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Utvikling erstatnings % 2006-2016

 2008 - rundskriv fra DN, 2013 - Krokann dommen, 
2014 - ny erstatningsforskrift 
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Utvikling antall erstatningssøknader

Hele landet
Antall 

søknader

Erstatnings

%

Erstatnings

sum

2006 2500 59 67 mill

2007 2554 61 77, 7 mill

2008 2357 55 68 mill

2009 2388 56 75,3 mill

2010 2341 53 72,9 mill

2011 2161 53 68,1 mill

2012 1964 51 61 mill

2013 2025 56 74,1 mill

2014 1677 52 64,4 mill

2015 1417 51 51,2 mill

2016 1332 48 44,9 mill

 Som vi «spådde» i forkant 
av ny erstatningsforskrift 
trådte i kraft 1.6.2014, blir 
de fleste erstatningssaker 
behandlet med 
skjønnsutøvelse.

 §7 Rovvilttap 

sannsynliggjort ved 
oppfyllelse av 
fastekriterier (skulle 
forenkle skjønnsutøvelsen 
for fylkesmannen)

 §8 Rovvilttap 

sannsynliggjort ved øvrige 
omstendigheter (stor 
skjønnsutøvelse hos 
fylkesmannen)



OBB-statistikk tapsutvikling 1991-2016
Beitesesong Antall dyr på slept på beite taps % OBB

1991 1 555 793 4,32

1992 1 599 544 4,41

1993 1 569 132 4,04

1994 1 660 089 4,46

1995 1 705 441 4,72

1996 1 700 544 5,72

1997 1 685 293 5,72

1998 1 651 818 5,87

1999 1 611 598 6,1

2000 1 629 728 5,65

2001 1 669 044 5,65

2002 1 676 487 5,92

2003 1 584 829 6,27

2004 1 631 289 5,73

2005 1 639 438 6,01

2006 1 589 378 6,80

2007 1 507 570 6,61

2008 1 487 745 6,06

2009 1 508 484 6,32

2010 1 520 070 6,29

2011 1 498 082 6,37

2012 1 448 232 5,77

2013 1 454 031 6,04

2014 1 446 349 5,64

2015 1 479 535 5,17

2016 1 553 453 4,85



Eidsvollsplass 30.januar 2017



Ulvedemonstrasjoner  i 2016

 4.januar ca. 1500 foran Stortinget

 11. januar satt på tilhørerbenken på Stortinget 
med plakater.

 30.januar ca. 7000 i fakkeltog ved Stortinget

 9. mars ca. 100 forsøkte å få kontakt med 
Statsminister under Høyres landsmøte

Dette er saken;

 Et historisk opprør for at Stortingets vilje skal 
gjennomføres. Demonstrantene mener at 
sittende regjering aktivt trenerer Stortingets 
vedtak.

 Førstegangsdemostranter som er over 80 år 
gamle.



NSG roser de lokale samarbeid 

 Hedmark Sau og Geit

 Hedmark Bonde og 
Småbrukarlag

 Hedmark Bondelag

 Hedmark Jeger- og 
Fiskerforening

 Oppland Sau og Geit

 Oppland Bonde og Småbrukarlag

 Oppland Bondelag

 Oppland Jeger- og Fiskerforening

 Glommen skog

 Mjøsen Skog

 Svært mange kommuner i 
Hedmark

 En del Kommunene i Opland

 Regionråd 

 USS

 Jegernes 
Interesseorganisajon

 Norskog

 Folkeaksjonen Ny 
Rovdyrpolitikk

 Beitedyrstilhengere, jegere 
og bygdepartioter fra 

Østfold og Agder i syd til 

Trøndelag og Nordland i

nord.

Begynte lokalt, 

senere støttet sentralt



Kongeørn – strukturen

 NSG fortsetter det tette samarbeider med 

NB og NBS, blant annet gjennom FKT-prosjektet

 Organisasjonene samordner innspill mot 
myndigheter.

 Arbeidsmål for organisasjonene:

 Kongeørn blir en del av Rovviltnemdas oppgaver og 
forvaltes som de øvrige rovviltartene

 Skadefelling: Helt eller delvis frafall av krav om felling 
av kun skadevoldende individ 



Kongeørn - Forskningsprosjekt

 NSG vil at prosjektet omfatter både rein og sau 
på både Fosen og i Troms. Prosjektene bør 
omfatte: 

 Hvordan havørn og kongeørn påvirker hverandre

 Kongeørnens byttedyrsvekling mellom rein og  sau

Spørsmål;

 Hvilke ørner dreper sau og rein ?

 Er enkelte beitedyr mer utsatt enn andre?



 SNO bekrefter ulv, skadefellingsforsøk iverksettes.

 August en ulv skytes, observasjon av en til.

 Ca. 2000 sau slippes i Sølendalen

 176 sau bekreftet døde etter ulveangrep

 1 storfe drept

 560 sau tapt

 Pålagt tidligsanking

 To ulver felles av SNO på snøføre etter 
beitesesongen.

 Alle felte ulver var fra norske flokker

Sølendalen/Rendalen 2016



Sølendalen/Rendalen ressursbruk

 Fylkesmannen erstatter alle etter normaltap

 Følgeskader erstattet etter tap i den enkelte 
besetning (En utfordring for org. Beitebruk)

 4000 ekstra tilsynstimer utover normaltilsyn

 11500 km i bil , 55 personer var med i søkene

 Udekket krav: ca. 1. milli

Kommunalt skadefellingslag

 2700 timer

 680 000kr 

 bilkjøring 22300 km

 Resultat 1 ulv felt



Forslag til sørnorsk jervesone

 NINA foreslår i rapport 1255 en sørnorsk jervesone

 Utstrekning ikke beskrevet

 Omhandler områder mellom Midtre Gauldal til 
Oppland Hedmark i sør, svenskegrensen til kyst i 
vest.

 Formål:

 Sikre jerv som en del av høgfjellsøkosystemet,

 Sikre vestlige gener i Skandinavia 

 Forvaltes som en sone

 Forslag om betydelig omstilling fra småfe til storfe



Forslag til oppheving av gaupesonene

 Miljødirektoratet foreslås å oppheve gaupesonene i 
hele Norge.

 Det vil si at hele Norge blir en gaupesone

 Ikke omtalt hvordan konflikter med beitenæringene 
skal løses.



Om å delta i prosjekt

 Søk råd før dere deltar i forskningsprosjekter

 Dårlig deltakeravtaler

 Sikre brukererfaringer

 Gjensidig innsynsrett til alt materiale

 Sikre enighet om arbeidsmetoder 

 Delta i sluttfasene

 Søk råd om du er i tvil 



Ulv – hva har skjedd

 6 juni, 2016, Stortinget vedtar ulvemeldinga

 20. juni 2016 endrer Klima og 
miljødepartementet Rovviltforskriften uten høring

 16. september 2016 Rovviltnemnd 4. og 5 vedtar 
lisensfellingskvote etter føringer fra 
Stortingsvedtak.

 Nemdene vedtok dokumentet fra sekretariatet i samråd 

med øvrig forvaltning uten endringer. 

 20. desember 2016 Helgesen mener fellingen er 
ulovlig i følge internasjonale konvensjoner. 

 I januar begynte ulvedemonstrasjonene. 



Ulv – hva har skjedd

 11. januar Stortingshøring – Helgesen varsler 
lovendringsforslag av Naturmangfoldloven § 18, 
da han mener den er i veien for felling. 

 31. januar Stortinget instruerer regjeringen om å 
vurdere uttak av ulv etter Naturmangfoldloven 
§18 b, og c. (uttak for å avverge skade på bufe, 
eiendom og allmenne sikkerhetshensyn)

 Stortinget ber Helgesen rydde opp. Han vil da 
endre Rovviltforskriften igjen.

 22. februar ny hastesak fra dep, 3 dagers frist

 Departementet la frem forslag om endring av 
Naturmangfoldloven. 

 27.feb nytt høringsmøte hos dep



Ulv – hva har skjedd

 Helgesen valgte to separate endringsrunder av 
Rovviltforskriften for å fylle Stortigs vedtaket om 
ulv fra juni, og en lovendringssak av 
Naturmangfoldloven.

 Til tross for at stortingsmeld ikke inneholdt dette 
temaet. 

 I praksis er vi redd lovendringsforslaget vil 
begrense rovviltnemdenes handlingsrom. 



Siste om ulvesaken

 10. mars vedtok Høyres landsmøte en enstemmig 
uttalelse om ulveforliket uten debatt:

«Ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres, og 

bestandsregulering og forvaltning innenfor sonen må 
iverksettes. Nødvendige endringer i lov og forskrift må 
gjennomføres». 

 14. mars avgjorde Energi- og miljøkomiteen 
framdriften for behandling av lovforslaget fra 
Helgesen. 

 Blir høring om de juridiske sidene av saken 21. 
mars

 Stortinget skal behandle lovendringsforslaget 25. 
april


