statens Naturoppsyn
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SNO - kurs og rekruttering

• SNO arrangerer regionale, obligatoriske kurs for rovviltkontaktene

• Representanter fra relevante nærings- og interesseorganisasjoner på
fylkesnivå og berørte etater skal normalt inviteres som observatører
på hele eller deler av kursene

• Ved rekruttering av rovviltkontakt skal SNO kontakte vedkommende
kommune og lokale næringsorganisasjoner


