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Sau og lam sluppet på beite 



 
 

                      Tapsprosent sau og lam 
 



Omstilling i N-T 2015 

• Omstillingssaker Snåsa kommune 

• Spesielt store tap i 2013 og 2014. Økende.  

• Bjørn, noe jerv og gaupe. 

• Enkeltbrukere dialog med Fylkesmannen om 
omstilling, fra starten av januar 2014 

 

• Søknadsfrist FKT 15. januar 2015 
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Omstilling grunnet rovvilt 

• Komplekst – mange fagmyndigheter involvert  

• Kommunen 

• Fylkesmannen  

– Miljøvernavdelingen 

– Landbruksavdelingen 

• Miljødirektoratet 

• Landbruksdirektoratet 

• Innovasjon Norge 



Omstilling - prosess 
• Søkte 15. januar 2015 etter gammel forskrift 

• Ny forskrift 12. februar, Miljødir. myndighet. 

• Forhandlinger mellom Fylkesmannen, 
Miljødirektoratet og brukerne ut over våren. 

• Prioritert men beskjed om at sau ikke kunne 
slippes på beite i 2015. 

• Tilsagn om omstilling 22.06.15 fra Mdir. 

– 3 ukers klagefrist – frist utsatt til 15.08. 

• Klage 14.08.15. Avgjørelse 22.09.15 
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Kompleks situasjon 

• Beregningsgrunnlag omstillingstilskudd? 

• Salg av sau? 

• Mulighet til å beholde sau som 
landskapspleiere på innmark – skjøtsel av 
kulturminner? 

• Melkekvote? 

– Kjøp av kvote (avhenger av 
jordbruksforhandlingene), beregning, 
samdriftsregelverk, frist for betaling av kvotekjøp, 
10-årskrav m.m. 
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Kompleks situasjon 

• Skatt på omstillingstilskudd? 

• Innovasjon Norge – investeringstilskudd? 

• Tidspunkt for salg av sau – produksjonstilskudd 

 

• Likebehandling av brukere 

 

• Ny forskrift – mye uavklart mellom de ulike 
fagmyndighetene 
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Omstilling til næring 

• Tilskuddet gir etter vår vurdering ikke reell 
evne til omstilling 

– Kommentarene til § 6: ”Tilskuddet bør gi mulighet 
for samme inntjeningsnivå som før omstilling. Et 
omstillingstilskudd på kr 12 750,- pr avlssøye vil gi 
mulighet for å sikre en likeverdig økonomi før og 
etter omstilling” 
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Omstilling til næring 

• Svært krevende å bygge nytt driftsapparat for 
annen produksjon. 

• Areal- og ressursgrunnlag på gården? 

 

• Investeringstilskudd – ingen prioritering av 
omstillingssaker i Regionalt 
næringsprogram/Innovasjon Norge 

– Utfordrende å nå opp i konkurransen 
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Anbefalinger for framtidige saker 
• Beitebrukere  

– Stå samlet. Ikke start tilpassing av drifta!  

– Viderefør produksjonen til alle forhold omkring 
omstilling faktisk er avklart og avtale er signert. 

– Skriftlig kommunikasjon. 

– Vilkåret for utbetaling i forskrift - sauen er solgt! 

– 50 000 til driftsplanlegging – start tidlig. 

– Grunnlag for å søke om investeringstilskudd 
(frister?) og melkekvote (1. oktober).  

– Risiko i forhold til samla resultat. 
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Anbefalinger 
• Forvaltning 

– Fagmyndighetene må avklare prosessene på 
forhånd. 

– Hvem har myndighet, og når kommer vedtakene i 
de ulike instansene. 

– Kommunikasjon viktig! 

– Satsen for omstillingstilskuddet er for lav og må 
økes for å gi reell omstillingsevne. 
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Anbefalinger 

• Forvaltning 

– Etabler prosedyre for slike saker 

– Det ryddigste vil være at søknad om omstilling, 
forhandlinger, søknad om melkekvote, søknad om 
investeringstilskudd blir behandlet i samme år, 
med påfølgende år som omstillingsår. 

– Tilskudd utbetales påfølgende år når sauen er 
solgt. 

– Svært viktig å redusere risiko for brukerne i en 
sårbar situasjon.  
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