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Høring om Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt 

 

Høringssvar fra Norsk Sau og Geit 

 

Norsk Sau og Geit (NSG) viser til høring om Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet 

rovvilt, datert 12. august 2013 og kommer med dette med våre merknader til høringen. 

 

Som en innledning ønsker NSG å poengtere at forskriften ikke må bli brukt til å tvinge 

frem avvikling av utmarksbeite og småfehold fremfor reduksjon av rovviltbestanden. 

Ved å gi omstilling og dermed fjerne beitedyr i et område fra utmarksbeite vil en kun 

oppnå å flytte rovvilttapa over til nye områder. Tilstrekkelig uttak av rovvilt er nødvendig 

for å sikre småfeholdet og utnyttelse av ressursene i utmarka. Driftsomstilling er ingen 

løsning for småfenæringen, men for enkeltbrukere vil en økonomisk kompensasjon gi en 

mulighet til å fortsette i landbruksnæringen. NSG mener videre at forvaltningen må skje på en 

slik måte at det ikke er nødvendig med omstillingsmidler.   

 

NSG ser behovet for en forskrift som gir retningslinjer for driftsomstilling grunnet rovvilt, da 

dette gir retningslinjer som kan bidra til likebehandling. 
 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 

§ 1 Formål 

«Målsetning med driftsomstilling grunnet rovvilt er å redusere tap av sau og risiko for 

dyrelidelser i særlig utsatte rovviltområder» 

 

NSG er av den oppfatning at omstilling ikke bidrar til reduksjon i tap, men til forflytting av 

tap.  

Det må åpnes for at også andre produksjoner kan motta omstillingsmidler i framtida, da en 

må forvente at tap av andre beitedyr vil øke i omfang dersom rovviltstammene fortsatt økes 

og sauetallet reduseres. Videre er det viktig at det finnes en klar definisjon på betegnelsen 

«særlig utsatte rovviltområder».  

 

NSG ønsker følgende endring av ordlyden: 

«Målsetning med driftsomstilling grunnet rovvilt er å redusere tap av bufe og risiko for 

dyrelidelser i særlig utsatte rovviltområder»  
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Kommentar til § 1: 

«Det er et mål at omstillingstilskuddet skal føre til omstilling til annen næringsvirksomhet 

med tilknytning til landbrukseiendommen…]» 

 

NSG mener at det bør presiseres at omstillingen skal føre til annen landbruksrelatert 

næringsvirksomhet med tilknytning til landbrukseiendommen. Tap av landbruksvirksomhet 

skal unngås, da det er et mål om økt matproduksjon, jf. Rovviltforliket og Meld. St. 9 (2011-

2012) Landbruks- og matpolitikken.  

 

§ 2 Målgruppe 

«Tilskudd til omstilling kan ytes til søkere med utmarksbasert sauehold, som over et lengre 

tidsrom har hatt omfattende rovviltskader». 

 

Også geit og storfe rammes allerede i dag for rovviltangrep, og med framtidig økende 

rovviltbestander vil det kunne bli behov for omstilling for beitebruk generelt. Stadig økende 

ørne- og gaupebestand tar kje og lam i økende omfang og det er dokumentert tap av storfe til 

ulv og bjørn. 

 

NSG ønsker derfor følgende endring av ordlyden:  

«Tilskudd til omstilling kan ytes til søkere med utmarksbasert beitebruk, som over et lengre 

tidsrom har hatt omfattende rovviltskader».  

 

 

§ 3 Vilkår 

«For å kunne motta tilskudd til omstilling, skal følgende vilkår være oppfylt: 

 Tap av sau har vært omfattende både i antall og andel av besetningen over flere år. 

 Andre løsninger/forebyggende tiltak har vært prøvd uten tilfredsstillende resultat. 

 Det skal tinglyses som heftelse at det ikke skal være sauehold på eiendommen i en 

periode på 20 år etter mottatt omstillingstilskudd. 

 Sauene det gis omstillingstilskudd for, skal tas ut av det aktuelle beiteområdet. Som 

hovedregel skal dyra leveres til slakt». 

 

NSG mener at en heftelse som gjør at det ikke kan være småfehold på eiendommen i en 

periode på 20 år etter mottatt omstillingstilskudd er altfor lenge og et urimelig krav. Ved 

omstilling til annen næringsvirksomhet, som for eksempel «Inn på tunet», gårdsturisme eller 

liknende, er det positivt om gården kan ha småfe/beitedyr som besøksdyr. NSG mener derfor 

at heftelsen ikke må omfatte eiendommen, men kun gjelde utmarka.  

Heftelsen har for lang hevdstid og bør reduseres til 4 år.   

Det kan skje endringer i rovviltpolitikken som gjør at noen områder vil kunne bli egnet til 

småfehold på nytt.  

NSG vil også presisere at ordningen må omfatte alle typer beitedyr og også påpeke at uttak 

av skadedyr er et av de forebyggende tiltaka som må komme før omstilling er aktuelt. 

 

 

NSG foreslår følgende endring av ordlyden i § 3, 

1. kulepunkt: 

«Tap av bufe har vært omfattende både i antall og andel av besetningen over flere år». 

 

 

 



 

 

2. kulepunkt: 

«Andre løsninger/forebyggende tiltak har vært prøvd uten tilfredsstillende resultat, inkludert 

uttak av skadedyr». 

 

3. kulepunkt: 

«Det skal tinglyses som heftelse at det ikke skal være hold av bufe på utmarksbeite fra den 

aktuelle eiendommen i en periode på 4 år etter mottatt omstillingstilskudd». 

 

4. kulepunkt: 

«Bufe det gis omstillingstilskudd for, skal tas ut av det aktuelle utmarksbeite». 

 

 

 

Kapittel 2. Saksbehandling 

§ 4 Omstilling til melkeproduksjon 

«Ved søknad om omstilling til melkeproduksjon skal brukere som får tilbud om 

omstillingsmidler også tilbys å kjøpe melkekvote til prisen for statlig omsatt kvote som en del 

av omstillingstiltaket. 

 

Brukeren kan kjøpe inntil 1000 liter kumelkekvote per avlssøye tatt ut av beiteområdet». 

 

NSG foreslår følgende ordlyd om kvotene: 

«Brukeren må få tildelt melkekvote i forhold til vedtatte omstillingsplan». 

 

 

§ 5 Administrasjon 

«Miljødirektoratet fatter vedtak om tildeling av midler til omstilling og eventuell 

melkekvote…»] 

 

NSG mener det er positivt at omstillingsvedtakene blir gjort av Miljødirektoratet for å unngå 

ujevn fordeling av midlene rundt om i landet. 

 

 

Kommentarer til § 5: 

«Det kan over rovviltnemndas ordinære budsjett for forebyggende og konfliktdempende tiltak 

(FKT) tilkjennes søker et mindre beløp (begrenset oppad til kroner 20 000,-) til vurdering og 

planlegging av omstillingstiltak. (…)» 

 

Ved vurdering og planlegging av omstillingstiltak er det behov for eksterne rådgivere til 

veiledning i blant annet veivalg, målsetninger, behovsavklaringer med mere. Dette er viktig 

for å gi bonden et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i tilfeller hvor driften må legges om på 

grunn av rovvilt. NSG anser foreslåtte øvre grense som for lav til å dekke de faktiske utgifter 

ved ekstern rådgivning, og foreslår å øke øvre grense til kroner 50 000,-. 

 

§ 6 Prioritering 

«Under ellers like forhold, skal følgende prioriteringer ligge til grunn for behandling av 

søknaden: 

- Størrelsen på tapet i antall dyr og andel av besetningen over år 

- Fellestiltak prioriteres framfor enkeltsaker 



 

 

- Omstillingstilskudd begrenses som hovedregel til søkere som er 67 år eller yngre i 

søknadsåret 

- Muligheten til å gjennomføre andre forebyggende tiltak som gir tilstrekkelig 

skadereduksjon» 

 

NSG ønsker at følgende ordlyd legges til: 

«Det må konsekvensutredes i forhold til: 

- Skadeforflytninger 

- Andre beitebrukere i samme og tilgrensende beiteområder 

- Lokalmiljø 

- Annen etablert virksomhet» 

 

Konsekvensutredning skal ikke kostes av beitebruker.  

 

 

§ 7 Sats for omstilling 

«Omstillingstilskudd gis som et fast beløp per avlssøye som tas ut av beiteområdet. Satsen 

fastsettes til kroner 12 500.- per avlssøye. 

 

Antall sau det gis tilskudd for skal tilsvare gjennomsnittlig antall avlssøyer de siste fem år før 

søknaden fremmes, begrenset oppad i forhold til kapasiteten i driftsapparatet». 

 

NSG mener at en slik type sats ikke er realistisk i forhold til utgifter; ny 

driftsbygning/ombygging av driftsbygning, endring i mekanisering og driftsapparat, endring i 

krav til areal (innmark), innkjøp av melkerobot, innkjøp av nye dyr osv. En fast sats per 

avlssøye vil gi en skjev fordeling av midler mellom de enkelte bruk og vil ikke samsvare med 

de reelle utgifter det er ved en omstilling. Omstilling til kumelkeproduksjon er urealistisk i 

forhold til de satser og økonomiske vilkår som er foreslått. Videre vil hver enkelt beitebruker 

gjennom omstillingsperioden gå glipp av driftsinntekter. Det er særdeles viktig at de tapte 

inntektene kommer inn under satsen for omstilling.  

 

NSG foreslår følgende ordlyd for § 7 Sats for omstilling: 

«Omstillingstilskuddet skal dekke de faktiske kostnader ved omstilling og alle tapte 

driftsinntekter grunnet omstilling». 

 

§ 9 Utbetaling av tilskudd 

«Utbetaling skal skje på den måte som er angitt i tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet. 

Saueholdet på eiendommen skal være avviklet før det kan utbetales tilskudd». 

 

NSG mener det ikke er riktig at beitebruker som legger om på grunn av rovvilt skal måtte 

forskuttere utgifter. Det foreslås derfor at 80 % av tilskuddet utbetales under omstillingen, og 

20 % ved ferdigstillelse. Videre må tap av driftsinntekter under omstillingsperioden dekkes.  

 

NSG foreslår følgende ordlyd for § 9 Utbetaling av tilskudd: 

«80 % av utbetalingene skal skje under omstillingen. De resterende 20 % av midlene 

utbetales ved ferdigstilling. I tillegg skal det gis full kompensasjon for all tapt driftsinntekt 

grunnet omstilling». 

 

 

 



 

 

§ 13 Klagegadgang 

«…Vedtak i saker om tildeling av tilskudd kan bare påklages med grunnlag i feil ved 

saksbehandling eller rettsanvendelse. Denne begrensningen i klageretten foretatt med 

hjemmel i forvaltningsloven § 28 femte ledd». 

 

NSGs kommentarer: 

- Et vedtak må kunne påklages hvis vedtaket er urimelig eller bevilgningen av FKT-

midler er urimelig i forhold til krav til tiltak. 

- NSG ønsker ikke den foreslåtte begrensning i klageretten. 

- Vedtak skal kunne påklages innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaksbrev, jfr. 

Forvaltningsloven. 

 

Andre hensyn 

 

Omstilling må være absolutt siste løsning, da omstilling avslutter beitebruken i utmarka for 

de bruk som omstilles, uten å medføre reduserte tap før alle beitebrukere i området er omstilt 

eller nedlagt. Omstilling fører til redusert bruk av utmarka til beite og en negativ utvikling for 

kulturlandskapet.  

 

NSG har ingen merknader til §§ 8, 10 – 12 og 14 – 16. 

 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit 

 

 

    - s -                                                                                                         - s -  

Tone Våg        Lars Erik Wallin 

styreleder                                                                                          generalsekretær 


