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Ca 2050 sau og lam slippes våren 2016
10. juli Melding om hund som tok 3 lam
Ca 17. juli hundedyr blir omdøpt til en ulv ca 15. døde sau
Skadefelling innvilges for en ulv
Skadene fortsetter, resultatløs skadefelling
Ca 1. august ca 75 døde sau
Ca 1. august Mattilsynet varsler tidlig sanking
Tilbyr 7 kr pr sau pr. dag
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Organisasjonene første gang trukket inn
Press på kommune om resultat av skadefelling
Endring /utvidet av skadefellingslag
Mattilsynet trekker sankepåbud
Ca 10. august, 90 døde sau
Ca 18. august, 1 norsk ulv felles – og en til observeres
Frivillig sanking iverksettes
Tapene fortsetter –
1.Sept sanking avsluttes
176 dokumentert pluss mange udokumentert
2 norske ulv felles i november

Sølendalen havnelag , 2016
• Ca 2050 sau og lam sluppet
• Ca 70 sau og lam er historisk normaltap.
• Ca 560 sau og lam er tapt, av disse er
• 178 sau og lam er dokumentert drept av ulv
Dvs ulv drepte ca 500 sauer og lam
Mattilsynet;
Tilbød 7 kr pr sau pr. dag
Fylkesmannen sier dette er en feil og satsen er kr 6

Elementer i erstatning og tilskudd
Beitelag ;Foran sesongen
• org beitebruk tilskudd
• Ekstra tilsyn , kadaverhund m.m

FKT-midler

Beitelag Akuttmidler i sesongen
• Tilsyn, Hjemmebeite, Kadaverhund m.m. FKT-midler
Individuelt
• Ord erstatning §7,8
• Følgekostnader §13b

Sølendalen havnelag 2016
40 000 kr Tilskudd org beitebruk
110 000 kr ca FKT ekstra tilsyn før sesongen
Ca 150 000 kr disponert til gjeterkostnader
Ekstra FKT midler ca 50 000 kr i etterkant

Sølendalen havnelag 2016
Ca 4000 ekstra tilsynstimer a 350 kr
Ca 11500 km med bil
Dvs 1,3 mill kr
Fylkesmannen erstatter økt arbeidsforbruk for de som har skade
til 420 000 kr
De øvrig kostnader må dekkes av ekstra tilskuddet på kr 50 000
Dvs udekket krav på 890 000 kr
Dagsats beite 1500 sau 14 dager. 21 000 kr

Kan dette gjøres smidigre ?
Under skaden:
• Beitelaget sentral enhet, Svak forankring når en trenger politisk hjelp
• Bør det kreves en størst mulig dekning av ekstrakostnader allerede mens skaden
pågår ?
• Beitelagene bør kobles seg tettere mot faglagene ?
• Organisasjonene på fylkesnivå bør klargjøre løpet mot fylkesmannen i god tid
før individuelle søknader leveres ?
• Om det er uenigheter må org. klargjøre dette polisk før søknadene leveres ?

