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Til 

 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale       6. juli 2017 

 

 

Oppfølging etter møte 23. juni 2017 

 

Vi viser til felles møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Landbruks- og 

matminister minister Jon Georg Dale i Klima- og miljødepartementet fredag 23. juni 2017.   

I møtet, som omhandlet de pågående ulveangrepene i beiteprioriterte områder i Hurdal, på 

Hadeland og på Toten, varslet de tre næringsorganisasjonene Norges Bondelag, Norsk Sau og 

Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at det ville komme en nærmere presisering av våre 

henstillinger til de to statsrådene.  

 

Ulveangrepene i disse beiteområdene har nå pågått sidene slutten av mai. Det påvises stadig 

nye tilfeller av drepte og skadde dyr. Pr. 4. juli var det dokumentert 183 drepte/avlivede dyr. 

Pågående fellingsforsøk på skadegjører er så langt resultatløs. Den uavklarte beitesituasjonen 

innebærer at en vesentlig andel av beitedyra ikke får gjennomført beitesesongen som planlagt, 

tilveksten blir dårligere enn forventet og det brukes av vinterfôret for å holde liv i dyra. Den 

nåværende situasjonen medfører store utfordringer for dyrehelse og dyrevelferd pga. et økt 

behov for behandling mot innvollssnyltere og det registreres også økende psykososiale 

problemer blant beitebrukerne. 

 

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventer at staten 

umiddelbart tar ansvar for å løse den situasjonen som beitebrukerne i beiteprioriterte områder 

er satt i med Stortingets todelte målsetning. Vår felles holdning er at skadegjører må tas ut! 

 

De tre overnevnte organisasjonene gjennomførte tirsdag 4. juli et møte på Lygna med 

representanter fra beitelagene på Hadeland og Toten samt beitelag fra Hurdal, Nannestad og 

Eidsvoll. Den kravlista som er presentert under bygger på de uttaler som beitebrukerne 

framførte på dette møtet. 

 

Konkret krever vi: 
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 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale 

må møte berørte beitebrukere og andre representanter for beitenæringen i dette 

området snarest. I forbindelse med dette møtet må det gjennomføres en befaring i 

beiteområdet slik at alle sitter med samme forståelse av hvordan situasjonen er. 

 Alle tilgjengelige midler må tas i bruk fra forvaltningens side for at skadegjører blir 

tatt ut. Dette ble berørte beitebrukerne lovet av statsminister Erna Solberg og statsråd 

Jon Georg Dale i forbindelse med deres besøk ved Åstjern på Hadelandsåsen torsdag 

15. juni. 

 Staten må erkjenne sitt hovedansvar for uttak av skadegjørere i beiteprioriterte 

områder 

 Det må åpnes for bruk av «på drevet halsende hund» ved skadefelling av rovdyr. Vi 

forventer at Statens naturoppsyn kjøper inn hunder til dette formål slik at de kan bistå 

kommunale fellingslag når dette ønskes lokalt. Vi ønsker videre at erfarne fellingslag 

kan kjøpe inn og bruke slike hunder.  

 At beitebrukerne får tydelig informasjon fra offentlig forvaltning vedrørende alle 

faktorer i forbindelse med skader på beitedyr forvoldt av fredet rovvilt. Dette omfatter 

melding om beiterestriksjoner, kompensasjon ved beiterestriksjoner, kompensasjon for 

ekstra tilsyn og alle mulige former for ekstra arbeidsbelastning og ekstra kostnader i 

forbindelse med angrep fra fredet rovvilt 

 

I Rendalen i 2016, var det kun beitebrukere som selv hadde hatt skade i sin besetning som 

fikk kompensasjon for merarbeid og ekstrabelastning. I beitesesongen er man avhengig av 

samarbeid i beitelaget. Det merarbeidet som medlemmer av beitelaget som selv ikke lider tap 

skal også kompenseres fult ut. Vi krever at Staten dekker alle merkostnader for beitebrukerne 

og beitelaga i denne type skadesituasjoner.  

 

Vi ber om snarlige tilbakemeldinger på denne henvendelsen! 

 

 

Med hilsen  

 

 

Lars Petter Bartnes  Kjell Erik Berntsen   Merete Furuberg   

Norges Bondelag  Norsk Sau og Geit  Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

 

 

 

Kopi: 

Energi- og miljøkomiteen  

Næringskomiteen 


