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Kompensasjon for ekstraordinære kostnader knyttet til ulveangrepene 
i Rendalen i 2016 

  

Norges Bondelag viser til møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale 02.11.2017 om kompensasjonsordning for 

beitebrukere på Hadeland, Toten og Hurdal etter ulveangrepene i 2017. På møtet ble også 

situasjonen for beitebrukere i Rendalen som hadde ulveangrep i 2016 omtalt.   

 

Norges Bondelag viser til at det i 2016 ble sluppet 2000 sau i et felles beiteområde i 

Rendalen kommune. Beiteområdet tilhører Sølendalen hamnelag og har 11 beitebrukere. 

Det var totalt fem ulver som var innom beiteområdet i løpet av beitesesongen. Alle ulvene 

er registrert i www.rovbase.no og er dokumentert med funn av DNA. Ulvene hadde 

vandret ut fra sine respektive føderevir; Julussareviret, Slettåsreviret, Juvbergetreviret 

(grenserevir) og Osdalenreviret.  

 

På www.rovbase.no ligger følgende historikk på ulvene;  

 V583: Hann fra Julussareviret, skutt 28.07.16 i Spekedalen 

 V609: Hann fra Slettåsreviret, skutt 02.12.16 i Spekedalen 

 V600: Hunn fra Juvbergetreviret, skutt 02.12.16 i Spekedalen 

 V577: Hann fra Osdalsreviret, funnet DNA prøver i Spekedalen i august, og 

Osdalsreviret i sept og nov igjen. Denne gikk tilbake. 

 V530: Hannen i Osdalsreviret ble påvist med DNA-prøve på skadested til storfe. 

 

Det totale tapet var 591 sau og 1 storfe. Av disse var 179 sau dokumentert drept av ulv av 

Statens naturoppsyn. Beitebrukerne fikk erstattet totalt 514 sau med ulv som skadevolder. 

Det var stor variasjon i antall sau de enkelte beitebrukerne mistet. Beitebrukeren som 

hadde størst tap mistet 181 sau mens beitebrukeren som hadde færrest tap mistet 4 sau. 

 

Da ulveangrepene startet var det ingen som visste hvilke beitebrukere som ville miste sau 

eller hvor store de totale tapene ville bli. Alle beitebrukerne bidro i fellesskap med å lete 

etter skadde sauer, avlive skadde dyr, og drive ekstraordinært tilsyn. Det store tapet 

http://www.rovbase.no/
http://www.rovbase.no/


Norges Bondelag  2 av 2 

 
 Vår dato Vår referanse 

 20.12.2017 14/00657-23 

 

 

medførte mye ekstraarbeid for alle beitebrukerne. Det ble ført timelister som viser at 55 

personer brukte over 4000 timer på ekstra tilsyn og kadaversøk. I tillegg kommer kostnader 

til ekstra kjøring. Beitebrukerne la fram et samlet krav på 1,3 millioner for ekstraarbeid 

knyttet til ulveangrepene.  

 

De beitebrukerne som fikk erstatning for sau drept av rovdyr fikk om lag kr. 500,- for 

ekstra arbeidsmengde per erstattet sau. Beitebrukere som ikke hadde tap av sau hadde ikke 

anledning til å søke om erstatning for sine ekstrakostnader.  Beitelaget fikk utbetalt kr. 50 

000,- fra fylkesmannen i Hedmark i kompensasjon for sitt ekstraarbeid.  

 

Etter årets ulveangrep på Hadeland, Toten og Hurdal har berørte beitebrukere, også de uten 

tap av dyr, fått tilbud om kr. 183,- pr time i kompensasjon for økt arbeidsomfang.  

 

Norges Bondelag krever at også beitebrukere som ble rammet av ulveangrepene i Rendalen 

i 2016 får anledning til å søke om erstatning på tilsvarende grunnlag som beitebrukerne i 

Oslo, Akershus og Oppland i år.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Per Skorge Lars Petter Bartnes 
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