
Sunndal sau og Geit 
Co/ Kåre Sigurd Langseth 
Børstølvegen 140 
6600 Sunndalsøra                                                                               den 04.02.2018 
 
 
Møre og Romsdal sau og Geit 
 
 
 
Forslag til saker på årsmøtet 2018 
 

- Fastsettelse av normal tapsprosent ved tap av dyr på beite grunnet rovdyrskader. 
Vi i Sunndal sau og Geit oppfatter det som dypt urettferdig at det i enkeltsaker opereres med 
normaltapsprosent på 6,5 i enkelte besetninger. 
Vi viser til forskrift om erstatning forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av 
rovvilt, §2, bokstav d: Normaltapet er det tapet av husdyr som erfaringsmessig inntreffer i en 
besetning på utmarksbeite uten forekomst av rovvilt. Det er søkerens ansvar å 
dokumentere normaltap i egen besetning. Normaltap beregnes primært på bakgrunn av 
besetningsdata som oppgis av dyreeier. Det må her forutsettes av dyreeier kan fremlegge 
dokumentasjon for slike data for en periode på minst 8 10 foregående år. 
Det kan imidlertid også benyttes satser for normaltap for ett enkelt beiteområde, eller ved 
bruk av gjennomsnittlig tap for fylket, regionen eller kommunen basert på data fra 
Organisert beitebruk. Erstatningsmyndigheten har anledning til å beregne normaltapet på 
andre måter der dette er hensiktsmessig. Der slik dokumentasjon fra brukeren ikke 
foreligger, fastsetter erstatningsmyndigheten normaltapet på bakgrunn av generelle data i 
vedkommende sankelag, kommune eller region, fortrinnsvis basert på data fra Organisert 
beitebruk. 
Ut i fra de erfaringer vi har i vårt beiteområde i Sunndal, hvor problematikken med tap til 
freda rovdyr var lav til begynnelsen på 80 tallet, så synes vi fastsettelsen av normaltap i 
enkelte besetninger er både vilkårlig og beviselig fei. Vi må gå så langt tilbake i tid, som før 
de freda rovviltartene begynte å vokse og bre seg igjen. Vi kan ikke bruke konsekvent de 
talla vi har i fra organisert beitebruk, da de er for nye og gir et feil bilde. Her i Sunndal så 
har vi besetninger som har dokumenterte tapstall tilbake på begynnelsen av 1950, som 
viser et tapstall som er helt nede på 1 prosent på lam. Og vi har også tall fra samme 
beiteområde fra 2 år tilbake da det var fravær på jervyngling som viser tapstall så lave som 
1 prosent. Etter å ha gjennomgått alle tapstall og søknader om erstatning de siste 5 åra i 
Sunndal, så er vi av den oppfatning at normaltapsprosenten i enkelte besetninger er satt 
alt for høyt. Dette tok vi også opp under samlinga av beitebrukere og faginstanser som 
Fylkesmannen arrangerte i 2016. 
Vi har diskutert nøye dette i Sunndal Beitelag SA og Sunndal sau og Geit, og ønsker å 
komme med følgende forslag: 
Møre og Romsdal Sau og Geit ber Fylkesmannen i Møre og Romsdal fastsette følgende 
normaltapsprosent der det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon på besetningsnivå: 
 



 
Innland/høyfjell: voksne søyer 1 %, og lam 3% 
Kyststrøk/lavland: voksne søyer 1%, og lam 4% 
 
Det er bedre at hele fylket får felles tapsprosenter ( hvor det ikke finnes tilstrekkelig data på 
besetningsnivå), i stedet for at det blir innført kommunevise «særordninger» som kan føre til 
splid i næringen ! 
Derfor ber vi Møre og Romsdal sau og Geit ta et initiativ ovenfor Fylkesmannen på dette, da 
det er av stor betydning for beitenæringa å ha forutsigbare vilkår også når det gjelder 
fortolkning av erstatningsforskriften ! 
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