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OPPSUMMERING AV BEITESESONGEN 2018 OG UTSIKTER FOR 
KOMANDE BEITESESONG 
 
Som tidlegare år informerer Mattilsynet i dette brevet om status og forventingar for dyrevelferda på 
utmarksbeite og synspunkt på korleis rovviltforliket frå 2011 har fungert. Utfrå dette vil vi òg peike 
på forhold som talar for å endre føringane med omsyn på beiterestriksjonar. Brevet omtalar 
dessutan eit sterkt aukande tap av tamrein som krev snarlege tiltak. 
 
Tapsutvikling 
Mattilsynet har innhenta tal frå Landbruksdirektoratet som, basert på søknad om 
produksjonstilskot, beskriv tapa av sau på utmarksbeite i 2018. Tal på erstatta dyr som er tapt til 
freda rovvilt, er henta frå Rovbase. Tala i rovbase er basert på søknader om erstatning. 
  
Tapstalet på lam var omlag 12.500 lågare enn i 2017, medan tapet av sau var omlag 5.500 lågare 
enn i 2017. Noko over 23.000 sau og nær 74.000 lam er tapt på utmarksbeite i løpet av 
beitesesongen 2018. Samla tapsprosent blei redusert frå 5,7 i 2017 til 4,8 i beitesesongen 2018. 
  
Tapstala på tamrein er henta frå Ressursregnskap for reindriftsnæringen utgitt av 
Landbruksdirektoratet. I reindriftsåret 2017/18 blei over 63.000 reinsdyrkalvar og over 18.500 
vaksne dyr melde som tapt.  Av  omlag 250.000 tamrein + kalvar gir dette eit totaltap på kring 23% 
og eit kalvetapet på 44%. Tilsvarande tal frå 2016/17 var 51.000 kalvar og nær 16.000 vaksne dyr, 
noko som utgjorde eit totaltap på 19%. Nær 13.000 kalvar og 4.500 vaksne dyr vart erstatta som 
tapt til freda rovvilt dette året. For reindriftsåret 2017/18 vart det erstatta over 16.000 kalvar og nær 
5.000 vaksne dyr. 
 
På landsbasis viser statistikken at tapet av sau på utmarksbeite har gått markant ned. Dette fell 
saman med nettmeldinga frå Miljødirektoratet 19. januar 2019 om at tapet av sau til rovvilt er 
historisk lågt. Samstundes held talet på sau på utmarksbeite seg høgt. I store trekk tyder dette på 
at rovvilt og sau i stor grad nå er skilde i utmarka. Dette er tilfelle der sau ikkje lenger beiter i 
skogsområde på Austlandet. I ulvesona er det ikkje lenger sau i utmarka.  I område der sau og 
rovvilt går ilag, er det store tap, og tapa er i stor grad årvisse. Særleg gjeld dette ulv og bjørn. 
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I kontrast til nedgangen i tapet av sau er tapet av tamrein sterkt aukande. Dette fell òg saman med 
at Miljødirektoratet melder om auke av tap av tamrein til rovvilt: 
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/februar-2019/tapet-av-tamrein-til-rovdyr-har-
okt/ 
 
Regionane i Mattilsynet har gitt grundige rapportar frå beiteåret 2018 og tilsvarande vurderingar for 
komande beitesesong. Rapportane peikar mellom anna på geografiske område der 
forvaltingsmessige tiltak er særleg viktige for å hindre tap av beitedyr.  
 
Tap til dei ulike rovdyra 
På landbasis er det tap til jerv som står for dei største tapa med 32% av  dyra som er erstatta. 
Gaupe står for 17%, Bjørn for 14%, Ulv for 16% og Kongeørn for 7%.  
 
 
Kjelde: Rovbase 

 
 

 
Kjelde Rovbase 

 
Jerv 
Tapsreduksjonen av sau til jerv utgjer hovuddelen av det halverte tapet av sau til freda rovvilt i 
perioden frå 2007 til 2018.  Tap til jerv utgjer likevel omlag ein tredel av totaltapet av både sau og 
tamrein til freda rovvilt. Det er store tap til jerv både i beiteprioriterte og i jerveprioriterte område. 
Talet på jerv ligg godt over bestandsmålet. 
Gaupe 
Med 2009 som utgangspunkt, er det tapet av sau til gaupe som har hatt størst nedgang. Gaupetal 
kring eller under bestandsmåla forklarar denne nedgangen. I tillegg er avvikling og flytting av sau 
frå skogsbeite til fjellbeite årsak til mindre tap. I sterk kontrast til denne nedgangen på landsbasis 
er tapsauken i Nordland.  I 2018 utgjorde tap til gaupe 40% av totaltapet til freda rovvilt i Nordland. 
For tamrein ligg tilsvarande tap til gaupe i Nordland og Troms kring 30%. I Nordland og Troms ligg 
talet på gaupe under bestandsmålet. 
Bjørn 
Sidan 2014 har tapet av sau til bjørn auka. I 2018 var det særleg store tap til bjørn i Trøndelag, 
Nordland og Troms. Skadefelling i beitesesongen har vist seg svært vanskeleg. Bjørn drep og 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/februar-2019/tapet-av-tamrein-til-rovdyr-har-okt/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/februar-2019/tapet-av-tamrein-til-rovdyr-har-okt/
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skadar særleg vaksne søyer. Dette fører til at mange morlause lam blir gåande aleine i utmarka og 
er vanskelege å finne. Talet på bjørn ligg under bestandsmålet. 
Ulv 
Tapet av sau til ulv er nå på 16%, og ulven ser ut til å passere gaupa som den nest største 
skadevaldaren på landsbasis. Tapet til ulv skjer utanfor ulvesona og i  hovudsak av streifulv.  I 
2018 var det atter Nord-Østerdalen som vart særleg råka av ulveåtak. Streifulv kan gjere stor 
skade òg i beiteområde langt utanfor ulvesona, og i 2018 var det tap til ulv i Sunnfjord. Denne 
ulven er truleg framleis i området. Hausten 2018 og i januar 2019 har det vore tap av sau og rein til 
ulv i Finnmark. 
Kongeørn 
Det er særleg i Troms at kongeørn er årsak til store tap av sau, og kongeørn utgjorde der 37% av 
tapet til freda rovvilt. Kongeørn står i Troms for 36 % av tilsvarande tap av tamrein. 
 
Område med størst tap  
Fylka med størst tap av sau og lam til freda rovvilt er:  

 Oppland 
 Hedmark  
 Trøndelag  
 Nordland.  
 Troms 

Det er gjennomgåande at tap til rovvilt råkar svært ulikt med store variasjonar innan fylke og 
kommunar og tidvis innan beitelag.  
 
Figuren nedanfor frå Rovbase illustrerer tydeleg den geografiske fordelinga av tap av sau og lam til 
rovvilt. 

 
 Kjelde: Rovbase 

 
 
 
I dei regionale rapportane er det omtale av  ulveåtaket i Nord-Østerdalen og bjørneåtaka i 
Trøndelag, i Nordland og i Troms. I rapportane er det òg nærare omtale av utførte tilsyn i buskapar 
med særleg store tap. I hovudsak finn ein at tap til freda rovvilt er dokumentert eller sannsynleg 
årsak til tap utover normaltapet. Førebels tal frå Organisert beitebruk for  dei «rovviltfrie» fylka 
Hordaland og Rogaland viser totaltap i 2018 på høvesvis 3,4 % og 3,7 %.  
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Tap av tamrein 
Dei innhenta tala syner at tapet av tamrein har auka til 23% totalt. For reinskalv er tapsprosenten 
44. I Troms er tapet av reinskalv 60 % og i Nordland er kalvetapet 57%.  
 

 
Forskingsarbeid frå NINA i Troms og Finnmark  syner at reinsdyr er den viktigaste matkjelda for 
både jerv og gaupe i nordområda. Bestanden av gaupe og jerv  vil vesentleg påverke graden av 
tap. Dette er utfordrande kunnskap i handhevinga av regelverket om dyrevelferd. Rapporten frå  
Region Nord har nærare omtale av tamreinstapet. 
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Om rovviltforliket 
Mattilsynet samhandlar stort sett godt med miljøforvaltinga og landbruksforvaltinga. Regionane 
melder om god dialog med fylkesmennene og SNO lokalt. Mattilsynet er òg observatør i møta til 
dei regionale rovviltnemndene. Det er ulik praksis med omsyn til talerett i dei ulike 
rovviltnemndene. Det er ei målsetting å avklare observatørrolla slik at Mattilsynet har talerett i alle 
nemndene. Mattilsynet Hovudkontoret, Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har hatt felles 
møte 06.03.2019 der Mattilsynet la fram eit utkast til denne rapporten. 
 
I dialogen med miljøforvaltinga både regionalt og nasjonalt peikar Mattilsynet særleg på: 

 Rovvilttrykket må haldast på eit nivå som gjer beitebruk velferdsmessig akseptabelt 
o Effektiv kartlegging av potensielle skadegjerarar er avgjerande for å gjere uttak før 

beitesesongen 
o Beiteprioriterte område må haldast fri for skadegjerande rovvilt 
o Uttak før beitesesongen er effektivt og førebyggande 
o Skadefellingar og lisensjakt må gjerast effektivt 
o Restuttak må gjennomførast i samsvar med rovviltforliket 

 Byrdefordelingsprinsippet gir for få område som er prioriterte berre til beitedyr 
 

Med omsyn på ulveåtaket i Nord-Østerdalen vil Mattilsynet peike på at behovet for genetisk 
kartlegging av ulv før felling i beiteprioritert område bidrog til det store skadeomfanget. 
 
Trass stor innsats i å effektivisere skadefelling i beitesesongen, er det langt fram før dette er eit 
truverdig tiltak i ein tapssituasjon. Andre tiltak er kjent å vere tilsvarande resultatlause. I mange 
tapsutsette område vil beiterestriksjonar gitt av Mattilsynet i medhald av dyrevelferdsloven § 30 og 
§ 31 fagleg sett vere eit formålstenleg verkemiddel.  I samband med rovviltforlika frå 2004 og 2011 
har imedan LMD gitt restriktive føringar på bruk av  beiterestriksjonar. Vi opplever difor å stå utan 
verktøy som kan ivareta velferda for beitedyra ved rovviltåtak.  
 
Det store og sterkt aukande tapet av tamrein er ikkje minst uakseptabelt med omsyn på 
dyrevelferd. Vi saknar politiske initiativ for snarleg å redusere tapet. Det vil vere viktig å samle og 
klarlegge årsakene til tapa. Vi meiner at forvaltinga av freda rovvilt i tamreinområda ikkje er 
tilpassa reindrifta på ein måte som gjer det mogleg å verne beitedyra i samsvar med 
dyrevelferdsloven. 
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REGIONALE RAPPORTAR 
Utdrag frå rapportane med vekt på dei regionale vurderingane  
 
REGION NORD 
 
Nordland 
Rovvilt 
Klima- og miljødepartementet har besluttet å hente inn forvaltningsplan for rovvilt for Nordland til 
behandling i departementet, men planen er fortsatt gjeldende. Bakgrunnen for dette er at 
Fylkesmannen sin miljøvernavdeling og Miljødirektoratet mener at dagens arealdifferensiering ikke 
er egnet til å ivareta de vedtatte regionale bestandsmålene for jerv og bjørn i Nordland, noe som 
de mener kan føre til at situasjonen blir mindre forutsigbar og i liten grad bidrar til en tydelig og 
målrettet bruk av FKT-midlene. 
 
Slik situasjonen er i dag med den vedtatte arealsoneringen, er det svært lite sau på beite i 
prioriterte rovviltområder for bjørn og jerv. Det er også begrenset med sau i områder som grenser 
opp mot prioriterte rovviltområder for bjørn og jerv. Men flere reinbeitedistrikt har viktige 
beiteområder innenfor prioriterte rovviltområder for bjørn eller jerv. Utenfor rovdyrsonene skal 
tapsforebygging i utgangspunktet skje gjennom regulering av rovviltbestandene.  
 
I Nordland er det vedtatt at gaupebestanden skal forvaltes ut fra et byrdefordelingsprinsipp. 
Dyrevelferdsmessig er dette betenkelig, da det er færre aktuelle tapsforebyggende tiltak mot tap til 
gaupe, enn mot tap til bjørn og jerv.   
 
I Nordland ligger bestandsmålet for gaupe og bjørn under bestandsmålet på 10 familiegrupper. For 
jerv er bestanden så vidt over det fastsatte bestandsmålet på 10 ynglinger.  
 
Det er gitt flere skadefellinger på gaupe vinteren 2018/19 på grunn av akutte skader på rein. Kun 
en av disse er effektuert. Til nå er det ikke dokumentert yngling av bjørn i Nordland, noe som 
medfører at Nordland ligger under bestandsmålet på en yngling pr. år. Men Nordland har ofte 
besøk av streifbjørner som kan forårsake store skader slik tilfellet var i Grane/Hattfjelldal i år. 
Rovviltnemnda i Nordland har bedt MD om å ha ekstra fokus på uttak av bjørn på vårsnø i dette 
området. 
 
Erfaring viser at skadefelling er svært vanskelig på barmark, og ifølge Fylkesmannen må det 
forventes at det oppstår situasjoner hvor uttak av skadegjørende rovvilt i prioriterte beiteområder 
ikke lykkes. Dette gjør at uttak av skadegjørende rovvilt bør gjøres i forkant av beitesesongen 
mens det ennå er sporsnø.  
 
Sau  
1. Tap og tapsårsaker  
Antall sau i Nordland ligger relativt stabilt med 210.000 til 220.000 dyr på utmarksbeite hver 
sommer, men antall sauebruk blir færre. Gjennomsnittlig tapsprosent i 2018 var på 7,1%. Dette er 
en oppgang fra 2017 hvor gjennomsnittlig tapsprosent var på 6,6 %, mens i 2016 lå den på 6,3 %.  
 
Fylkesmannen mener at økningen i erstatning fra 2017 til 2018 skyldes økte tap til bjørn og gaupe.  
24 besetninger av de som søker rovvilterstatning oppgir å ha et totaltap på over 15 %.  
 
Tap til kongeørn er dokumentert over hele fylket, også ute på øyene på Helgeland og i Lofoten og 
Vesterålen hvor det ikke er annet fredet rovvilt. 
 
Flere av beiteområdene i Nordland kan ha tap til både jerv, gaupe, bjørn og kongeørn. 
I 2018 ble det tatt sau i et beiteområde i Grane og et i Hattfjelldal. Det ble ikke tatt ut bjørn i 2017.   
 
Rein 
Tapsutviklingen for reindrifta i Nordland er både negativ og alvorlig. De siste 7-8 årene er det årlig 
blitt erstattet omkring 3000 rein til rovvilt og samtidig har totaltapet og de omsøkte rovvilttapene 
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gått betydelig opp. Tall over kalvetilgang siste driftsår viser at 10 av 12 reinbeitedistrikt har et 
kalvetap på over 50 %, og flere distrikt har over 70 % tapt kalv.  
 
Fylkesmannen uttaler at årsakene til den negative utviklinga i reindrifta kan være sammensatt og 
variere mellom de ulike distriktene, men at det er sannsynlig at rovvilt er en viktig faktor over hele 
området. 
 
2. Samhandling med miljøforvaltningen  
Mattilsynet i Region Nord har god dialog med både Fylkesmannens miljøvernavdeling og 
landbruksavdeling. I tillegg er Mattilsynet fast observatør på Rovviltnemnda i Nordland sine møter.  
Vi opplever god samhandling med miljøvernavdelinga under risikokartlegging av beiteområdene og 
opplever også at våre innspill til uttak av rovvilt i forhold til tap blir hørt, i alle fall lokalt i Nordland.  
Når det gjelder oppfordringer opp mot MD opplever vi ikke den samme positive samhandlingen.  
 
3. Muligheter og begrensninger for å ivareta dyrevelferden for beitedyr innenfor rammene 
av rovviltforliket.  
Det mest effektive (og eneste?) tiltaket for å forhindre tap av beitedyr til rovvilt er å skille disse i tid 
og rom. Dette er det åpnet for i rovviltforliket gjennom arealdifferensiering. Men ei tydelig og 
gjennomførbar arealdifferensiering i Nordland er svært vanskelig. Dette med bakgrunn i at fylket 
som er langt og smalt, skal ha en høy bestand av jerv og gaupe i tillegg til bjørn. Fylket har også 
en lang felles grense med Sverige som har høy bestand av jerv og bjørn rett over grensen. I tillegg 
har fylket en høy bestand av kongeørn som forårsaker problemer i reindriften og sauenæringa. 
 
Mattilsynets erfaring er at man ser en tydelig effekt på tapene der det gjøres uttak av rovvilt i 
forkant av beitesesongen, noe som medfører at rovviltpresset i området minskes. 
 
Troms og Finnmark – region 8 
Finnmark og Troms er slått sammen til region 8 med følgende bestandsmål: 10 ynglinger av 
gaupe, hvorav 4 ynglinger i Finnmark, 10 ynglinger av jerv, hvorav 3 ynglinger i Finnmark og 6 
ynglinger av bjørn.  
Gjennomsnittet de tre siste årene er 11,0(4,7) ynglinger av jerv. Dette er over bestandsmålet.  
Gjennomsnittet de tre siste årene er 7,7 familiegrupper av gaupe. Dette er under bestandsmålet på 
10 familiegrupper. Det ser ut til at gaupebestanden kan reguleres gjennom kvotejakt.  
 
Troms og Finnmark har et landareal på 75 000 kvadratkilometer med ca 200 000 rein før kalving 
og 150 000 sau og lam på sommerbeite. Bestandsmålene omregnet til antall individer utgjør 63 
gauper, 63 jerver, 100 bjørner og 800 kongeørner.  
 
Scandlynx har sett på drapstakt i forhold til byttedyrtilgang for gaupe og jerv. I en forenkla versjon 
kan man si at gaupa, per familiegruppe, dreper 316 rein i året, mens jerv, per familiegruppe, dreper 
437 rein i året. Dette vil si at ti familiegrupper av gaupe dreper 3 000 rein, mens ti familiegrupper av 
jerv dreper 4 500 rein.  
Bjørn er hovedsakelig et problem for reindrifta i kalvingsland. Forenkla sagt så kan man anta at en 
bjørn i kalvingsland dreper ti kalver og 0,5 simler i løpet av kalvingsperioden.  
Kongeørn er den arten man vet minst om drapstakt på rein, men kongeørn kan ta voksen rein. Det 
er nok i kalvingsperioden tapene til kongeørn er størst. Fylkesmennene i Troms og Finnmark 
erstatter årlig ca. 4 000 rein til kongeørn. 
Oppsummert årlig tap av rein til rovvilt, dersom regionen er på bestandsmålet, vil ligge rundt 12 
000 rein, hvorav ca. 9 500 kalv. 
 
Troms  
I Troms blir det årlig sluppet ca 120 000 sau og lam på utmarksbeite. Tapsprosenten var 3,4 på 
sau, 7,5 på lam og et totaltap på 6%. Av de 42 beitelagene var det i 2018 fire beitelag som hadde 
10% eller mer i tap av sau og lam på beite. 
Tapene i 2018 er omtrent på samme nivå som i 2017, men med en liten nedgang i totaltap og en 
oppgang i tap av søyer.  
 
1. Tap og tapsårsaker  
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I Troms varierer størrelsen på tapene til dels ganske mye mellom både kommuner, beitelag og 
enkeltbesetninger. Årsakene varierer fra område til område, men både gaupe, jerv og kongeørn er 
dokumentert som skadevolderforårsaker i mange områder. I tillegg forårsaker bjørn enkelte år 
store tap i enkelte områder.  
 
Beitesesongen 2018 var det svært store tap av sau til bjørn i deler av Bardu beitelag. Til sammen 
ble det dokumentert 71 sau tatt av bjørn i dette området.  Det ble forsøkt skadefelling stort sett hele 
sommeren uten at denne lyktes. I 2017 ble det dokumentert åtte sau tatt av bjørn i Målselv. Disse 
tapene skjedde i løpet av noen få dager. Mens det både i 2016 og 2015 var store tap av sau til 
bjørn i Bardu. 
Det er ikke dokumentert rein tatt av bjørn i 2018.   
 
Kongeørn ser ut til å være et problem stort sett over hele fylket. Det ble dokumentert sau og/eller 
rein drept i mange fylker. Etter planen skal Troms delta i et prosjekt med tanke på forvaltning av 
kongeørn med tanke på skade på sau og rein, men dette ser ut til å dra ut i tid før det settes i gang.  
 
 
Finnmark  
I Finnmark slippes det vel 24 000 sau og lam på beite. Gjennomsnittlig tapsprosent på 
besetningsnivå var på 5,7 med et søyetap på 4,1% og et lammetap på 6,6%.  
I fjor var det et gjennomsnittlig besetningstap på 10% og et lammetap på 14%, så det er en 
betraktelig nedgang fra 2017 til 2018. Det er 13 besetninger med tap over 10% på besetningsnivå.  
 
Det er få sau dokumentert av rovvilt i Finnmark. Men erfaringsmessig vet man at både bjørn, jerv, 
gaupe og kongeørn tar en del sau i Finnmark.  
 
Når det gjelder tap av rein er dette høyt i Finnmark som har ca 80% av all rein i Norge på beite. 
Dette utgjør ca 180 000 dyr. All forskning viser at rein utgjør en vesentlig del av både gaupa og 
jervens diett. NINA har gjennomført undersøkelser som viser at i nord består jervens diett av ca 
95% rein, mens gaupas diett består av ca 65% rein. All reinen i Nord-Norge er tamrein. 
 
I perioden 01.01.2018- d.d. er det undersøkt 102 rein i Finnmark som har fått konklusjonen 
dokumentert eller antatt sikker drept av jerv, 99 rein tatt av gaupe, 8 tatt av bjørn og hele 137 
tatt av kongeørn. Utbredelsen av skader strekker seg over hele fylket, både i A-området og B-
området.  
 
Troms og Finnmark  
2. Samhandling med miljøforvaltningen  
Mattilsynet – Region Nord opplever god samhandling med både miljøvernavdelingene og 
landbruksavdelingene hos begge fylkesmennene. I tillegg er Mattilsynet fast observatør på 
Rovviltnemnda i Troms og Finnmark sine møter.  
 
3. Muligheter og begrensninger for å ivareta dyrevelferden for beitedyr innenfor rammene 
av rovviltforliket.  
I forvaltningsplanen for region 8 – Troms og Finnmark er det lagt opp til en geografisk differensiert 
forvaltning. Det er to forvaltningssoner sone A (prioritert rovviltområde) og sone B (prioritert 
beitedyrområde). I Troms og Finnmark opplever man at differensiert forvaltning er svært 
utfordrende i en region hvor omkring 80% av all tamrein i Norge oppholder seg. Differensiert 
forvaltning ser ut til å ha hatt mest effekt mellom sau og jerv. Man registrerer også at det er nesten 
ikke sauedrift igjen i områdene som er prioritert for rovvilt. Når det gjelder reindriften ser man ikke 
den samme positive effekten. Dette mye på grunn av at det på vinteren beiter en god del rein i 
områder som er prioritert til rovvilt.  
 
I dag signaliserer og viser miljøvernforvaltningen at de har stort fokus på å ta ut skadedyr i 
prioriterte beiteområder og at de har stort fokus på beiteområder hvor det kan være problem med 
streifdyr eller lignende (randsoner).  
 
Rovviltnemnda uttaler at det er svært utfordrende å regulere rovviltbestandene i region 8. Dette har 
sammenheng med at det er et stort geografisk område, lang mørketid og vanskelige klimatiske 
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forhold som blant annet gjør at registreringsarbeidet er vanskelig. Grenseproblematikken til 
Sverige og Finland påvirker også rovdyrbestanden i regionen. 
 
Rovviltnemnda uttaler også at tapene i sauenæringen og reindrifta fortsatt er store, og at det ikke 
er i samsvar med at det registreres mindre rovdyr.  
 
Slik situasjonen er i dag må man kunne si at soneringen har en viss positiv effekt på dyrevelferden 
og på forutsigbarheten for brukerne. Mattilsynet ser en tydelig effekt på tapene der det gjøres uttak 
av rovvilt i forkant av beitesesongen, noe som medfører at rovviltpresset i området minskes.  
 
Foreløpig risikovurdering av beitesesongen 2019  
Nordland  
Mattilsynet vurderer at det er stor risiko for tap av sau til jerv og gaupe i flere kommuner. 
 
Mattilsynet vurderer at det foreligger en svært forhøya risiko for tap av sau til bjørn i Grane, med 
bakgrunn i tapssituasjon forrige beitesesong. Men både Saltdal og Hattfjelldal har forhøyet risiko 
for tap av sau til bjørn, da dette er områder hvor det ofte kommer streifdyr innom. Mattilsynet har 
sett god effekt på tapene etter uttak av bjørn på vårsnø.  
 
Kongeørn er et problem i mange områder fordelt over hele fylket.  
 
Troms  
I Troms varierer tapene til dels ganske mye mellom beitelag, men også mellom 
enkeltbesetningene innenfor samme beitelag, og tapsårsakene kan være sammensatte. Her kan 
tiltak rettet direkte opp mot enkeltbesetninger være positivt.  
 
I Troms er det vanskelig å peke på noe konkret område med tanke på risiko for tap til jerv, men 
Mattilsynet ser at det er viktig for dyrevelferden at trykket av jerv inn i prioriterte beiteområder er 
minst mulig. 
 
Det er ikke felt gaupe i Troms etter siste beitesesong. Mattilsynet er bekymret med tanke på tap av 
sau og rein til gaupe i flere områder I Troms. 
 
Slik Mattilsynet vurderer det foreligger det en høg risiko for tap av sau og lam til bjørn i Bardu, men 
også i andre beiteområder i indre Troms som ligger nært bjørnesonen. 
 
Også her ønsker Mattilsynet å rette fokus mot den positive effekten man har sett på tap av beitedyr 
ved uttak av bjørn på vårsnø. 
 
Finnmark  
Mattilsynet vurderer at det er en forhøyet risiko for tap av sau og lam til jerv i flere beiteområder. 
Dette med bakgrunn i at jervebestanden i Finnmark anslås å ligge godt over bestandsmålet.  
 
Det er ikke felt gaupe i Finnmark i vinter. Dette er bekymringsfullt med tanke på at det er store tap 
av rein til gaupe i fylket, samtidig som det også tapes en del sau til gaupe.  
 
Når det gjelder bjørn er det usikkert hvor stor og i hvilke områder det foreligger størst risiko. 
Mattilsynets vurdering er at ut fra et dyrevelferdsmessig ståsted bør ikke bjørn og sau være i 
samme område til samme tid. Bjørn i reinkalvsområder er også uforenelig med god dyrevelferd. 
Mattilsynet ser at uttak av bjørn i beiteområdene før beitesesongen er det mest effektive, og det 
som gir best dyrevelferd. Ved skadefelling oppstår det ofte både store skader og lidelser før man 
eventuelt klarer å felle bjørnen. 
 
 
 
 
Evaluering og risikovurdering – tap av rein  
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Flere reinbeitedistrikt har de siste årene fått tilskudd til transport av rein til mindre rovdyrutsatte 
vinterbeiter. En del reineiere vurderer muligheten til fôring av rein om vinteren som et alternativ til 
flytting til mindre rovdyrutsatte vinterbeiter på kysten. Med utfôring eller tilleggsfôring kan man 
oppnå bedre kontroll på flokken over mindre områder, noe som kan resultere i mindre tap til rovvilt.  
Både fôring av rein i gjerde og tilleggsfôring på fri mark i kombinasjon med intensiv gjeting er tiltak 
som kan støttes med FKT-midler. Fôring av rein kan imidlertid være et krevende og komplekst 
tiltak ut fra flere forhold; ressurskrevende (arbeidskrevende og kostbart fôr), intens beiting og tråkk 
på fôringsplassene over tid kan ødelegge viktige områder for fremtidig beiting. Oppformering av 
fordøyelsesparasitter og smitteproblemer er en stor utfordring ved tilleggsfôring av reinen på et 
begrenset område over tid. 
 
Tilvenning til tilleggsfôret er også vanskelig og krever en del kunnskap om både reinens biologi og 
forskjeller i reinens fordøyelsessystem gjennom de ulike årlige beitesesongene.  
Dette gjelder særlig på høst- og vinterbeiter da over hundretusen individer av rein beiter i prioriterte 
rovviltområder. Får tamreinflokkene et rovvilt angrep da, så får reineiere som regel avslag på 
skadefellingssøknader fra fylkesmennene i de tre nordligste fylkene. Begrunnelsen som er 
gjennomgående er at i dette området er rovvilt prioritet. Dette gjennomføres selv om for eksempel 
jerv er over bestandsmålet.  
 
.  
Tiltak for å hindre og redusere tap av rein til fredet rovvilt  
Generelt er det vanskelig å peke på effektive tiltak for reindrifta for å hindre skader av rovvilt på 
rein siden reindrifta er basert på helårsbeiting fra innland til kyst i hele Nord-Norge (region Nord).  
 
Konklusjon  
Når det gjelder rein er vi av den oppfatning at Mattilsynet mangler verktøyet for å kunne pålegge 
effektive tiltak. 
 
 
REGION ØST 
 
Mattilsynet Region Øst utgjør Rovviltregion 3 (Oppland), Rovviltregion 5 (Hedmark) og deler av 
Rovviltregion 2 (Telemark, Vestfold og Buskerud).  
 
Arbeidsmetodikk i regionen  
I region Øst er det en fagrådgiver i beitedyrproblematikk (30 %) som koordinerer arbeidet mellom 
de sju avdelingene i regionen. Hver avdeling har utpekt en kontaktperson for dette arbeidsområdet. 
I hele beitesesongen avholdes ukentlige skypemøter mellom avdelingene for gjensidig oppdatering 
og erfaringsutveksling. Det avholdes møter med Fylkesmannen (både landbruk og miljø) i hvert 
fylke, både i forkant og i etterkant av beitesesongen. Mattilsynet stiller også med innlegg på 
regionmøter med beitelag og kommuner i regi av fylkesmennene. Dialogen og samarbeidet 
fungerer godt og er basert på den gjeldende samarbeidsavtalen på nasjonalt nivå og gjensidig 
informasjonsutveksling. Mattilsynet deltar som observatør i rovviltnemndenes møter.  

I region Øst ble det i 2018 utført totalt 57 tilsyn i sauebesetninger med samlet tap over 10% i 
beitesesongen 2017. Kopi av tilsynsrapportene ble sendt til lokale landbrukskontor og fylkesmann. 
Halvparten av tilsynene var uvarslede. Det ble funnet regelbrudd hos 17 av disse besetningene, 
hvorav det hos 7 av disse ble funnet avvik som kunne relateres til tapene. Dette gjaldt i hovedsak 
tynne dyr, manglende dyreholdjournal, mangler i forebygging av sykdom og liten bruk av 
tapsforebyggende tiltak. Denne oppsummeringen er blitt presentert til næringen, faglag, 
kommuner, fylkesmenn og rovviltnemnder. Den er også presentert internt til avdelingene i 
regionen. Tilsynene har gitt nyttig informasjon om hvilke forebyggende tiltak besetningene har 
utført og hva som er forbedringsområder. Dette vil brukes videre i veiledningsarbeidet. Slike tilsyn 
blir utført også vinter/vår 2019 på bakgrunn av tapstall 2018. 
 
 
Rovviltregion 2  
 
Beitesesongen 2018 
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For Vestfold og Telemark var det en nedgang i erstatningssøknader i forhold til 2017. Nedgangen i 
antall søknader er betydelig i perioden 2013-2018 der fjorårets samlede tap er oppgitt til 4,26%. Av 
fredet rovvilt er gaupa satt som største skadegjører.  
I Buskerud var det samlede tapet på 3,63%. Skader fra ulv i to områder har ført til en økning i 
antall erstattede dyr og erstatningsutbetalinger i 2018. Tapstallene er likevel fortsatt lave 
sammenlignet med tidligere år. Skadevolder bak erstatningene var ulv (58% av tapene) og gaupe 
(42%). 
 
Risikovurdering for 2019 
Lokalt sees ofte god sammenheng mellom «vellykka» gaupejakt og redusert tap den følgende 
beitesesongen. Det var ingen fellingskvote på gaupe i regionen før beitesesongen 2018 og dette 
kan være årsak til økt tap av lam. For 2019 har rovviltnemnda vedtatt en kvote på felling av 24 
gauper, noe som bidrar til at Mattilsynet anser risikoen for tap av lam på beite i kommende sesong 
for mindre. Angrep av ulv har stor grad av uforutsigbarhet. Mattilsynet deltok på et møte om 
beredskapsplaner i regi av Fylkesmannen i Buskerud i 2018. 
 
Region 3  
 
Beitesesongen 2018  
 
Oppland hadde i 2018 en gjennomsnittlig tapsprosent på 4,38 %. Det var totalt tap av 318 sau til 
ulv i beiteprioriterte områder. Det ble sendt en statusrapport fra region Øst til HK/LMD under 
hendelsen med bekymring for dyrevelferden hos beitedyrene. Dette på bakgrunn av erfaringene fra 
sommeren 2017 med tap av 600 dyr, der skadevolder ikke ble felt før etter flere måneder. Ved det 
ene ulveangrepet, i Øyer, ble ulven felt etter en dag. I de to øvrige områdene, Hadeland og 
Valdres, ble ikke ulven felt under hele sesongen. 
 
Jerv stod for 54 % av tapene i fylket, med en økning av antall sau tatt fra 2017. Den svært varme 
sommeren ga utfordringer med å finne kadaver. Tidlig nedsanking ble brukt som tiltak i enkelte 
besetninger med beiteområde i jervesone, men dette er lite utbredt som forebyggende tiltak i 
regionen.  
 
I 2018 var det registrert seks familiegrupper av gaupe i Oppland. Det var en nedgang av tap til 
gaupe i fylket.  
 
Bjørn og kongeørn stod for henholdsvis 7,56 % og 3, 45 % av antall erstattede dyr. 
 
Risikovurdering for 2019  
Ulveangrep er uforutsigbare og dramatiske hendelser. Det at det ikke lykkes å ta ut skadevolder 
raskt anses å være bekymringsfullt for dyrevelferden. Mattilsynet mener det er positivt at både 
næring og forvaltning nå arbeider i fellesskap for å etablere beredskapsplaner med avklarte roller 
og varslingssystemer. 
 
Det har ikke vært uttak av full kvote ved lisensjakt på jerv de siste årene. Det har de siste 8 årene 
vært flere ynglinger enn bestandsmålet i rovviltregion 3. Dette mener Mattilsynet bør tillegges stor 
vekt før årets beitesesong da blant annet flere av ynglingene er lokalisert i viktige beiteområder, og 
vi finner dette dyrevelferdsmessig bekymringsfullt. Tidlig nedsanking er sannsynligvis det mest 
effektive tiltaket for å få ned tapstallene i områder med mye jerv. Mattilsynet ser det utfordrende å 
ikke kunne bruke tidligere års tapstall og en risikovurdering for kommende beitesesong. Dette gjør 
det svært utfordrende å kunne komme med egnede virkemidler i tide. Begrepet «en akutt 
situasjon» er vanskelig å klargjøre med tanke på angrep av jerv. Det å finne kadaver etter jerv er 
utfordrende, noe som gir en liten dokumentasjonsgrad. Fellingstillatelser på jerv blir gitt, men felling 
på sommerstid har vist seg å være nærmest umulig. Mattilsynet anser det også som 
bekymringsfullt at kalvingsområder for tamrein sammenfaller med jervesonen i regionen. 
 
Rovviltregion 5  
 
Beitesesongen 2018  
Hedmark er det eneste fylket i landet som skal ha fast tilhold av alle de store rovdyrene bjørn, 
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gaupe, jerv, kongeørn og ulv. Hedmark ligger under bestandsmålet når det gjelder gaupe og bjørn, 
men over på jerv og ulv. 

Hedmark hadde i 2018 en fortsatt nedgang i tapstall. Andelen av innmarksbeiter i bruk har økt og 
besetninger har blitt flyttet til andre beiteområder.  
 
Det beiteprioriterte området Rendalen ble igjen rammet av store tap til ulv i fjorårets beitesesong. I 
2016 ble en drøy fjerdetall av de 2000 sau sluppet tatt av ulv. I 2018 ble 450 sau dokumentert tatt 
av ulv, og det totale tapet ble anslått til 875 sau. Det ble funnet DNA fra seks forskjellige ulver i 
områdene der det var tap og angrepene fortsatte helt til nedsanking i første del av september. Den 
ekstreme tørkesommeren ga utfordringer med å finne alternative beiteområder. Ved oppstart av 
ulveangrepet 2018 ble det raskt opprettet telefonkontakt mellom MT og FM, og det ble avtalt å 
holde et stormøte i skadeområdet. Det ble også umiddelbart satt «krisestab», dvs. daglige 
skypemøter på morgenen mellom Mattilsynet, Fylkesmannen og SNO. Det ble gjort gode 
erfaringer med stabsmøtene; etatene ble kjent med hverandre, hverandres roller og fikk avklart 
hvilke budskap de andre hadde til næringen.  
 
Mattilsynet er kjent med at det ble observert ulv i beiteområdene Tynset/Tolga den 26. april. 
Søknad om fellingstillatelse ble avslått grunnet at det var lenge til beiteslipp og at det var lite 
skadeomfang. Videre forelå det bare en observasjon av ulven, og ulvens genetiske status var 
heller ikke kjent. Den 20.mai ble ulv sett på viltkamera og DNA-analysen var da klar. 
Fellingstillatelse ble gitt 24.mai på bakgrunn av beitedyrprioritert område og slipp innen kort tid av 
ca. 3000 sau. Mattilsynet ser svært bekymringsfullt på at uttak av ulv ikke prioriteres i et 
beiteprioritert område med stor tapshistorikk. Det viste seg også at den aktuelle ulven holdt seg i 
området utover beitesesongen og var en av skadevolderne som ga store lidelser hos sau. 
Det var også ulveangrep i området Løten/Stange, med tap av 50 sau. Rovviltnemndene i Akershus 
og Hedmark vedtok å felle til sammen tre revir innenfor ulvesonen. Etter klagebehandling bestemte 
Klima- og miljødepartementet at kun Slettåsflokken skulle tas ut. I forrige fellingsperiode ble 
Julussa- og Osdalsreviret er tatt ut. Videre ble lisensfelling av inntil 16 dyr utenfor området for 
etablerte revir vedtatt.  

Hedmark skal ha et bestandsmål på 5 ynglinger av jerv og registrerte kull for 2018 var 15 stk. 
Rovviltnemndas vedtak om lisensfelling av 16 jerver ble fastholdt av KLD i klagebehandling. 
Kvoten ble senere økt med 6 dyr etter at 16 dyr var felt. 
 
Gaupebestanden i Hedmark er på vei oppover, men ligger fortsatt under bestandsmålet på 10 
årlige ynglinger. Det ble ikke igangsatt kvotejakt i 2018-2019.  
 

Risikovurdering for 2018 
Etter vår kjennskap er det svært vanskelig å felle ulv på sommerstid, noe som gir stor risiko for 
dårlig dyrevelferd i unødig lang tid ved akutte angrep på beite. Det har i regionen vært årlige 
hendelser med store tap av sau til ulv i beiteprioriterte områder (2016: Rendalen, 2017: Hadeland, 
2018: Rendalen). Mattilsynet forventer at det tas hensyn til dyrevelferden for beitedyr i 
forvaltningen av ulv. Vi kan anta at sannsynligheten er stor at det i kommende beitesesong også vil 
komme inn streifdyr fra Sverige inn i våre beiteområder. En viktig faktor i bestandsovervåkingen av 
ulv er sporing om vinteren. I beiteområder hvor det i løpet av vinteren har vært jerveyngling kan 
tapene bli store hvis man ikke lykkes med uttak i forkant av sesongen. 
 
Samlet konklusjon for region Øst 
- Det må være en forutsetning at rovviltforliket etterleves slik at bestandsmålene holdes på et riktig 
nivå. I tillegg må alle rovdyr i beiteprioriterte områder tas ut. Det er viktig at kalvingsområdene for 
tamrein holdes beiteprioritert, i tråd med rovviltforliket. 
 
- Forebyggende uttak må vurderes ettersom skadefelling i beitesesongen er så komplisert og 
sjelden oppnår resultat.  
 
- Behov for genetisk kartlegging av ulv før felling i beiteprioritert område kan ikke vektlegges tyngre 
enn hensynet til dyrevelferd. Mattilsynet anser hendelsen med dette i Nord-Østerdalen i april 2018 
som bekymringsfull, med tanke på at sporsnø øker fellingsmuligheten. 
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- Restuttak må vurderes dersom lisensjakt ikke lykkes i å fylle vedtatt kvote.  
 
- Mattilsynet vil poengtere at det er svært vanskelig å finne kadaver til jerv på bakgrunn av både 
jervens adferd med nedgraving av byttedyr og små angrep over tid, store beiteområder, samt sterk 
varme tilsvarende sommeren 2018. I tillegg er det satt store krav til dokumentasjonsgraden på 
kadavrene og at dette er avgjørende for skadefellingstillatelse. Det er ytterst sjelden at jerv felles 
sommerstid og alle disse faktorene i helhet gir en stor bekymring dyrevelferdsmessig. Nasjonale 
tall viser at tap til jerv går ned, men dette må sees i sammenheng med de utfordringene nevnt 
ovenfor for å gi et riktig bilde. 
 
- Det er ønskelig med en effektivisering av lisensjakt og skadefellinger. Skadefellingsforsøk på 
rovdyr i sommerhalvåret er vanskelig. Sporing på snø av bakkemannskaper kombinert med 
helikopter har vist seg å være særdeles effektivt. 

- Mattilsynet mangler forvaltningsmessige verktøy ved langvarige hendelser som gir dårlig 
dyrevelferd i beiteprioriterte områder ettersom beiterestriksjon kun skal anvendes som siste utvei i 
en akutt situasjon. 

- Mattilsynet må kommunisere med næringen og formidle hvilke tapsårsaker som forekommer 
utenom rovvilt, samt fremme betydningen av å ha beredskapsplan for den enkelte, for beitelaget 
og for forvaltningen. 

 
REGION MIDT 
 
Tap av dyr på beite 
Tall fra organisert beitebruk 
 Sluppet 

sau 
Sluppet  
lam 

Tap 
sau 

Tap 
lam 

% tap 
sau  

% tap 
lam 

Total  
tapsprosent 

Møre og 
Romsdal 

35966 55882 971 4568 2,7 8,17 6,03 

Trøndelag 75364 123356 3263 10431 4,33 8,46 6,89 

 
Sammenlignet med tallene fra 2017 har tapet gått litt opp både i Møre og Romsdal og i Trøndelag. 
 
Rein 1.2.2018-31.1.2019 
Totalt 183 
Gaupe: 74 – i Trøndelag, fra Steinkjer og nordover. 46 i beiteprioritert område (øst for E6). 
Jerv: 61 – i Trøndelag, fra Steinkjer og nordover. 32 i beiteprioritert område (vest for E6). 
Kongeørn: 21 – spredt i hele Trøndelag. 
Ukjent fredet rovvilt: 27 – flest øst for E6 nord i Trøndelag. 
 
Spesielle hendelser  
Lierne – forvaltningsområde for bjørn 
Det ble funnet åtte kadaver av sau tatt av bjørn innenfor rovdyravvisende gjerde. De første 
kadavrene ble funnet torsdag 14. juni. Det ble gjort forsøk på å jage bjørnen ut av gjerde. Dette 
lyktes ikke, og et dyr ble felt innenfor gjerde lørdag 15. juni. Senere ble det funnet to nye kadaver. 
Det var usikkert om det fortsatt var en eller flere bjørner innenfor gjerdet. Fylkesmannen i 
Trøndelag ønsket å jage ut bjørnen.  
 
Mattilsynet og  Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte et skype-møte tirsdag 19. juni. Slik 
situasjonen var mente vi det var nødvendig å pålegge dyreeier å flytte sauene ut av gjerde, til 
situasjonen er avklart. Brev med varsel om vedtak ble sendt onsdag 20. juni. Frist for 
gjennomføring ble foreslått til søndag 24. juni. I vedtak datert 20. juni avslo Fylkesmannen i 
Trøndelag søknad om skadefelling innenfor gjerdet. Vedtak om sanking ble fattet, men ikke 
gjennomført, da en bjørn ble skutt i nødverge. 
 
Meråker – beiteprioritert område 
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Ca 200 søyer og lam ble holdt hjemme på grunn av bjørnesituasjonen i området. Det ble funnet 
skadd sau i tre ulike områder i kommunen. Det ble avholdt et dialogmøte om tiltak pga 
slagbjørnaktivitet med deltakere fra Beitelaget, Meråker kommune, Fylkesbondelaget, Einar 
Kolden fra lokalt SNO, Fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling, og Mattilsynet, avd Sør 
Innherred.  
 
Er rovviltforliket oppfylt? 
Basert på opplysninger gitt tidligere i denne evalueringsrapporten mener vi at flere punkt i 
rovviltforliket ikke er oppfylt: 
1. Bestandsovervåking og registrering 
Slik det fungerer i dag kan DNA-prøver som er samlet inn på vinteren/våren bli analysert først på 
høsten. Vi mener dette strider med punkt 1.1 som sier at observasjoner som lar seg kontrollere 
skal følges opp raskt. Ved å analysere prøvene fortløpende og før beitesesongen vil beitebrukerne 
kunne vurdere risikoen ved å sende dyr på beite.  
 
2.2.1 Det legges til grunn at kommunene etablerer godt skolerte, lokale fellingslag der det er 
aktuelt, og opplæringen av disse skal styrkes. 
Sommeren 2018 ble det gitt skadefellingstillatelser på flere bjørner i regionen. Både i Meråker, 
Gauldalen/Selbu/Tydal og på Fosen ble tillatelsene forlenget flere ganger. Man hadde en 
pågående skadesituasjon fra tidlig sommer til sen høst, uten at man fikk tatt ut skadegjørerne. Vi 
vurderer at dette viser at skadefellingen ikke er effektiv nok.  
 
2.2.4 I de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt 
det er mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er 
gitt.  
I en artikkel på Miljødirektoratet sine nettsider, 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2019/Februar-2019/Lisensfellingen-av-jerv-er-
avsluttet/, står det at 58 jerver ble felt under lisensfellingen i høst og vinter, av en kvote på 
maksimalt 107 dyr. Miljødirektoratet vurderer fortløpende behovet for ekstraordinære uttak av jerv 
utover våren. Slik vi oppfatter punkt 2.2.4 er ikke dette en vurderingssak, men en oppgave 
miljøforvaltningen skal gjennomføre.        
 
2.2.19 Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes 
tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i 
slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, 
uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre 
produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennomforebyggende tiltak og omstilling, med 
utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet.Det skal ikke være rovdyr som representerer 
et skadepotensial i prioriterte beiteområder 
Også dette punktet stiller krav til effektivt uttak av skadegjører i beiteprioritert område. Når det 
gjelder tydelig soneforvaltning registrerer vi høye tap av sau i forvaltningsområdet for jerv i Møre 
og Romsdal. Her må man vurdere om nødvendige tiltak er iverksatt for å forebygge tap. Vi kjenner 
ikke til om omstilling er vurdert. Når man ser på tap til fredet rovvilt ser man at størstedelen av det 
dokumenterte tapet skjer i beiteprioritert område. Dette på tross av at rovviltforliket sier at det ikke 
skal være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder.   
 
Gjenfinning av kadaver 
Det er store forskjeller i hva som blir gjenfunnet av kadaver. For å kunne si noe om tap til andre 
årsaker enn rovvilt er det viktig å finne så mange døde dyr som mulig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2019/Februar-2019/Lisensfellingen-av-jerv-er-avsluttet/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2019/Februar-2019/Lisensfellingen-av-jerv-er-avsluttet/
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REGION SØR OG VEST 
 
Oversikt rovdyrtap 2018 
 
Sogn og Fjordane 
Lite tap totalt sett i 2018.  
Nordfjord: 
Et par besetninger med svært høye tap, rundt 50%, ikke kartlagt årsak ennå men Mattilsynet 
planlegger tilsynsbesøk. Fremdeles over 60 besetninger med høye tap, dvs over 10% tap, noen 
over 20% tap.  
Sunnfjord og Sogn;  
Et litt uvanlig år med lite tap til jerv i Indre Sogn der det tradisjonelt har vært høye tap. 
Kun få dyr erstattet der jerv er antatt årsak.  
I Sunnfjordområdet har det vært en ulv som har tatt en del dyr, dokumenterte tap. 
 
Hordaland 
Lite tap, erstattet 29 lam dokumentert tap til kongeørn. 
 
Rogaland 
Lite tap til rovdyr i 2018, dokumentert og erstattet 13 lam til kongeørn, dette er ikke mer enn vanlig, 
heller mindre.  
Elstraordinært uttak av jerv i 2018 medførte lite tap til jerv.   
Rovdyrkontakten opplyser imidlertid at det har vært unormalt store tap på Folgefonnhalvøya siste 
året. Her mangler rundt 200 dyr. Lite tap i dette området tidligere. Mistanke om jerv, men ikke 
verifisert.  
 
Agder fylkene; 
41 dyr erstattet etter dokumentert tap til gaupe, ellers lite tap. 
 
Risikovurdering 
 
God innsats fra SNO de siste årene mht uttak av jerv i Indre Sogn har ført til lave tap her, dette er 
bra men arbeidet må fortsette i årene fremover for å ta ut jerv som kommer over fra rovvilt-region 
som vi grenser til. Særlig vandrer det inn dyr frå Lom og Skjåk området. 
 
Ulven i Sunnfjord er trolig fremdeles i området da det er registrert ulvespor nylig. 
 
Totalt sett er det derfor grunn til å være obs med hensyn til risiko for rovdyr i store deler av Sogn 
og Fjordane. Det er også grunn til bekymring på Folgefonnhalvøya der det har vært store tap som 
en ikke kjenner årsaken til. Potensiale for rovdyrtap til jerv vil alltid være tilstede. I Agderfylkene er 
det gaupe som står for de fleste tapene, det er noe økning i gaupebestanden i området og derfor 
ønske om å sette inn tiltak med kvotejakt i 2019.  
 
 
REGION STOR-OSLO 
 
Enkelte besetningseiere med dyr på utmarksbeite på Romerike opplevde ekstraordinære tap til ulv 
i fjor. Tapene var som tidligere skjevt fordelt og noen bønder opplevde å miste en stor andel av 
dyrene som ble sluppet på beite, primært lam. Andre igjen i de samme områdene mistet kun 
enkeltdyr.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gav i samarbeid med Fylkesmannen for Hedmark og 
Fylkesmannen for Oppland skadefellingstillatelser på ulv for fem ulike perioder gjennom 
beitesesongen. Ingen av disse forsøkene på å felle ulv som forvoldte skade var vellykket. 
 
Antall dyr sluppet på utmarksbeite i regionen har økt med drøyt 1 500 dyr sammenlignet med de to 
siste årene, fra henholdsvis 14 601 og 14 501 til 16 130. Totaltapet har sunket fra 5,4 % til 4,7 %.  
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Tapene av dyr på utmarksbeite i regionen i 2018 skyltes mest sannsynlig primært en eller flere 
vandrende ulver. Det er ingen stasjonære ulvepar eller flokker i områdene det går beitedyr på 
utmarksbeite. 
 
Det er etablert et beredskapsareal på Jøndalsvangen i Eidsvoll.  
 
Mandag 7. mai deltok avdeling Romerike på et beredskapsmøte med Fylkesmannen for Oslo og 
Akershus, SNO og beite- og sankelag fra de ulike kommunene på Romerike. Fylkesmannen 
redegjorde for sin beredskap under beitesesongen og hvilke tiltak de ville igangsette dersom det 
ble angrep fra rovvilt. 
  
Det er vanskelig å forutse hvor ikke stasjonære ulver vil vandre eller oppholde seg kommende 
sesong.  Regionen har i de senere årene hatt fokus på forebyggende arbeid ved å formidle at 
saueeierne skal være bevisst på beitedyktigheten til de dyrene som slippes på beite.  
Vi vurderer hendelsene og det arbeidet som ble satt i verk for å prøve å bøte på følgene av 
hendelsene dit hen at rovviltforliket i region Stor-Oslo ble oppfylt etter sin intensjon. 
 
 

 
 
Med helsing 
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