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Høring om Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltingen  

Dok.3:13 (2018-2019)  

 

 

Norsk Sau og Geit (NSG) organiserer de aller fleste beitebrukere innen 

småfenæringen. Våre medlemmer er sammen med tamreindriften de hardest 

rammede av reintroduksjonen av økte rovviltbestander. Beitenæringen, der NSG 

er den viktigste representanten, består av ca. 14 000 små bedrifter. De fleste er 

sårbare og avhengige av at deres lokale beitelag fungerer og teller et visst antall 

medlemmer. 

 

Rovviltets konsekvenser for beitenæring 

Rovviltforvaltingen har medvirket til at beitebruken i de mest skadeutsatte 

områdene stadig minker. Dette bryter med rovviltforliket og må etter vårt syn tas 

med av Riksrevisjonen, som et alvorlig feiltrinn rovviltforvaltningen har gjort. 

Samtidig er nå belastningen for beitebrukerne i mange tilfeller størst like utenfor 

ulvesonen og bjørnesonene. Dette har ført til at forvaltningen til og med har gitt 

omstillingsmidler i beiteprioriterte områder. I f.eks. Rendalen fjernes beitedyrene 

av rovviltforvaltningen framfor å forvalte rovviltet ned på bestandsmålet innenfor 

ulvesonen. Dette er et klart brudd på rovviltforlikets tosidige mål. 

I reindriftsnæringen med sitt beitebruk er ILO-konvensjonen sentral. Annen 

beitebruk er også viktig, og den tosidige målsettingen i rovviltforlikene viser at 

samfunnet har tatt på seg et ansvar i forhold til denne også. Beitenæringens 

sterkeste rettighet, beiteretten, har faktisk ikke Riksrevisjonen nevnt. Dette er til 

orientering i rettspraksis en av de sterkeste rettighetene eller servituttene til 

grunneierretten en gård har. Historisk ble rovviltets antall kontrollert for å kunne 

høste utmarksressursene og produsere mat fremover til 1973 da jerv, ulv og bjørn 

ble fredet og til 1980/81, da skuddpremie på gaupe ble opphevet og denne arten 

også ble fredet. 

Riksrevisjonen bygger sin undersøkelse i samband med beitedelen på kun 2 

rapporter fra NIBIO, 6 fra Mattilsynet, og 1 intervju med Sør-Trøndelag 

Bondelag. Sør-Trøndelag Bondelag var til orientering ikke kjent med at de var 

den eneste organisasjonen i Norge som ble spesielt hørt fra de praktiske 

beitebrukerne sitt ståsted. Utover deres erfaringer synliggjøres derfor ikke 

problemer og merarbeid for beitebruket andre steder i Norge.  
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Endre rammevilkår  

Rovviltforliket av 2011 bekreftet den todelte målsettingen. Da vedtaket om 

bestandsmålene på forskjellige rovviltarter ble fattet i 2004 var rovviltbestandene 

mindre og dermed hadde de mindre konsekvenser for beitenæringen. Man må vel 

også bemerke at de som satte bestandsmålene heller ikke helt ante konsekvensene 

av det de gjorde. I den senere tid har deler av småfeholdet i Norge, som en 

konsekvens av feilslått forvaltning, blitt drevet på grensen av hva 

dyrevelferdsloven tillater, og uten at det gjøres omfattende tilretteleggingstiltak av 

forvaltingen og beitebrukerne selv vil ikke beitenæringen lenger bestå slik vi 

kjenner den i dag. 

 

Toppstyring av forvaltningen 

Rovviltforvaltningen og utøvelsen av den er i dag veldig toppstyrt. Dette er også i 

stadig endring, ved f. eks. sterke føringer i regionale forvaltningsplaner, jmf. 

Nordland der forvaltningsplanen er vedtatt av rovviltnemnda, men ikke godkjent 

av KLD. Videre eksempler på dette er sterke føringer i bestandsmålsrelaterte 

saker, jmf. alle freda rovviltarter og sterke føringer i erstatningssaker, jmf. ny 

forskrift m/retningslinjer. Dette bryter med målsetningen om lokal og regional 

forvalting og ikke minst beitebrukeres retter til beiteutøvelse og deres lovlige 

retter til full erstatning pga. av skader og tap til fredet rovvilt. 

 

Økte restriksjoner 

Hovedinntrykket vårt er likevel at beitenæringen kan leve med intensjonene i 

rovviltforlikene, om forvaltningen hadde blitt utøvd etter dem. Men når 

forvaltning- og skjønnsmessige vedtak som blir gjort, nesten alltid går i rovviltets 

favør, og saker som har gått gjennom rettsapparatet, i ettertid fører til 

forskriftsendringer i erstatningsforskriftene blir det enda vanskeligere for de 

skadelidde beitebrukere å få full erstatning. Det siste relateres til Krokann-

dommen i 2013 og prosessen i ettertid der Staten avviste alle lignende 

søksmål/saker. Ny erstatningsforskrift ble vedtatt 30/05 2014 for å «tette hullene» 

i gammel forskrift etter Krokann-dommen. Erstatningsforskriften har derfor etter 

siste endring gjort det vanskeligere for beitebrukerne å få full erstatning. I 

områder med flere rovviltarter har de sågar i retningslinjene i forskriften fremfor 

oppgjørene i 2018 fått inn nye hindringer for skadelidde beitebrukere. For å få full 

erstatning i områder med 2 ulike skadevoldere, enten få dokumentert alle tap 

ellers må man bevise at begge skadevolderarter har ynglet i nærheten av 

beiteområdet til de skadelidde.  

Beitebrukerne får skylden for dyretragediene selv, og de skadelidde som får en 

mere eller mindre avkortet erstatning, får i tillegg flere og flere restriksjoner fra år 

til år, slik som veterinærattester før slipp, telling av dyr i beitesesongen, detaljert 

sankelogg osv. jmf. erstatningsforskriften m/retningslinjer og utøvelsen av denne.  

Fylkesmennene er selvsagt tvunget til å følge kravene fra Miljødirektoratet og 

KLD til punkt og prikke, og pr. i dag er nesten bare rovviltnemndene i hele 

forvaltningsstrukturen som forvalter rovviltforliket slik det skal forvaltes – etter 

den tosidige målsettingen.  
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Ekspropriasjonslignende tilstand  

Beiterettene er geografisk faste og kan ikke flyttes uten rettsaker og eller rettslige 

avtaler mellom rettighetshaverne. Da Stortinget vedtok yngelmål for rovviltet, kan 

vi ikke se at det ble konsekvens-analysert mht. beitebruken og beiteretten.  

Konsekvensene av rovviltforvaltningen har blitt en nærmest 

ekspropriasjonslignende tilstand for beitebrukerne. Muligheten for bruk av 

beiteretten eller utøvelse av streifbeitebruk er blitt innskrenket eller til og med helt 

borte i store områder over hele landet pga. rovviltbestander. Vilkårene for 

beitenæringen er så dramatisk endret at det har ført til en sterk begrensning av 

rekrutteringa av yngre beitebrukere, jmf. undersøkelser som er foretatt gjennom 

prosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» ledet av Ruralis. Forvaltningen 

av rovviltforlikene og virkemidlene som har blitt stilt til rådighet har ikke vært 

tilstrekkelig til å kompensere ulempene som har oppstått. 

Det er også grunn til å lure på om Riksrevisjonen i sitt arbeid har stilt seg 

spørsmål om hvilke ville byttedyr rovviltbestandene skal kunne leve av i deler av 

Norge, da det gjennom studier i Nord-Norge er dokumentert at bestandsmålene av 

freda rovvilt der, er helt avhengige av tamrein og husdyr for å få dekket store 

deler av sitt næringsbehov, jmf. NINA rapport 1388. 

 

Virkemidlene fører til mindre beiting 

Virkemiddelbruken for FKT-midlene innebærer kortere beitesesong og 

nedbygging av beitenæringen. Virkemidlene forvaltes av rovviltforvaltingen og 

benyttes mest til å tilpasse områdene gjennom å skille beitedyr fra rovvilt i tid og 

rom. Både Miljødirektoratet og KLD har etter vårt syn for lite kunnskap om 

beitenæringen til å stå for forvaltingen av disse midlene. Ingen stillinger i verken 

Miljødirektoratet eller KLD er dedikert til å ha beitebruk som oppgave, og dermed 

kunne sikre den tosidige målsetningen.  

 

Mer rovvilt, større tap  

Forskning fra NIBIO, Rapport, vol 2, nr. 63, 2016 viser sammenheng mellom økte 

rovviltbestander og tap av beitedyr i de samme områdene. Til tross for dette sår 

rovviltforvaltingen tvil om tapstallene er reelle. Riksrevisjonen påpeker gjennom 

forvaltingen at tapene skyldes andre forhold som har med dyreholdet å gjøre. Det 

oppleves som om at rovviltforvaltingen er mer eller mindre uten kompetanse om 

beitebruk. De velger en teoretisk tilnærming for å bortforklare at økte 

rovviltbestander gir økende tap av sau. Saueholdet i Norge drives godt, og dette 

kan man bl.a. se i hva Animalia vektlegger i helsetjenesten for sau, samt KSL-

krava næringa har i forhold til dyrevelferd og dyrevelferdsforskriften generelt. I 

forhold til Organisert beitebruk er det også interessant å følge med på utviklinga i 

f.eks. Hordaland, som ikke har hatt nevneverdige tapstall til freda rovvilt, jmf. 

NIBIO. Her er det en sikker trend, tap av dyr på beite går ned i områder uten freda 

rovvilt. Saueholdet i Norge drives med andre ord målrettet og godt. 

 

Lukket Rovbase 

Norsk rovviltforvalting hevdes i Norge å være verdens beste. For beitebrukeren 

oppleves det som forvaltningen hemmeligholder data som beitebrukeren har 

behov for i sin søknad. Rovbase har 2 nivåer:  

1. Beitebrukeren har kun en åpen ufullstendig innsynsløsning på åpne frigitte data. 

2. Basen som man ikke har tilgang til kan inneholde informasjon om observasjoner av rovdyr, 
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informasjon om uttak av noen rovdyr og informasjoner om ynglesteder som kan 

sannsynligjøring tapet beitebruker har, men det er opp til saksbehandlerne hos FM om dette 

påvirker utfallet av søknaden, hvis det blir brukt. 

 

Psykisk helse  

Beitebrukerens psykiske helse blir i økende grad sterkt påvirket av rovvilt. Denne 

blir negativt påvirket av å leve tett på tap av beitedyr og frykt for tap av beitedyr 

til rovvilt. Beitebrukerens livsverk oppleves som truet gjennom at dyra drepes og 

lemlestes. Da FKT prosjektet i NSG, NB og NBS tok psykisk helse opp som tema 

i 2015, ble det avvist og til dels latterliggjort i rovviltforvaltingen. De ønsket ikke 

fokus på dette og prosjektet ble sittende med at dette var en ikke-sak som stod i 

veien for gjennomføring av politikken. Ruralis har i forskning fra 2019 bekreftet 

signifikante treff i undersøkelsen som viser at bønder i Norge har større psykiske 

utfordringer i områder med tap til rovvilt.  

   

Unntakstilstand i ulve- og bjørnesonene 

MD valgte å lage en forskrift for rovviltavvisende gjerder. Påtalemyndighetene 

mener det er opp til domstolene å avgjøre om dette er det samme som 

«rovviltsikker hegn» i Naturmangfoldloven. Rovviltsikkert hegn finansieres ulikt 

av forvaltingen i områder med like behov, jmf. Hedmark og Østfold.  

NSG mener at vi i dette temaet bare må snakke om dette som «rovviltsikker 

hegn», og at begrepet i forskriftene som omtales som «rovviltavvisende gjerde» er 

innført som en omskriving som bryter med Prop. 75L (2009-2010). Det ser ut som 

forvaltningen har innført omskrivingen for å slippe ansvaret for at rovviltet kan 

komme inn, og i neste omgang for at rovviltet kan jages ut, jmf. 

Naturmangoldloven §17a Nødvergebestemmelsen om Rovviltsikkert hegn. 

I ulvesonen med særlig høy rovviltbelasting og hvor det kan være aktuelt med 

rovviltsikkert hegn, har påtalemyndighetene skjerpet forfølgelse av nødvergesaker 

hvor det i beste fall ender som henleggelsessak. For at saken ender som intet 

straffbart forhold er kravene så høye at det oppleves som om det er innført en 

unntakstilstand.  Enhver som driver med beitedyr kan bli etterforsket som om de 

er en del av et kriminelt nettverk. Dette fører til at nesten ingen lenger vil kunne 

bruke nødvergeretten, jmf. sak fra Odal og Statsadvokaten i Innlandet sin 

vurdering.  

 

Kalkulerte husdyrdrap fra rovvilt 

I likhet med belastingen av å ha ulvesonen, tillates etablering av bjørn langt inn i 

beiteprioritert områder i Trøndelag for å øke bestandstallet på bjørn. Dette 

medfører at forvaltninga innfører et kalkulert tap av beitedyr, på relativt kort sikt 

en stor psykisk og økonomisk belasting for beitebrukerne og til slutt vil 

beitebrukerne slutte. Dette mener vi er et klart brudd på rovviltforliket i forhold til 

at dette er definert som beiteprioritert område. Det står i rovviltforliket av 2011 at 

det ikke skal være potensielle skadegjørere av freda rovvilt i prioriterte 

beiteområder eller kalvingsområder for tamrein. I tillegg sier rovviltforlikene klart 

at det ikke skal være en automatikk i at vi snarest mulig skal nå bestandsmålene 

for bestander vi ikke har nådd for ennå, herunder for bjørn. 

 

Mangler konsekvensutredninger 
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Norsk Sau og Geit mener at rovviltforvaltningen har oversett og mangler vilje til å 

konsekvensutrede hva som skjer med beitenæringa i Norge om bestandsmålet av 

bjørn på 13 ynglinger skal nås. NSG mener at beitenæringa ikke tåler bestanden vi 

har av bjørn i dag, og da vil en nesten dobling av bestanden føre til at den tosidige 

målsettingen aldri kan nås. Dette har jo allerede skjedd i hele ulvesonen fra før, 

noe som også er et klart brudd på rovviltforlikene. 

 

Skadefelling i beitesesongen  

De kommunale skadefellingslagene utarbeidet utkast til forskrift for skadefelling 

reist gjennom USS. Denne er avvist av KLD.  Statens Naturoppsyn fikk i stedet 

oppgave om å utarbeide en generell veileder for skadefellingslag. Denne bidrar 

ikke til de endringene skadefellingslagene ber om. De ønsker lettelser i 

regelverket, noe som KLD bare skyver fra seg. Slik NSG ser det gjør KLD dette 

for å hindre at man kan lykkes i å gjøre nødvendige forvaltningstiltak. 

NMBU i samarbeid med NIBIO og NINA søkte om FKT-midler til forskning med 

sikte på å skaffe et bedre verktøy for skadefelling gjennom å overvåke husdyrs 

radiobjeller. Dette er avvist av Miljødirektoratet og FM i Oppland og Hedmark 

uten reel saksbehandling.  

 

Kontaktutvalget for rovviltsaker 

Utvalget ble opprettet gjennom St.meld. 15 - Rovvilt i norsk natur, 2003-2004. 

Dette ble i år er endret og omstilt av KLD. KLD påpeker problemene med å få 

utvalget til å fungere, men samtidig nevner de ikke sin bistand til å forsøke og få 

det til å fungere. KLD´s deltakelse er begrenset til korte saksinnlegg før de har 

forlatt de fleste møtene.  For det «nye» kontaktutvalget har KLD begrenset 

mandatet til utvalget og antall deltakere slik at beiteorganisasjonene tvinges til å 

velge mellom tillitsvalgt eller saksbehandler som deltaker. Endringen bidrar 

derfor til en økt polarisering om rovvilt.  

 

Bryter regler om saksbehandlingstid  

Riksrevisjonen har ikke undersøkt saksbehandlingstiden for rovviltsaker. Her er 

det en rekke saker som vi kunne listet opp gjennom åra, men vi tar 3 eksempler: 

1. I et stort flertall av de 77 sakene etter Krokannsaken brukte KLD hele 4 år før de tok en 

«gruppeavgjørelse» på at disse ikke nådde frem. Dette etter en rekke purringer fra bl.a. NSG. 

2. Det ble i mars 2015 levert inn en søknad om felling av bjørn på vårsnø dette året.. 

Miljødirektoratet sluttbehandlet søknaden i juli 2015, dvs. lenge etter at vårsnøen var borte.  

3. Miljødirektoratet har ennå ikke besvart klage på FM Hedmark sin saksbehandling om 

felling av ulv innenfor rovviltsikkert gjerde i 2015.  

Feil om jervekunnskap  

I Riksrevisjonens undersøkelsen s.18 påpekes det at svak samordning av 

jervebestanden bidrar til å svekke levedyktigheten. NINA rapport 1255 påpeker at 

en har lykkes i forvaltingen og spredt de vestlige genene over i Sverige. Dette er 

også bekreftet i senere rapporter. NSG mener at Riksrevisjonens påstand i 

undersøkelsen ikke medfører riktighet. 

 

Statens naturoppsyn  

SNO rovviltkontakter skal ha sterk husdyrfaglig kompetanse. Rovviltforlikets 

2011 pkt. 1.3. De første årene etter opprettelsen ble de rekruttert med bakgrunn i 
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husdyrkyndig miljø, men i dag er dette en sjeldenhet. Dette svekker tilliten av 

kvaliteten til jobben som utføres. 

 

Hovedkonklusjoner som vi mener mangler i undersøkelsen  

1. Manglende konsekvensanalyse i forhold til om bestandsmålene av freda 

rovviltarter er satt riktig. 

 

2. Manglende konsekvensanalyse i forhold til å kunne utøve beitebruk over hele 

landet. 

3. Manglende konsekvensanalyse om beitebrukerne får erstatta all skade og alle 

tap til freda rovvilt. 

4. Manglende konsekvensanalyse om forvaltninga forvalter etter den tosidige 

målsetningen.  

NSG ber om at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite vurderer om 

virkningene for beitenæringa er som forutsatt i Stortingsmelding 15 - Rovvilt i 

Norsk Natur (2003-2004) Representantforslag 163 S (2010-2011) og Ulv i Norsk 

Natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone. Meld. St. 21(2015-2016). Innst. 330 S 

(2015-2016).     

NSG ber samtidig om att konsekvensene blir vurdert mot Melding S. 9 (2011-

2012). Velkommen til bords. 

 

Hvis Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite mener at rovviltforvaltningen i 

Norge ikke følger overnevnte stortingsvedtak, så må komiteen ta dette tilbake til 

Stortinget og be om at Stortinget ber forvaltningen om å endre kurs til også å ta 

hensyn til den andre parten i rovviltforlikene, nemlig beitenæringa.                             

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit 

 

Kjell Erik Berntsen, leder 

Pål Kjorstad, nestleder og leder av Utmarksrådet 

Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver 

 

 

 


