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Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG) 
 

 

Rovviltpolitikken i Norge har en todelt målsetting. Det er vedtatt at Norge skal opprettholde 

bestander av store rovvilt og at beiting i utmark skal opprettholdes. Norge har begrensede 

landbruksressurser pga. topografi og klima. Stortingsmelding 9 (2011-2012) «Velkommen til 

bords», slår fast at økt befolkningsvekst gjør at norsk matproduksjon skal øke med 20 % de 

neste 20 årene. Tradisjonell utmarksbeite tar i bruk store mengder fôrressurser som ellers ville 

ha ligget ubrukt. Lovfestede midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot 

rovviltskader må gjenspeile den todelte målsettingen.  

 

Når NSG refererer til gjeldende regelverk vises det til økonomiske regelverk på kap. 1427. 

post 73, forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen fra 22. oktober 2004. 

 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 
 

Forskrift § 1 om formål 

 «[ ]… Tilskudd skal bidra til god samordning av landbruks-, dyrevern- og miljøvirkemidler 

innen rovviltforvaltningen». 

 

DN uttaler i høringsbrevet at de ønsker bedre samordning med andre landbrukstilskudd som 

tilskudd ved nedfôring på grunn av radioaktivitet og kompensasjon når Mattilsynet fatter 

vedtak om beitenekt. 

 

NSGs kommentar: 

- FKT-midler skal komme fra Miljøverndepartementet (MD) og ikke tas fra 

Landbruksdepartementet (LMD)sitt budsjett.  

- Tilskudd til nedforing pga. radioaktivitet har ingenting med forebygging mot 

rovviltskader å gjøre.  

- Midler til tidlig heimtaking skal dekke tap av høstet avling i fjellet og tapt 

vinterfôrlager fra avling på innmark.  

 

Saksbehandler: Karoline Salmila 

Telefon: 984 71 193 

E-post: ks@nsg.no 

Vår referanse: 12/1130/06_høring 

Deres referanse: 2012/14642 ART-VI-MG 

 

 

Ås, 29.11.2012 
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Forskrift § 4 

Elektronisk søknad, aksept av tilsagn og rapportering av tilskudd er gjort obligatorisk. 

 

NSGs kommentar: 

- Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er en andel av brukerne som ikke vil mestre 

elektronisk søknad og rapportering. 

- Det ønskes fortsatt en mulighet til dispensasjon fra dette kravet, selv om vi har 

forståelse for at en overgang til elektronisk saksbehandling ligger i tiden, må også 

byråkratiet ta høyde for at dette fortsatt ikke er like opplagt for alle. 

 

 

 

Kapittel 2. Tiltakstyper 
 

Forskrift § 5 

Ordlyd i gjeldende regelverk § 3: 

[ ] …Tiltak som omfatter fellesløsninger med flere besetninger, hele beitelag, sankelag m.v. 

skal prioriteres for tilskudd foran tiltak i enkeltbesetninger.  

 

Dette er ikke tatt med i ny forskrift. 

 

NSGs kommentar: 

- NSG ønsker fortsatt at tiltak som omfatter fellesløsninger med flere besetninger, hele 

beitelag, sankelag mv. skal prioriteres for tilskudd framfor tiltak i enkeltbesetninger. 

- Dette begrunnes med at svært mange former for tiltak er skadeforflyttende og det bør 

være et krav at de som enten beiter i samme område eller i tilstøtende områder, er 

delaktige i eller rådført om tiltaket. Dette vil ha en konfliktdempende virkning mellom 

beitebrukere. 

- Der det bare en bruker er igjen, vil være unntaket. 

 

 

NSGs kommentarer til følgende punkter i §§ 5a, b og c: 

I forslag til ny forskrift endres grupperingen av tiltakstyper til:  

 

a)Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr   

b)Utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak   

c) Andre tiltak som faller inn under ordningen 

 

Som en følge av forslag til endring i grupperingen av tiltakstyper, ser vi klarere hvilke tiltak 

som bidrar til å hindre eller svekke bruken av utmarksbeitene, dvs. alle kulepunktene under 

a). 
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§ 5 a,  

Tidlig nedsanking og forsinket slipp på beite: 

- Dette er ikke ønskelig i forhold til tapt utnytting av kostnadsfrie bærekraftige ressurser 

og at dette tapet påfører saueholdet økte kostnader i form av økte innkjøp av 

fôrmidler. 

 

Flytting av sau: 

- Flytting av sau til nye områder for å unngå rovviltskader er ingen varig løsning. 

Rovvilt forflytter seg til områder med beitedyr.  

- Stor ressursbruk i forhold til nytteverdi. 

 

Rovviltavvisende gjerder: 

- Rovviltavvisende gjerder er skadeforflyttende. Skadene overføres til omliggende 

områder og til andre sauebesetninger og reindrift. 

- Rovviltavvisende gjerder fører til økt medisinering mot snyltere og innvollsparasitter 

som følge av et økt beitepress, økt kraftforforbruk og hindrer utnytting av 

beiteressurser. 

- Rovviltavvisende gjerder er ikke en garanti for å hindre rovviltet i å trenge igjennom 

pga. forskjellig terreng og atferd hos rovviltet (graving, klatring (høy vegetasjon), 

topografi etc.) 

 

§ 5 b, 

Bruk av vokterhund: 

- Bruk av vokterhund har ofte en begrenset effekt pga. topografi og vegetasjon. 

- Bruk av vokterhund i et område og kan føre til at problemene med rovvilt overføres til 

andre beitebrukere. 

- NSG ønsker ikke at det brukes FKT-midler til vokterhunder. 

 

Akutt ekstraordinært tilsyn: 

- Akutt ekstraordinært tilsyn er nødvendig for å få nok folk raskt ut i terrenget når det er 

observert angrep. Dette for å raskest mulig få oversikt, få tidlig kadaverfunn og få 

sendt inn søknad om felling med tilstrekkelig grunnlag så tidlig som mulig, uten å 

påføre eier ekstra kostnader.  

- Det må gis tilskudd til å utdanne og følge opp kadaverhund-ekvipasjer i aktuelle 

områder. 

- Nattkve er for ressurskrevende og hemmer tilveksten.  

 

§ 5 c, 

Andre tiltak som faller inn under formålet med ordningen 

- Opplæring og kunnskapsinnhenting/-formidling for uttak av rovvilt 

- Oppretting av skadefellingslag 

- Uttak av rovvilt 

 

NSG mener det er positivt at «Overgang til andre saueraser eller annet 

småfehold» og «Tidligere lamming og tidlig slakt» ikke er videreført.  
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Forskrift § 6 

Følgende punkt: 

«Tiltak som avklarer tapsforhold, herunder elektronisk overvåkning.» 

 

Ordlyd gjeldende regelverk § 3.2 i:  

«Bruk av tekniske tiltak.» 

 

NSGs kommentar: 

- Det må fortsatt være aktuelt å søke midler gjennom FKT-potten til elektronisk 

overvåking og andre tekniske tiltak.  

- At dette punktet flyttes fra «Tiltak rettet mot husdyr» til «Tiltak for å øke 

kunnskapsgrunnlag» må ikke få konsekvenser slik at det forhindrer beitenæringen å få 

tildelt FKT-midler.  

- Tidlig kunnskap om rovviltangrep må komme inn under forståelsen av 

”kunnskapsgrunnlag” på lik linje med oversikt over rovviltbestander og kunnskap om 

rovvilt. 

- Bruk av elektronisk overvåkning (deriblant radiobjeller og andre nyvinninger) i 

tilsynsarbeidet har absolutt skadeforebyggende effekt. I tillegg til at det er et godt 

hjelpemiddel i tilsyn gir det muligheter for rask sanking. Rask oversikt over 

skadeomfang og rask sanking er i seg selv skadeforebyggende i forhold til rovvilttap. 

 

 

Forskrift § 7 

«Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner til tiltak med hensikt å dempe 

konflikter i samfunnet som kan forårsakes av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om 

og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltningen.» 

 

Ordlyd i gjeldende regelverk § 3.4: 

«Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn som berøres av rovvilt, og særlig bjørn og ulv, 

bedre i stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltakene skal bidra til økt 

kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge 

skal prioriteres». 

 

NSGs kommentar: 

- Forskriften bør gjenspeile den todelte målsetting i den norske rovviltforvaltningen. 

- Tiltak som øker forståelsen for beitebrukens betydning bør også tildeles midler.  

- Det skal være en balansert informasjonsformidling. 
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Kapittel 3. Saksbehandling 
 

Forskrift § 10 

Faste nasjonale satser til: 

 

a) Framskutt sanking av sau 

 

NSGs kommentar: 

- En nasjonal sats for framskutt sanking av sau per dag per dyr er ønskelig. 

- Satsene må dekke de reelle kostnadene for søknadsårets kostnadsnivå. 

 

b) Omstillingstiltak 

 

NSGs kommentar: 

- Omstilling må være siste løsning og helst unngås. En reduksjon av rovviltbestandene 

til et riktig nivå i forhold til rovviltets naturlige mattilgang, må forsøkes først.  

- Inntektspotensialet der produksjonen ikke var belastet med rovviltproblemer, må ligge 

til grunn for tildelingen av midler, sammen med kostnaden for utbygging/endring i 

drifta.  

- Tilskuddet skal sikre midler til videreføring av landbruksrelatert virksomhet. 

 

 

Forskrift § 15 

Kun avslag på søknader om tiltak begrunnet i at tiltaket faller utenfor formålet med 

ordningen, eller konkrete feil i søknadsbehandlingen kan påklages. 

 

NSGs kommentar: 

- § 8 i gjeldende regelverk skal videreføres og erstatte foreslåtte forskriftsparagraf 15. 

- Søkeren skal ha krav på tilbakemelding og begrunnelse for vedtak som settes. 

- Vedtak skal kunne påklages innen 3 uker fra mottakelse av brevet, jfr. 

Forvaltningsloven.  

- Et vedtak må kunne påklages hvis bevilgningen av FKT-midler er urimelig i forhold til 

krav til tiltak. 
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Andre kommentarer til ny forskrift 
 

DN uttaler i Høringsbrevet: 

Utvidet tilsynsaktivitet i seg selv har liten skadeforebyggende effekt og tilsyn anses som en 

del av den ordinære driften. Utvidet tilsynsaktivitet alene vil ikke gi økonomisk støtte. 

 

NSGs kommentar: 

- Ordningen med Organisert Beitebruk, Mattilsynet og Forskrift om velferd for småfe, 

setter alle en standard på én dag tilsyn pr uke. Dette er tilstrekkelig tilsyn for dyr på 

fritt beite i områder uten særskilt risiko for å gi dårlig velferd, syke, skadde og 

avmagrede dyr. Under forebyggende tiltak kreves det at man beskytter ekstra mot 

rovdyrangrep. Det må ikke innføres et ubegrunnet større krav til tilsyn under påskudd 

av «andre årsaker» i de tilfeller det er rovviltet som forårsaker behovet, uten at dette 

gir grunnlag for FKT-midler. 

 
 

DN vil utarbeide forslag til retningslinjer for omstillingstilskudd. Disse vil foreligge ved 

ikrafttredelsen av denne nye forskrift. 

 

NSGs kommentar: 

- Det er viktig at omstillingstilskudd blir skilt ut som en egen sentral øremerket pott hos 

DN og ikke via fylkesmennene. 

 

 

NSG har til slutt følgende generelle kommentarer: 

- Rovviltnemndene bør bevilges midler i samsvar med behovet.  

- Målet med FKT-midlene skal ikke være å forflytte eller fortrenge sau fra beite, men å 

forhindre rovviltskade, jfr. formålet med denne forskriften.  

- En større del av FKT-potten må brukes til å øke uttaket av rovvilt.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit 

 

 

           - s -                                       - s - 

Ove Ommundsen                                                                                      Lars Erik Wallin 

styreleder                                                                                                  generalsekretær 
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