
UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I TROMS SAU OG GEIT 
 

Troms sau og geit avholdt sitt årsmøte i Tromsø den 25. – 26. februar 2011. 

Den første dagen var lagt opp som fagdag, med et meget godt oppmøte. 

 

Ett hett tema var rovdyrsituasjonen i vårt fylke. Antall rovdyr i Troms og Finnmark (region 

8), er og har vært langt over bestandsmålet. 

 

 

Følgende tall er hentet fra NINA (Nasjonalt overvåkingsprogram): 

 

 Jerveynglinger region 8 pr. 7.oktober.2010 

  Ynglinger Troms og Finnmark :23 (25*) ynglinger (*2 usikre)  

  Bestandsmål Troms og Finnmark :10 ynglinger 

  

  Registrert    :17 ynglinger i Troms 

  Bestandsmål    : 7 ynglinger i Troms 

Hver yngling utgjør ca. 6 jerv (fjorårsunger, enslige hanner etc.) 

 

 Gaupe i region 8 pr. 28. mai 2010 

  Familiegrupper Troms og Finnmark :15 familiegrupper 

  Bestandsmål i Troms og Finnmark :10 familiegrupper 

Hver familiegruppe utgjør ca. 6 dyr (ungdyr, enslige hanner etc.) 

Det forventes en økning i region 8 i 2011. 

 

 Bjørn i region 8 pr. 8. juni 2010 

  Antall bjørn i Troms og Finnmark :55 

  Registrert    :23 i Troms (9 binner og 14 hanner) 

 

Bestandsmål Troms og Finnmark :6 ynglinger 

 

 

 Kongeørn 

  Hekkende par i Troms og Finnmark : minst 350 

 

Som man kan lese ut av tallene, virker bestanden å være helt ute av kontroll. 

 

Forvaltningen klarer ikke å holde bestanden på det nivået som myndighetene har fastsatt. 

Selv i de områdene som Stortinget har sagt skal prioriteres beitedyr (rein og sau), såkalte B 

områder, opplever dyreeierne store tap. 

Eks.: Gratangen kommune hadde i 2010 et gjennomsnitts lammetap på 19,53 %. Totaltapet på 

sau og lam var på 14,11 %. 

Troms fylke hadde i 2010 et gjennomsnitts lammetap på 10,54 %. Totaltapet på sau og lam 

var 7,94 %.. 

Det er nå så galt at Mattilsynet truer med beitenekt i enkelte kommuner, dersom situasjonen 

ikke endrer seg vesentlig til det bedre for beitesesongen 2011.  

Tapene har gått jevnt oppover i takt med økningen av rovviltbestanden. Samtidig har antallet 

saue- eiere og vinterfora sau gått ned. 

Fra 2002 til 2010 har antallet voksen sau i Troms gått ned med ca. 10.000 dyr.  



Dette er dramatisk, vi har fått helt klare signaler om nedleggelser av bruk dersom ikke 

rovdyrtallet reduseres kraftig før beiteslipp. 

Saue- eierne er lei av å produsere rovdyrmat og forlanger at de ansvarlige myndigheter 

iverksetter tiltak for å redusere antall rovdyr NÅ! 

Beitesesongen 2011 er ikke langt unna og næringen må få tilbakemelding i form av resultater 

før beiteslipp. 

 

Årsmøtet har også en helt klar oppfattning om at forvaltningsplanen som skal revideres i år 

må inneholde mål om et lavere bestandsmål i region 8 enn dagens mål for jerv, gaupe, bjørn 

og kongeørn.  

Sonegrensene for hvor det skal være rovdyr og hvor det skal være beitedyr må også revideres. 

Man kan ikke ha beitedyr og rovdyr i samme område! 

Dette må både Storting, Regjering og ikke minst forvaltningen ta inn over seg, og 

gjennomføre den rovdyrpolitikken som er vedtatt, før det er for seint. 

 

 

 

Troms Sau og Geit 
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