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Forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt (Åteforskriften) 
  

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser til e-post fra Miljødirektoratet 

25.06.2019 om høring på forslag til forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt 

(Åteforskriften). Vi har følgende merknader til høringsforslagene. 

 

 

Generelt 

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener det er et stort behov for at det 

etableres en tydelig forskrift som omhandler utlegging av åte og fôring av vilt. Åteforskriften 

må ha et tydelig grensesnitt mot CWD-forskriften og animaliebiproduktforskriften.  

 

§ 1 Formål 

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener forskriften må være tydelig på at 

fôring og utlegging av åte ikke skal føre til skade eller ulempe på husdyr. Vi ber om at § 1 

endres på følgende måte, våre endringsforslag med understreking: 

 

«Formålet med denne forskriften er å hindre at det oppstår unødig skade på eller ulempe for 

husdyr, vilt, mennesker eller naturmangfold ved utlegging av åte eller fôr til vilt i forbindelse 

med jakt, felling, fotografering, observasjon eller andre formål.» 

 

§3: Definisjoner.  

Definisjonen av åte er mangelfull da den ikke inkluderer åte benyttet til fangst. Vi ønsker at 

åte til fangst tas inn i definisjonen. Samtidig må fangst og merking tas inn som aktivitet, på 

linje med jakt, felling, fotografering og observasjon. Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag ber om at § 3, bokstav a endres på følgende måte, våre endringsforslag med 

understreking.  

 

 

«I denne forskriften menes med 

a) åte: animalsk eller vegetabilsk materiale som legges ut med formål å trekke vilt til fangst- 

eller åteplassen for jakt, felling, fangst, merking, fotografering, observasjon, overvåking eller 

lignende.» 
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§ 4 Aktsomhetsplikt 

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener det må presiseres i forskriften at 

utlegging av fôr og åte krever grunneiers tillatelse og skal ikke medføre økt predasjonstrykk 

for husdyr på beite. Vi ber om at § 4 endres med følgende tilføyelse: 

 

«Utlegging av åte til store rovdyr skal ikke medføre økt predasjonstrykk for husdyr på beite.» 

 

«Den som fôrer dyr eller legger ut åte må inneha tillatelse fra grunneier.» 

 

§ 5 Fôring og utlegging av åte til villsvin 

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enig med forslaget om at fôring som 

har som hensikt å bedre næringstilgangen for villsvin ikke skal være tillatt. Vi er også enig i at 

det skal være tillatt å benytte åte til villsvin i forbindelse med jakt, felling og fangst. Åtejakt 

gjør jakten mer effektiv, sikker og human. Vi støtter forslaget om at mengden åte normalt skal 

konsumeres i løpet av et døgns tid, men ser utfordringer med å håndheve regelverket. Hvor 

stor mengde fôr som konsumeres normalt i løpet av et døgn vil variere mye med 

bestandsstørrelse, jakttrykk, flokkstørrelse og avstand mellom åter.  

 

§ 6 Fôring og utlegging av åte til store rovdyr 

Fôring av store rovdyr i forbindelse med "rovdyrturisme" vil medføre risiko for 

oppkonsentrering av bestandene og manglende skyhet til mennesker. Norsk Sau og Geit og 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter et forbud mot fôring av de fem store rovdyrene; gaupe, 

jerv, ulv, brunbjørn og kongeørn.  

 

Vi mener det må skilles på åte til jakt, felling og fangst og åte til fotografering, observasjon 

eller lignende, der det siste ledd kan knyttes direkte til "rovdyrturisme". Bruk av åte til 

lisensjakt og kvotejakt på store rovdyr er avgjørende for at vi skal kunne nå det todelte målet i 

rovdyrforvaltningen.   

 

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser til at det årlig slippes om lag 2 

100 000 sau, 254 000 storfe, 58 000 geiter og 9 000 hester på utmarksbeite i Norge. I tillegg 

har reindriften om lag 240 000 rein i vårflokk.  

 

Vi mener forslaget ikke tar opp forholdet mellom åtebruk og hensynet til beitedyr i 

tilstrekkelig grad. Spesielt vil vi påpeke at åte til kongeørn brukt til kommersiell fotografering 

skaper konflikter med beitenæringa. Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

mener utlegging av åte for fotografering av kongeørn og andre store rovdyr må begrenses til 

områder som ikke kommer i konflikt med beitedyr.  

 

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber om at § 6 endres på følgende måte: 

 «Det er kun tillatt å benytte åte i forbindelse med lisensfelling av ulv, brunbjørn og jerv, 

kvotejakt på gaupe. 

 

For åte til gaupe, jerv, ulv og brunbjørn gjelder følgende bestemmelser: 

• Det kan kun åtes i tidsrommet 10. september - 30. april. 

• Det kan kun åtes innenfor fellingsområdet. 

• Åtet skal merkes og meldes til Fylkesmannen. 
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Kommunale skadefellingslags behov 

Prop.75 L (2009-2010) drøftet ikke de kommunale skadefellingslags behov for bruk av åte. I 

Representantforslaget 163 S (2010-2011) punkt 2.2.1 pålegger Stortinget etablering av 

kommunale skadefellingslag med mål om å kunne gjennomføre økt effektivisering av 

skadefelling.  

 

2.2.19 «Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned…. 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 slike uttak, uavhengig 

av om bestandsmålet er nådd…. Det skal ikke være rovdyr med skadepotensiale i prioriterte 

beiteområder for husdyr og i kalvingsområder for tamrein»  

 

Det er i beitelagenes interesse at det gjennomføres raske og målrettede uttak under akutte 

ulykkessituasjoner. Gjennom 2.2.19, siste setning, pålegges de kommunale skadefellingslag å 

være i stand til å kunne gjennomføre uttak av potensielle skadevoldere i framkant av ulykker. 

Dette ble understreket også i Mattilsynets Årsrapport 2018. 

 

For å oppfylle Stortingets intensjoner har de kommunale skadefellingslagene behov for å 

holde en løpende oversikt over rovvilt i sine områder. Åter i kombinasjon med viltkamera kan 

til være gode hjelpemidler.   

Hunder er også en viktig del av skadefellingslagets virkemidler. Disse må trenes på spor av 

rovviltarter som kan forekomme i området.  I beiteprioriterte områder skal det ikke 

forekomme rovvilt med skadepotensiale. Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag mener det bør tillates at de kommunale skadefellingslag får adgang til å trene 

sine hunder på spor av disse rovviltartene.  

 

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener derfor at kommunale 

skadefellingslag bør få bruke åter til overvåkning, samt trening av hunder og mannskap. 

Kommunale skadefellingslag som bruker åter i sitt arbeid, bør gjøre dette etter samtykke av 

lokalt beitelag. 

 

 

§ 7 Fylkesmannens myndighet til å regulere fôring og bruk av åte 

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener forskriften må stille krav om at 

Fylkesmannen skal ha dialog med Mattilsynet for vurdering om bruk av åte medfører ulempe 

og skade på beitedyr. Vi kan ikke se at forslaget er avstemt i forhold til Forskrift om småfe 

§26. 

 

 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit      Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

 

Lars Erik Wallin - s -                          Olaf Godli - s - 

generalsekretær     generalsekretær 

 

 

 


