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Svar på oppfølgingsbrev etter møtet på Lygnasæter 4. august 2017 

Vi viser til brev av 16. august 2017 fra Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag. I brevet uttrykkes det bekymring om hvilken økonomisk kompen-

sasjon som vil gis til de berørte i saken, og når erstatning utbetales. Videre stilles det flere 

krav om dekning av økonomisk tap for beitenæringa i hele landet som følge av ulvens på-

førte skade. 

 

Skadesituasjonen som oppstod i Hurdal, Gran og Toten denne beitesesongen var særlig al-

vorlig, både med tanke på skadeomfang og varighet. Det har derfor vært høyt prioritert fra 

regjeringens side å følge situasjonen tett og gjøre det vi kan med mål om raskest mulig av-

klaring. Til tross for omfattende innsats og bruk av nye virkemidler lykkes det imidlertid kun å 

felle den skadegjørende ulven i slutten av beitesesongen. Selv om situasjonen har vært kre-

vende opplever vi at det har vært en konstruktiv og god dialog med næringsorganisasjonene 

der vi i fellesskap har arbeidet med mål om å finne best mulige løsninger. 

 

Vi har stor forståelse for den store påkjenningen og belastningen dette har vært for berørte 

beitebrukere. Som det også ble uttrykt på møtet på Lygnasæter den 4. august strekker vi oss 

langt for å dekke utgifter beitebrukere har hatt som følge av at de har holdt sauene hjemme 

på grunn av ulven og dermed ikke fått utnyttet utmarksbeitet. Vi står fast ved at dette også 

gjelder beitebrukere som har unngått å sende sau i beite for å unngå tap, og ikke bare bøn-

der som har lidd direkte tap. 

 

I oppfølgingen av møtet 4. august 2017 har vi satt i gang et arbeid med å kartlegge de utgif-

ter berørte beitebrukere mener å ha hatt som direkte følge av situasjonen med skadegjø-

rende ulv i det aktuelle området. Arbeidet utføres av Fylkesmannen i Oppland og Fylkesman-

nen i Oslo og Akershus i dialog med beitelag og kommuner. Videre skal Fylkesmennene i 
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samarbeid med Miljødirektoratet gjøre en faglig vurdering av utgiftene og hvilke eksisterende 

ordninger som eventuelt kan dekke disse.  

 

Når beitelagene har spilt inn sine utgifter vil fylkesmennene sammenstille disse og i samråd 

med Miljødirektoratet sende sine samlede vurderinger til Klima- og miljødepartementet. Dette 

påregnes fortsatt å ta noe tid, men vi har bedt om at effektiv fremdrift prioriteres høyt. Vi kan 

derfor ikke på nåværende tidspunkt ta endelig stilling til hvilke utgifter som dekkes og størrel-

sen på disse, jf. også de konkrete kravene dere stiller i brevet, før disse vurderingene er vur-

dert og oversendt fra Fylkesmennene/Miljødirektoratet. Vi viser likevel til signalene sendt i 

møte 4. august om at vi er innstilt på å finne løsninger for berørte beitebrukere. 

 

Det er i løpet av beitesesongen gitt flere tilsagn over kap. 1420, post 73 Tilskot til rovvilttiltak 

til berørte beitebrukere og skadefellingslag for gjennomføring av blant annet tiltak som ska-

defellingsforsøk, hjemmebeite, gjerder og ekstraordinært tilsyn. Det er utgiftene ut over det 

som dekkes i disse utbetalingene som skal fremkomme i det videre arbeidet. I forskrift om er-

statning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt, er det åpnet for erstatning for tap av en-

keltdyr, erstatning for følgekostnader knyttet til det enkelte dyr og erstatning for følgekostna-

der i besetningen. Sistnevnte kan yte erstatning for dokumenterte omkostninger, ulemper og 

følgeskader på besetningsnivå. I tillegg kan man kreve individuell beregning av erstatning.  

 

I tillegg til dette vil vi også opplyse om at det pågår et arbeid i Miljødirektoratet med vurde-

ringer og forslag til nasjonalt fastsatte satser for tidlig nedsanking og hjemmebeite. NIBIO har 

i den forbindelse fått i oppdrag å bidra med beregninger, og Miljødirektoratet har som ambi-

sjon å sende forslag til nasjonale satser på høring i løpet av høsten. Dette berører flere av de 

kravene dere stiller i brevet, og vi oppfordrer derfor organisasjonene om også å gi sine inn-

spill til Miljødirektoratet i forbindelse med høringen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

    

Vidar Helgesen 

Klima- og miljøminister 

Jon Georg Dale 

Landbruks- og matminister 
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Fylkesmannen i Oppland 
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Norges Bondelag Postboks 9354 Grøn-

land 

0135 OSLO 

Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag 

Akersgata 41 0158 OSLO 

Norsk sau og geit Postboks 104 1431 ÅS 

 


