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Til 

 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen 

Landbruksminister Jon Georg Dale       8.juni 2017 

 

 

Ber om hastemøte 

Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag ber om et snarlig 

felles møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Landbruksminister Jon Georg 

Dale, med bakgrunn i de pågående ulveangrepene i Hurdal og Gran de siste 10 dagene og 

situasjonen med ulv i Ringebu- og Øyerfjella. Per 6.6.2017 kl. 22.00 var det dokumentert 87 

sauer og lam drept av ulv i Gran og Hurdal området. I tillegg er det rapportert om nye skader 

7.6.2017. Dette skjer i et prioritert beiteområde. 

 

Fylkesmannen i Oppland har bedt om bistand fra Miljødirektoratet, men fått til svar at 

situasjonen må løses lokalt. Av erfaring vet vi at slike fellingsforsøk kan gå over svært lang 

tid. Ser vi til Rendalen i 2016, var det pågående skadefelling i ca. 6 uker  

 

I vårt brev til Klima- og miljøminister Helgesen 28. april 2017, skrev vi: «Som i tidligere år vil 

det nå komme en bølge av unge streifulver som forlater sine familiegrupper og vandrer inn i 

norske beiteområder. For å redusere faren for nye ulveangrep, slik som i Rendalen sommeren 

2016, er det avgjørende at streifulver blir tatt ut raskt». 

 

Våre bekymringer for en utfordrende og blodig beitesesong ser ut til å stemme, og alle 

beitedyr er ikke engang sluppet på beite i områdene som nå er utsatt for ulveangrep. De neste 

dagene og ukene vil stadig flere sauer og lam bli sluppet på utmarksbeite rundt om i landet og 

vi tror dessverre ikke Gran og Hurdal blir de eneste beiteområdene som får besøk av 

«streifende» ung ulver på vandring.  

 

Nye områder uten erfaring med ulveskader og ulvejakt blir rammet og apparatet rundt det 

fungerer ikke effektivt nok. De lokale skadefellingslaga gjør en kjempe jobb, men mangler 

praktisk erfaring fra ulvejakt. Når fylkesmannen og kommunen ber om bistand fra 

Miljødirektoratet for å løse situasjonen bør dette prioriteres! 
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Vi vil nok en gang vise til rovviltforliket av 2011. kapittel 2.2.19. (våre understrekinger) 

«Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må 

forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr 

gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å 

effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte 

rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite 

tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av 

rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i 

prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.» 

 

Vi viser også til rovviltforliket av 2011 kapittel 2.2.7 

«Det legges til grunn at rovdyrforvaltningen utøves på en slik måte at det ikke er 

behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven i prioriterte beiteområder». 

 

 Vi ber om møte for at regjeringen skal kunne redegjøre for hvilke tiltak de vil 

iverksette ved observasjoner/angrep av rovvilt i prioriterte beiteområder.   

 Vi ønsker en klargjøring fra regjeringen på utsagnet fra Miljødirektoratet til 

fylkesmannen i Oppland om at ”situasjonen må løses lokalt”.   

 Vi ønsker å få klargjort forhold omkring ”utsatt beiteslipp” både når det gjelder 

godtgjørelse og erstatning.  

 Vi ønsker å få klargjort forhold rundt godtgjøring til ekstra innsats fra beitebrukerne i 

beitelaget.  

 Vi ønsker å drøfte praksis med at fellingstillatelser gis for et svært kort tidsrom, og 

svært ofte for bare ett dyr av gangen. Fellingstillatelser må gjelde inntil angrep 

opphører.  

 Vi ønsker også å drøfte sen og manglende oppfølging av henvendelser fra kommuner 

og beitebrukere, jmf brev fra Stor-Elvdal kommune 29.5.2017.  

 

Vi vil understreke at vi ber om et hastemøte. 

 

 

Med hilsen  

 

Lars Petter Bartnes  Kjell Erik Berntsen   Merete Furuberg   

Norges Bondelag  Norsk Sau og Geit  Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

 

 

 

Kopi: 

Energi- og miljøkomiteen  

Næringskomiteen 

 

 


