Stortingets energi- og miljøkomitè

17. oktober 2018

Notat til høring i Stortingets energi- og miljøkomitè tirsdag 23. oktober
2018 vedrørende Prop. 1 S (2018-2019)

Norsk Sau og Geit (NSG) vil i dette notatet ta opp kap. 1420 post 73, tilskot til
rovvilttiltak og FKT-prosjektet mellom organisasjonene.
	
  

I de store rovviltangrepene de senere årene har det vist seg å være svært vanskelig
å ta ut skadevolder, for å få avsluttet lidelsene som både beitedyr og dyreeiere
påføres. Skadefellingslagene har begrensede midler og lovhjemler for å oppnå
effektive skadefellinger. Dette påfører samfunnet store kostnader gjennom
unødvendige høye utbetalinger av erstatninger og andre tilhørende utgifter.
Samtidig blir bosettingsmønsteret i kommunene svekket gjennom mindre
verdiskapningsgrunnlag
Norsk Sau og Geit ser med bekymring på utviklingen. Myndighetenes virkemidler
i rovviltforvaltingen har i hovedsak blitt nyttet til å skille beitedyr fra rovvilt.
Svært mange av tiltakene virker ensidig forkortende av tiden dyrene får bruke
utmarksbeite, noe som svekker produksjonsmulighetene for beitebrukerne og i
praksis avvikler slikt dyrehold.
De aller fleste rovviltangrep skjer utenfor rovviltsonene i de såkalte
beiteprioriterte områdene. Samtidig tilbys omstillingsmidler av Miljødirektoratet
til beitebrukere i disse områdene. Dette svekker beiteprioritert sone ytterligere.
Gjennom denne måten å avvikle beitebruken på, brukes i dag deler av FKTmidlene til å legge til rette for en framtidig økning av rovviltsonene, fremfor å
dempe konfliktene og forebygge skader, som påpekes i FOR-2013-01-013. Da
dagens system setter større og større trykk på beiteprioriterte soner ber NSG
derfor om at beitebruksorganisasjonene og LMD blir trukket sterkere inn i
prioriteringen av virkemidlene for å sikre en bedre måloppnåelse, og for at
ulempene for beitebrukerne i beiteprioriterte soner blir vektlagt langt mere.
De siste års større rovviltangrep har avslørt en manglende kunnskap om både
beredskap og krisehånderting for beitedyrene hos miljøforvaltningen. FKTprosjektet i NSG, NBS og NB, har lært oss mye om på hvilke områder
beitebrukerne og skadefellingslag kan samarbeide for raskere uttak av
skadevolder. Dette har avslørt et stort behov for et omfattende
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beredskapsplanarbeid i alle områdene hvor det erfaringsvis kan forventes
rovviltangrep. Samtidig avslører det også et stort behov for forskning for å få mer
kunnskap om hvordan elektronisk overvåking på beitedyr kan bidra til raskere
gjennomføring av skadefellinger. Beredskapsplanarbeid og forskning er et viktig
ledd i en planmessig forbedring av dagens situasjon. Det representerer også
konkrete handlinger, som støtter regjeringens forslag om økt bruk av teknologi for
effektivisering av skadefellinger.
FKT-prosjektet, styrt av NSG, NBS og NB blir ikke videreført etter vedtak i
Miljødirektoratet og opprettholdelsen av vedtaket i KLD. Prosjektet har fungert
som en faglig utviklingsarena for de tre organisasjonene. Dette er i praksis
avslutningen på den eneste støtten beitebruksorganisasjonene mottar for å
kompensere det store merarbeidet som rovviltet påfører.
Norsk Sau og Geit ber om budsjettpost 73 under kap. 1420 må økes med
tilstrekkelige midler til å gjennomføre et nødvendig langsiktig
beredskapsplanarbeid, nødvendig forskning for mer effektiv skadefelling og at
FKT-prosjektet videreføres. Vi ber derfor om at budsjettposten økes til 110 mill.
kr.
Med hilsen
Norsk Sau og Geit
Pål S. Kjorstad
Nestleder i NSG

