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Kompensasjon for ekstraordinære kostnader knyttet til ulveangrepene i 
Rendalen i 2016 

Vi viser til Bondelagets brev 20. desember 2017 med krav om at beitebrukere som ble 

rammet av ulveangrep i Rendalen i 2016 får anledning til å søke om erstatning på tilsvarende 

grunnlag som beitebrukerne i Oslo, Akershus og Oppland i 2017. 

 

Departementet viser til at tilstedeværelse av ulv i Hurdal, Hadeland og Toten sommeren 

2017 førte til store økonomiske utfordringer for berørte beitebrukere og beitelag. Det ble tidlig 

presisert fra statsministeren og landbruks- og matministeren at den enkelte berørte 

beitebruker skulle få full økonomisk kompensasjon. Klima- og miljødepartementet fulgte opp 

dette ved å utarbeide retningslinjer for slik kompensasjon. 

 

Utgiftene ble kompensert etter forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 

og konfliktdempende tiltak og omfattet utgifter i forbindelse med tapt utmarksbeite 

(kompensasjon for hjemmebeite), ekstraordinært tilsyn på utmarksbeite, kjøring 

ekstraordinært tilsyn utmarksbeite, arbeid med gjerding, utgifter til gjerdemateriell, tapt 

utmarksbeitetilskudd og kompensasjon på særlig grunnlag.  

 

Det har hele tiden vært presisert at disse retningslinjene etablerte en særskilt ordning for 

denne spesielle situasjonen med særlig store tap. For senere tilfeller gjelder den ordinære 

søknadsordningen for forebyggende tiltak og bruker/beitelag må på forhånd søke om tilskudd 

til tiltak eller gjør avtale med fylkesmannen. Dette gjelder selv om det er snakk om akuttiltak.  

 

Ut fra bakgrunnen for den særskilte ordningen i 2017, mener Klima- og miljødepartementet 

at ordningen heller ikke bør gis anvendelse på forhold bakover i tid. Selv om situasjonen i 

Rendalen 2016 var alvorlig, var den etter departementets mening ikke av en slik 

Norges Bondelag 

Postboks 9354 Grønland 

0135 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/2893-10 

Dato 

05.03.2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

ekstraordinær karakter som den på Hadeland i 2017. Antall beitebrukere og dyr berørt i 2017 

var betraktelig større enn i 2016. Skadesituasjonen i 2017 oppsto også mye tidligere i 

beitesesongen enn i 2016 og fikk konsekvenser over en mye lenger tidsperiode.  

 

Beitebrukerne i Rendalen har allerede mottatt kr. 830.834 fordelt på 1775 sauer/lam og 306 

storfe. Beitelaget mottok også kr. 50.000 som kompensasjon til beitebrukere som ikke hadde 

tap av sau. Departementet mener ikke at det grunnlag for å gi beitebrukere som ble rammet 

av ulveangrep i Rendalen i 2016 anledning til å søke om kompensasjon utover dette. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ida Sletsjøe 

seniorrådgiver 
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