
Referat fra møte med beitenæring, kommuner, Mattilsynet og 

Fylkesmannen 30. juni 2011, Statens hus, Trondheim 
 

Følgende møtte: 

Kommuner: Holtålen kommune, Oppdal kommune, Rennebu kommune og Selbu 

kommune. 

Beitelag: Dindalen beitelag, Trollheimen søndre beitelag, Hersjø-Kråssådal beitelag, 

Innset Vest beitelag og Åfjord beite- og sankelag 

Andre:  Sør-Trøndelag sau og geit og Oppdal sau og geit.  

Mattilsynet: regionkontoret Trøndelag og Møre og Romsdal, distriktskontoret i 

Gauldal, distriktskontoret Sør-Innherred og distriktskontoret Trondheim og 

Orkdal.  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen og Avdeling for landbruk 

og bygdeutvikling. 

  

I alt deltok 27 personer på møtet, viser til deltakerliste som er vedlagt. 

 

Bakgrunn for brevene fra Mattilsynet, v/Knut Rønningen 

Utmarksbeite har lange tradisjoner i Norge. Det medfører alltid et visst tap og dyrelidelse, 

men det er mange dyrevelferdmessige positive sider med utmarksbeite som oppveier noe av 

dette. Historisk er tapet i organiserte beitelag lavt - ca. 2 % for søyer og 3- 6 % for lam. De 

siste 10-15 årene har tapene økt. 

 

Mattilsynet har hjemmel til å følge opp dyrevelferdsmessige forhold. De er bekymret da tap 

av sau øker og det har økt til langt over det som er dyrevelferdsmessig akseptabelt. Det er eier 

eller besitter av dyr som har ansvar for at de har det bra. 

 

Økt tap er bekymringsfullt. Det er et akselererende tap til rovvilt og sjukdom (flått/ alveld). 

Mattilsynet har valgt å sende et tydelig signal til næringa om at noe må gjøres for å få ned 

risikoen, få ned tap på beite. Hvis ikke må Mattilsynet bruke kraftige reaksjoner, d.v.s. 

restriksjoner på bruk av utmarksbeite. Det er sendt brev til brukere som har et gjennomsnittlig 

tap på over 20 % de tre siste åra. Brevene er et generelt signal til næringa – men det er 

dyreeier som er ansvarlig for å ta vare på dyra sine. Det er også et signal til de som har ansvar 

for forvaltning av rovvilt, samt politikere og andre organisasjoner om at noe må gjøres for å 

redusere dyrelidelsene på utmarksbeite. 

 

Dyreeier må få ned tapet. De har ansvar for å ta initiativ til å finne løsninger for å redusere 

tapet. Mattilsynet ønsker ikke å ta levebrødet fra enkeltbrukere, men må sette dyrevelferd på 

dagsorden. I enkelte områder kan det bli umulig å ha beitedyr og rovdyr i samme området. 

Staten må betale ut beitedyr, områdene gjennomføre omstilling. 

 

Hvis en ikke finner løsninger som reduserer tapet vil Mattilsynet følge opp brevene med 

vedtak om beiterestriksjoner i 2012. 

 

Hovedbudskap: Mattilsynet vil bidra sammen med aktørene til konstruktive løsninger for at 

en kan ha en levedyktig utmarksbasert næring, mao unngå beiterestriksjoner. Men - det er en 

grense for hva som er dyrevelferdsmessig akseptabelt og når den overskrides vil Mattilsynet 

sette foten ned. Mattilsynet har hjemmel til å gjennomføre beiterestriksjoner. Dette går også 

fram av rovviltforliket i stortinget, men det er vist til at dette skal være siste utvei for å 



redusere tap og konflikter. Mattilsynet ønsker å være løsningsorientert, men mener at jobben 

med å finne og peke på løsningene ikke i utgangspunktet ligger innenfor deres tilsynsrolle. 

 

Innspill/ kommentarer 

- Beite på innmark behøver ikke å redusere tap. Det kan oppstå tap til rovvilt på 

innmark. Nedlegging av lammeproduksjonen kan bli resultatet av eventuelle  

beiterestriksjoner.  

- Det er delte meninger om Mattilsynets juridiske muligheter til å fatte vedtak om 

beitenekt i et område en bruker har beiterett. 

- Mattilsynet vil om nødvendig kjøre saker for retten om restriksjoner på utmarkbeite, 

men er fortrinnsvis interessert i å finne løsninger for å redusere tapene. Vil finne gode 

løsninger for brukerne, men samtidig ta dyrevelferdsmessige hensyn. 

- Nærings- og utmarkskommunenes sammenslutning har en annen oppfatning av 

hjemmel til å ilegge beiterestriksjoner. 

- Dyreeier har ansvar for sine dyr, men problemer som ikke kan løses for en alene må 

forvaltninga hjelpe til å løse (MVA, Mattilsynet, LA og andre). Det er dyreeier som 

må ta initiativ for å løse problemet. 

- MD, DN og Rovviltnemnda har sammen med Fylkesmannen ansvar for å forvalte 

bestandene av rovvilt. Alle burde vært invitert til og deltatt på møtet.  

 

Rovviltsituasjonen i Sør-Trøndelag v/Kjell Vidar Seljevoll 

(Presentasjon som ble vist er lagt ut på Fylkesmannens nettside i nyhetssak, datert 20.07.11) 

Startet med litt ”reklame” for to nettsider som inneholder mye informasjon.  

www.rovbase.no - Har oversikt over dokumenterte rovviltskader på sau og rein i Norge, 

oppdateres fortløpende.  

www.rovdata.no - Ny enhet fra 1. okt. 2010. Rovdata er en uavhengig leverandør av 

overvåkningsdata og bestandstall på gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge. De skal 

bidra med kunnskap, og gi bestands- og observasjonsopplysninger om rovvilt. Har en nett- 

løsning der observasjoner av rovvilt kan legges inn av alle som observerer rovvilt, (synsobs, 

spor mv.). Bruk den! 

 

Jerv 

Rovviltnemnda har redusert yngleområdet for jerv i regionen i forbindelse med rullering av 

forvaltningsplanen, ved at hele Trollheimen nå ikke har mål om yngling av jerv.  

For jerv lyktes en i liten grad med lisensfellingen i 2010/2011, men det ble tatt ut 3 ynglinger i 

Oppdal/Rennebu våren 2010. Det er til nå i år registrert 2 ynglinger i Sør-Trøndelag, i Selbu 

(ant.) og Tydal (dok.), men sporingssesongen har vært vanskelig, og bestanden forventes 

fortsatt å være over mål i regionen. En yngling er tatt ut i region 6, i Rindal kommune. 

Til nå i år er en rein dokumentert tatt av jerv i fylket, men skader av jerv har en tendens til å 

tilta utover ettersommeren og høsten, så det er en vanlig situasjon at en har lite 

dokumentasjon av skader tidlig.  

 

Gaupe 

Rovviltnemnda har redusert yngleområdet for gaupe i regionen i forbindelse med rullering av 

forvaltningsplanen, ved at hele Fosen er tatt bort fra området med mål om yngling av gaupe. I 

tillegg er et mindre område i nord vest mot Nordlandsgrensen tatt vekk fra området med mål 

om yngling.   

 

Gaupebestanden er tatt ned igjen til bestandsmål i Sør-Trøndelag. Det at nemnda fikk en 

foreløpig bestandsvurdering i mars før kvotejaktslutt, som viste at bestanden fortsatt var godt 



over mål i Nord-Trøndelag, førte til at nemnda gav en tilleggskvote i mars for å bringe 

bestanden av gaupe ned mot mål også i Nord-Trøndelag. Det forventes at uttaket i 2010 og 

2011, fører til at gaupebestanden nå er ned mot om ikke under, målet for regionen.  

 

Så langt i år er kun skader på tamrein registrert, de fleste av disse i Åfjord før og under 

kvotejakten. Det ble også felt gaupe i Åfjord under kvotejakten som ved baksporing viste seg 

å ha drept rein. Det er ikke dokumentert sau drept av gaupe i Sør-Trøndelag til nå i 2011.  

 

Bjørn 

Yngleområdet for bjørn i regionen er uendret i forbindelse med rullering av 

forvaltningsplanen. Det var i følge nasjonal overvåkning 4 ”Sør-Trønderske” bjørner i 2010, i 

tillegg var et par andre bjørner innom fylket, men med ”hovedopphold” i annet fylke.  

 

Til nå i 2011 er antall dokumenterte skader av bjørn færre enn på samme tid i 2010. Det har 

vært gjennomført et skadefellingsforsøk på bjørn, i Tydal/Selbu/Holtålen. Bjørnehår funnet 

ved kadaver i Tydal er analysert og det viser seg å være en ”ny bjørn”, ST 14. 

Angrep fra bjørn er uforutsigbare, ettersom det gjerne er vandrende bjørner som kommer 

innom og gjør skade. Dette gjør også skadefelling krevende.   

 

Ulv 

Den skandinaviske ulvestammen har vokst, og for alle år siden 2006 er det registrert skader av 

ulv på sau i Sør-Trøndelag. Innvandrende ulv som gjør skade på bufe er nok en trend vi må 

forvente at vil fortsette. Det er foreløpig ikke dokumentert skader på sau eller tamrein av ulv i 

Sør-Trøndelag i 2011. 

   

Kongeørn 

Fylkesmannen har ansvar for å forvalte kongeørnbestanden. For kongeørn mangler vi gode 

bestandstall, men bestanden synes å vokse utfra innrapporteringer og dokumenterte skader. 

Det er fastsatt et mål om å opprettholde bestanden på 850-1200 hekkende kongeørnpar i 

Norge. Men det er ikke fastsatt regionale, eller fylkesvise mål. Den registrerte avgangen av 

kongeørn er lav. Bare ett individ er tatt ut på skadefelling i perioden 2004-2011. 

Skadefellingsregimet for kongeørn er strengere en for de øvrige rovviltartene. 

 

Fylkesmannen har registrert en økning i dokumenterte tap til kongeørn i fylket, og regionen 

de siste årene. Det er ikke dokumentert kongeørnskader under reinkalvingen våren 2011, noe 

som kan bære bud om ett litt ”roligere år”. Hekkesuksessen for kongeørn er også kjent å være 

lavere enn i 2010. Det er likevel dokumentert skader av kongeørn på lam flere steder i fylket 

til nå i 2011. Dokumenterte skader så langt i 2011 er likevel av et mindre omfang en på 

samme tidspunkt i 2010.  

 

Diskusjon (innlegg): 

Under og etter innlegget var det diskusjon om ørneskader og felling. Unge kongeørner 

forflytter seg raskt over store avstander. Vanskelig med skadefelling når man ikke vet hvilket 

individ som er skadegjøreren. Dessuten vanskelig å dokumentere tap fordi ørnen parterer 

lammene raskt og bærer delene med seg.  

 

Diskusjon om havørn kan gjøre skade på bufe, det er foreløpig ikke dokumentert. Havørn er 

derimot en effektiv åtseleter. Kan søke om erstatning for skader forvoldt av havørn også, men 

en bør da fortrinnsvis ha dokumentasjon for at havørn har drept lam.  

 



Det stilles spørsmål ved at SNO på Oppdal overstyrer SNO-kontakters vurderinger, som gjør 

at færre rovviltskader blir dokumentert. En må kunne legge til grunn hele ”åstedet” i 

vurderingene ikke bare dyret som er tatt isolert. 

 

Prosjekt i Nord-Østerdal med bruk av kadaverhunder for å øke dokumentasjon av dødsårsaker 

hos sau og lam. I prosjektet har det vist seg at jerv og kongeørn er større skadegjørere enn før 

antatt. Kongeørn tar mange lam om våren, spesielt i overgangen skog til snaufjell. 

 

Plansjene viser at det hjelper å ta ut skadedyr - da går tapene ned. Men det er sjelden en greier 

å ta ut skadegjørere på skadefelling. Viktig at skadefellingstillatelse gis raskt. Tillatelse kan 

gis raskt hvis tapene tilsier det. 

 

 

Orientering fra beitelag 
 

Haltdalen beitelag, Holtålen fikk brev fra og har hatt møte med Mattilsynet i eget møte 

15.06. Beitelaget topper tapsstatistikken for Sør-Trøndelag fra 2005 – 2010, med 2007 som 

det verste året. Etter 2007 har noen besetninger gjennomført seint beiteslipp og flere tidlig 

sanking. Ved tidlig sanking har bjørn kommet på innmark og tatt dyr der. Angrep av bjørn 

vanskeliggjør sanking da sauene blir spredt. Ser behov for mer effektiv felling. Må bruke 

erfarne bjørnehunder fra andre områder. Det hjelper lite med rovviltforliket hvis det ikke skjer 

noe med rovviltbestanden i Sverige. 

 

Beitelaget gjennomfører et stort antall dager med tilsyn. Beitelaget har lenge brukt 

radiobjeller. 15 % av sauene går med radiobjeller. I tillegg er storfe sluppet med radiobjeller. 

Har fått tilgang til 100 lammemedaljonger fra 2011. Ser ut til at de fungerer godt. Har en 

betydelig egeninnsats med egne midler til kjøp av radiobjellene. Utmarksområdene er 

reinbeiteområde slik at det er uaktuelt med gjerding i utmarka. 

 

Åfjord beite- og sankelag, Åfjord Fra 1991-1992 har de hatt økte tap på grunn av rovvilt på 

fjellet. Økt tap til gaupe og ørn fra 2006-2007. Har leid gjetere fra 2007 og til 2010. De har 

startet fra skoleslutt og holdt på til skolestart. Har ikke økonomi til gjeting lenger p.g.a. lavt 

tilskudd til gjeting. Fosen er et stort beiteområde. Tapene varierer. 3 buskaper bruker 

radiobjeller i år. Brukt gaupeklaver i 5 år. Tapstall stabile, for noen få besetninger ligger de på 

ca. 11 %. Mest lam som kommer bort. 

 

Innset Vest beitelag, Rennebu. Besetninger har store tap og årsaken er vanskelig å 

dokumentere. Forebyggende tiltak som er prøvd er snylterbehandling, radiobjeller, innleid 

tilsyn de siste 14 – 15 år i tillegg til eget tilsyn, tidlig sanking og seint slipp. Men de har 

registrert at de som slipper først (starten av juni) er de som har minst tap. Søyene går med 

merkeflagg for lammetall. Sankinga er effektivisert, bruker også virkedagene – ikke bare helg. 

Jervbås er brukt for å effektivisere jervjakt. Det er mye ørn, jerv og rev i beiteområdet. Det er 

også registrert at sau er drept på Dovrebanen som går rett igjennom beiteområdet. 

 

Hersjø-Kråssådal beitelag, Selbu. Ca 2000 sauer slippes, i Roltdalen, mot Meråker og Tydal. 

Har hatt bjørneskade fra 1987. Siste år skade av jerv, bjørn, gaupe og ørn. Har registrert at 

kongeørnbestanden er i vekst. 

 



Gjennomfører tilsyn midt i uka ved hjelp av Selbu O-klubb. Veldig fornøyd med ordningen. 

Bruker kodemerking, snylterbehandling, fra i år 180 radiobjeller. Ved lisensfelling av jerv har 

de brukt jervbås, uten at det har gitt resultat. Utarbeider en handlingsplan for rovdyrangrep. 

 

Ved rovviltskade bør hunder ut å spore med en gang det er oppdaget. En vil da komme 

nærmere skadevolder hvis det blir gitt fellingstillatelse. Dette vil også være nyttig trening for 

sporhundene. 

 

Tiltak som virker er skadefelling og tilsyn. 

 

Kommentarer:   Regionale fellingslag blir lønnet av FKT-midler fra 01.06.2010. 

Nyåpnet vei inn til Roltdalen letter tilsyn og sanking. Øker 

tilgjengelighet. Mattilsynet burde sendt brev til beitelagene kun og ikke 

til enkeltbrukerne. Det blir som et spark i magen til de som allerede var 

langt nede pga høye tap til rovvilt. 

 

Det er viktig at næringa gir signal om at rovviltforliket må bety at det 

gis penger til forebyggende tiltak.  

 

Trollheimen Søndre beitelag, Oppdal Beite mot Møregrensa. Tap fra 90-tallet. Økt de siste 

årene. Store tap i 2009 og 2010, tiltross for relativt store uttak av jerv i beiteområdet som gav 

håp om bedring. Reagerer på at Mattilsynet sendte ut brev rett før lamming. Har hatt 

oppklaringsmøte 14.04 med distriktskontoret. Alle buskaper ble lovet besøk av Mattilsynet, 

men kun fem brukere er besøkt. Bruker 194 radiobjeller på andre året. De som har størst tap 

bruker flest. 

 

Har lagt en plan for tilsyn i beitesesongen der 3 mann går 4 dager per uke. i alt 12 dager pr 

uke. Totalt 305 dager med tilsyn i beitelaget. Av forebyggende tiltak brukes utsatt beiteslipp 

og tidlig sanking. Beitenekt vil føre til at det blir mindre sau. 

 

Beitebruker i Trollheimen Søndre beitelag Mistet 35 % av lamma i 2010. Prøvd radiobjeller, 

men vanskelig med system og dokumentasjon fra SNO. Lisensjakta – hadde 33 overnattinger 

på setra for å ta skadegjører, men lyktes ikke. Når det gis skadefelling bør dette følges opp til 

skadegjøreren er tatt. Har mye tilsyn og prøvd andre forebyggende tiltak (seint slipp, tidlig 

sanking med mer), men det er det å ta ut skadedyr som hjelper.  

 

Dindalen beitelag, Oppdal. Har hatt tap fra 80-åra. Dindalen var inkludert i kjerneområdet for 

jerv. Det ga økte tap og jervbestand som forble i området. Strever med å dokumentere 

tapsårsak, mener det bør være tilstrekkelig at det er dokumentert at det er jerv i området. Det 

er store variasjoner i tap blant brukerne i laget. 3 brukere har 50 radiobjeller i år, men sliter 

med for dårlig mobildekning. I tillegg er dyrene på beite i landskapsvernområde og i 

nasjonalpark. Får ikke kjøre på veien der.  

 

Mattilsynet burde heller ha konsentrert seg om å gi signaler oppover i systemet fremfor å 

”skyte” nedover. Aksjonen rammer næringsgrunnlaget for lammeprodusenter.  

 

Tilskuddordninger  
Dette punktet ble ikke gjennomgått p.g.a. tidsrammen for møtet. Men presentasjonen som var 

forberedt er lagt ut på Fylkesmannens nettside i nyhetssak, datert 20.07.11 

 



Avsluttende diskusjon/kommentarer 
- Mattilsynet: Komplekse årsaker. Hver enkelt situasjon bør håndteres individuelt. 

Framover må en samhandle for å prøve alle muligheter fram til 2012. 

- Mattilsynet bør forholde seg til kommunene. Det er belastende for enkeltbrukere.  

Individuell vurdering er kanskje greit, men det er viktig å se helheten siden tiltak i en 

besetning kan ha skadeforskyvende effekter. Det er også en maktbalanse opp i dette, 

store Mattilsyn mot små enkeltbrukere. Kommunen må involveres for å ivareta 

rettssikkerheten til den enkelte. 

- I enkelte beitelag er det positivt at Mattilsynet henvender seg til enkeltbrukere, da 

beitelaget har forsøkt å få til endringer uten å bli hørt. 

- Mattilsynet har oppfatning av hva som synes mest effektivt skadeforebyggende, men 

situasjonene er ulike og ulike tiltak kan settes inn. Tiltak bør foreslås av brukere og 

rovviltforvaltning. Mattilsynet kan ikke si noe, men vil bidra til samhandling med bl.a. 

Fylkesmannen, SNO m fl. En må arbeide for å bedre situasjonen framover. Mattilsynet 

kan kontakte kommunene, men må forholde seg til brukerne som er tilsynsobjektene. 

En må bli enig om et løp for å bedre situasjonen i 2012. 

- Skuffet over at Mattilsynet ikke tar ansvar. De må ha tanker om tiltak når brev sendes 

ut. Beitelagene har prøvd mye – hva mer kan gjøres? 

- Dialog er viktig for å ha oversikt over virkemidler en rår over. 

- En må få med miljøforvaltningen (DN og MD). Ikke beitenekt i beiteområder. 

- Bestandstall (bestandsmål) er viktige.  I rovviltforvaltninga framover må en koble inn 

regional rovviltnemnd.  

- Dette er for tøft for enkeltbrukere. 

- Etter rovviltforliket må rovviltbestand forvaltes slik at det ikke er behov for beitenekt. 

Hva kan gjøres fra rovviltforvaltningas side? 

- Tiltak i reindriftsnæringa etterlyst. For reindrifta er det en kjempeutfordring. Arbeid på 

gang i sørsamiske områder. 

 

Konklusjon: 

Vi trenger oppfølgende møter der en kan gå i detalj på hva som kan settes inn av tiltak for 

å redusere tapene. Møtene innrettes mot kommunene, men gårdbrukere og beitelag er også 

velkommen i møtene, samt reindrifta lokalt.  

Det er seint å få satt inn tiltak nå for sesongen 2011, men om det er mulig bør en se på hva 

en kan få til. Men i oppfølgingsmøtene må en nok også se på planer for 2012 - gode planer 

kan utsette/avblåse vedtak om beitenekt. Enige om å bruke av tida fram til årsskifte til 

planlegging. Vi vil også få erfaring fra hvordan beitesesongen 2011 ble etter hvert som 

tiden går. 

 

Mattilsynet og Fylkesmannen blir enige om hvem som skal sørge for å invitere til 

kommunevise møter utover høsten. 

 

 



 


