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Erstatning for husdyr som blir drept eller skadet av rovvilt 
Fagernes, Lygna, Øyer, Otta 2016



Tosidig målsetting:

Stortinget i 2004 bestandsmål for Oppland:

- 5 årlige ynglinger gaupe 

- 4 årlige ynglinger jerv.



Relevant lovverk

Søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt behandles av 

Fylkesmannen etter Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller 

skadet av rovvilt (revidert 2014). Miljødirektoratet er klageinstans.

Krokann-dommen (2013) – forvaltningen skal vurdere og 

sannsynliggjøre andre mulige tapsårsaker enn rovvilt. 



Noen begreper :

Normaltap i Oppland er:

• Fjellkommuner: 1,5 % for søyer og 3 % for lam

• Skogskommuner: 2,0 % søyer og 4 % lam

• Full erstatning = Alle omsøkte dyr minus fratrekk for normaltap blir erstattet = 100 %

Ved behandling av søknadene:

• Sannsynlighetsovervekt – skjønnsutøvelse, derfor viktig med alle relevante opplysninger

• Alle søknader behandles individuelt på bakgrunn av søknad etter forskrift og retningslinjer

• Viktig med gode søknader – korrekt utfylt skjema + korrekt besetningsliste m.m.



§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når 

husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Forskriften skal også medvirke til å 

redusere tapene av husdyr på beite.

Todelt formål: 

- Det gis erstatning når Fylkesmannen finner at det er sannsynlighets-

overvekt for at tapet skyldes rovvilt. 

- Når Fylkesmannen ser at det er gjennomført tiltak som er direkte 

tapsreduserende kan vi bruke erstatningsordningen for å premiere dette, 

eller motsatt.

Viktige paragrafer fra 

Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt



§ 6. Rovvilttap påvist ved undersøkelse av gjenfunnet husdyr 

Døde eller skadde husdyr anses drept eller skadet av rovvilt når de blir funnet og 

Statens naturoppsyns undersøkelser viser en sannsynlighetsovervekt for at 

husdyret er drept eller skadet av rovvilt.

Skadetilfeller der Statens 

naturoppsyn konkluderer 

med dokumentert eller 

antatt rovvilt erstattes 

etter § 6



a) Beiteområdet har fast bestand av rovvilt, 

b) det er påvist regelmessig rovviltskade på husdyr i 
beiteområdet i beitesesongen, 

c) tapsbildet er sammenfallende med kunnskap og 
erfaring om skademønster voldt av tilstedeværende 
rovviltart og

d) tapsbildet er sammenfallende med 
sammenlignbare besetninger i beiteområdet eller 
nærliggende beiteområder. 

Dersom ett eller flere av kriteriene ikke er oppfylt, skal 
sannsynlighetsvurderingen for hele tapet gjøres i 
henhold til § 8.

§ 7 –Tap av alle husdyr utover normaltap anses som tapt til rovvilt når følgende 
kriterier er oppfylt:



§ 8 Rovvilttap sannsynliggjort ved øvrige omstendigheter

Tap ut over normaltap, som ikke er ansett tapt til rovvilt etter § 6 eller § 7, 

anses som tapt til rovvilt når øvrige omstendigheter viser en 

sannsynlighetsovervekt for at det enkelte dyr er drept eller skadet av rovvilt.

• Dok/antatt skade i egen besetning

• Dok/skade i beiteområdet

• Tapshistorikk

• Kjent forekomst av rovvilt

• Skademønster

• Påvist tap av mordyr der lammene 

er savnet

• Kunnskap om andre tapsårsaker

• Drift



§ 4 Vilkår for erstatning

Følgende vilkår må oppfylles for å få full erstatning for alle dyr som er påvist 
tapt til eller sannsynliggjort tap til rovvilt:

a) dyreeier har handlet aktsomt og har gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller 
redusere tap, vurdert i forhold til de verdier som står på spill og den foreliggende risiko 

b) dyreholdet i besetningen er i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd og forskrifter til 
loven 

c) dyreeier har bidratt til at tap oppdages så tidlig som mulig. Straks et taps- eller skadetilfelle 
oppdages skal det gis melding til Statens naturoppsyn for vurdering av årsak 

d) dyreeier har gitt riktige og nødvendige opplysninger for å underbygge kravet om erstatning. Dette 
innebærer besetningsdata på individnivå, herunder data over tapte og skadde dyr. Dersom dyreeier 
har gitt fullstendige besetningsdata til sauekontrollen, og har samtykket i bruk av besetningsdata fra 
denne, anses dette kravet som oppfylt 

e) dyr gjenfunnet i live etter at søknad om erstatning er sendt skal straks meldes Fylkesmannen. Om 
dyreeier ikke melder om dyr som er gjenfunnet skal erstatning avkortes eller bortfalle. 







Fylkesmannens skjønnsutøvelse – «summen av 

opplysninger»:

Negativt

- Drift
- Få/ingen dyr holdes igjen hjemme

- Ikke vaksinasjoner eller 

snyltebehandling (ikke begrunnet)

- Tidlig slipp

- Sein sank

- Anmerkning/vedtak fra Mattilsynet

- Mangelfulle besetningslister

- Liten innsats for å avdekke 

tapsårsaker

- Liten grad av dokumenterte 

rovviltskader (historisk)

- Manglende besetningsliste

- Lite tilsyn

Positivt

- Drift
- Dyr holdes igjen på innmark

- Vaksinasjoner

- Veiing før slipp

- Puljeslipp

- Bruk av seterkve

- Oppdaterte besetningslister

- Tilsynslister

- Stor innsats for å avdekke 

tapsårsaker

- Dokumenterte rovviltskader (i år 

og historisk)

- Mye tilsyn

















http://kart7.skogoglandskap.no/map/sonegrenser/

De fleste aller 

produsentene i Oppland 

ligger i Sone 2 eller 3

http://kart7.skogoglandskap.no/map/sonegrenser/


Viktig å oppgi alle 

dyrene som holdes 

igjen hjemme! 

(Kopplam, sjuke/ 

reduserte dyr?)

Viktig å utøve eget 

skjønn. Plasser tapene 

der du mener de har 

vært ut fra 

beitesesongen.









Skriv mer!

• Radiobjeller

• Puljeslipp

• Omfang av ekstra tilsyn

• Holde igjen dyr hjemme

• Kadaverhund

• Seterkveer

• Tidlig nedsanking

• Samarbeid

• Varsling

• Tilsynslister?







Skriv mer!
Vi ser at mange fyller ut skjema med 

minimumsopplysninger.

Få med faktaopplysninger:

• Drifta (koppelam, puljeslipp, bruk 

av seterkve, radiobjøller m.m.)

• Hendelser (dato/ tid og sted, 

unormale hendelser, uro i flokken, 

søyer og lam fra hverandre, 

sein/vanskelig sank, sank på nye 

områder m.m.)

Søknadskjema og databruk. 

• Be om hjelp – kommune, beitelag, 

familiemedlemmer m.m.







Refleksjoner fra Fylkesmannen:

• Individuell søknadsbehandling

• Krevende arbeid – har ingen fasit

• Målsetting er å være så rettferdig 

som mulig!

• Gjør vårt beste ut fra tilgjengelig 

informasjon

• Etter søknadsbehandling 2015 

klagde 8 av 297 søkere



Prosent erstattet Antall søknader Andel Kommentar

> 100 % 13 4 %

100 % 86 29 % En tredjedel av alle 

søkere får full erstatning

80 -100 % 58 20 %

70 -80 % 56 19 %

60-70 % 52 17 %

50 -60 % 17 6 %

20 -50 % 6 2 %

0-20 % 0 0 %

0 % 9 3 % Omsøkt tap er mindre 

enn normaltapet

Sum 297 100 %

Litt statistikk fra erstatningsoppgjøret i Oppland 2015 


