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SVAR PÅ UTTALELSE FRA ROVVILTNEMNDA I REGION 6 ANGÅENDE 
MULIG BEITENEKT I 2012 FOR ENKELTE DYREHOLDERE 
 
Mattilsynet har i brev av 30.08.2011 mottatt uttalelse fra Rovviltnemnda i region 6 angående mulig 

beiterestriksjon i 2012 for enkelte dyreholdere med ekstraordinære tap av sau på beite. I brevet 

uttrykker nemnda en generell bekymring for konsekvensene av Mattilsynets utspill og reiser i den 

sammenheng fire viktige problemstillinger som de ber oss respondere på. Vi vil med dette redegjøre 

nærmere for Mattilsynets ståsted i saken og for hvilken strategi Mattilsynet har for arbeidet med å 

sikre god dyrevelferd for sau på beite både fram mot beitesesongen 2012 og i et lengre perspektiv. 

 

Mattilsynets basis i forhold til de problemstillingene rovviltnemnda reiser, er som kjent at 

Mattilsynet forvalter dyrevelferdsloven og har som samfunnsoppdrag å påse at de bestemmelsene 

som er gitt i loven og i medhold av loven følges.  Generelt er det dyreholder eller også andre som 

har tilsyn med dyr som har ansvaret for at dyr holdes i overenstemmelse med dette regelverket. 

Mattilsynet fører tilsyn med at dyreholder overholder sitt ansvar og har hjemmel for å fatte 

nødvendige vedtak for å sikre regelverksetterlevelse, jf. 30 i dyrevelferdsloven. 

 

Når det gjelder dyrevelferd for beitedyr spesielt, heter det i lovens § 24 første ledd, bokstav b, at dyr 

skal beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Videre heter det i Forskrift om 

dyrevelferd for småfe, § 24, at dyr som ikke holdes i bygninger skal, når det er nødvendig og mulig, 

beskyttes mot rovdyrangrep, helsefare mv.  

Utgangspunktet her, som det går fram av de nevnte bestemmelsene, er at dyreholder plikter å 

beskytte dyr mot skade. Plikten til å verne dyra gjelder, etter det som framgår av lovens forarbeider, 

alle påregnelige og/eller oppdagede farer. Det er hevet over en hver tvil at rovdyr er en slik fare. 

Likevel legges det til grunn at beitebruk medfører så store velferdsmessige fordeler at det oppveier 

mange av de farer og ulemper beitebruk innebærer. Når en besetning slippes på utmarksbeite om 

sommeren, ligger det etter Mattilsynets oppfatning innenfor lovens aksept at noen dyr blir skadet 

og/eller dør som følge av de farer de blir utsatt for uten at dette blir oppdaget eller blir fulgt 

nærmere opp. Sykdom, skader, parasitter, rovdyrangrep og andre ulykker som kan knyttes direkte 

til at dyrene har vært på beite og som etter omstendighetene må oppfattes som “normale”, vil derfor 

ligge innenfor lovens ramme for akseptabel dyrevelferd. Ut fra et godt dokumentert historisk 

datamateriale er det vår oppfatning at tap under 2 % for søye, 6 % for lam eller et totaltap under 4 % 
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på besetningsnivå er det som kan regnes som et “normalnivå”. Tap som ligger vesentlig over dette 

nivået vurderes av Mattilsynet til å være dyrevelferdsmessig uakseptable og må betinge at 

dyreholder iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at tapstallet blir redusert. I ytterste konsekvens 

vil dette kunne bety at dyreholder henter dyr ned fra beite eller faktisk avstår fra å benytte et 

bestemt beiteområde inntil risikoen for nye tap er vesentlig redusert. 

 

Vurdering av hvilken risiko som foreligger for at småfe blir utsatt for påregnelige farer, må bygge 

på faktisk kunnskap om så vel skadegjørere og de skadeforebyggende tiltak som kan iverksettes. 

Tidligere års tapstall vil i denne sammenhengen utgjøre et viktig element. Dersom tapene har vært 

stabilt høye over flere år, vil dette etter vår oppfatning være en enda sterkere indikasjon for hvordan 

situasjonen vil bli neste beitesesong.  

Med utgangspunkt i dette har Mattilsynet våren 2011 gjennomgått tall fra fylkesmennene over tap 

av sau på beite i perioden 2008 – 2010. Tallene er hentet fra rapporter om organisert beitebruk og 

erstatningsoppgjørene for rovviltskader. Dette materialet viser med all tydelighet at alt for mange 

besetninger/beiteområder, både på landsbasis og i vår region spesielt, over flere år har hatt et 

tapsnivå av sau og lam på beite som ligger langt over det som ut fra dyrevelferdslovens rammer kan 

anses som akseptabelt. Den vesentligste delen av dette tapet kan i allefall i vår region tilskrives 

rovvilt, til tross for at så vel miljø- som landbruksmyndighetene gjennom ulike tiltak har forsøkt å 

redusere konfliktnivået mellom rovvilt og beitedyr. Mattilsynet kan derfor ikke ut fra det 

samfunnsoppdraget vi har fått, unnlate å gå inn med mer aktiv virkemiddelbruk, noe som i første 

omgang er synliggjort gjennom det informasjonsbrevet som ble sendt både til enkeltbrukere og 

næringsorganisasjoner våren 2011. 

 

Rovviltnemnda uttrykker bekymring for konsekvensene av Mattilsynets brev og ber derfor 

Mattilsynet snarest og i lys av rovviltforliket i Stortinget sommeren 2011, ta kontakt med nasjonal 

og regional rovviltforvaltning for å få redusert antall skadegjørere i de aktuelle områdene. Til dette 

er å bemerke at spørsmålet om antall skadegjørere i ulike områder først og fremst er et spørsmål om 

to forhold. Det ene er de bestandsmålene som er fastsatt av Stortinget og som i all hovedsak står fast 

også etter sommerens rovdyrforlik. Det andre er spørsmålet om fordelingen av de ulike bestandene 

innenfor hver region og forvaltningen av bestandene etter at bestandsmålene er nådd. Dette er etter 

vår oppfatning et ansvar som fullt og helt hviler på de regionale rovviltnemndene som lokal, politisk 

beslutningsmyndighet og på rovviltforvaltningen gjennom fylkesmennene, DN og Statens 

Naturoppsyn når det gjelder den praktiske gjennomføringen av politikken. Mattilsynet har i denne 

sammenheng kun en rolle som faglig rådgiver, noe vi prøver å ivareta både gjennom regelmessig 

deltakelse på møtene i nemnda og gjennom nær dialog med fylkesmennene i de tre fylkene som 

omfattes av rovviltregion 6. 

Når det gjelder den faktiske oppfølgingen av de informasjonsbrevene som det er referert til ovenfor, 

vil imidlertid Mattilsynet legge stor vekt på å ta hensyn til de føringene som tidligere er gitt av 

Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet i fellesskap om at “beiterestriksjoner” skal 

være absolutt siste virkemiddel og skal kunne benyttes først når alle andre tiltak har vist seg ikke å 

fungere. I tråd med dette har Mattilsynet gjennom høsten gjennomført en omfattende prosess i nært 

samarbeid med sauenæringen, fylkesmennene, impliserte kommuner og eventuelle andre aktører for 

å innhente kunnskap som kan danne grunnlag for en vurdering av framtidig tapsrisiko i de aktuelle 

besetningene eller beiteområdene. Dette vil bli lagt fram for de tre fylkesmennene i et felles møte i 

begynnelsen av desember 2011 hvor en i felleskap vil vurdere tapsomfang og gjennomførte tiltak. 

Mattilsynet vil deretter beslutte hvilke besetninger det fortsatt vil aktuelt å gå videre med i form av 

faktiske varsler og eventuelle vedtak om beiterestriksjoner for beitesesongen 2012. 

 

Et vesentlig moment i en kommende risikovurdering, og som også berøres i rovviltforliket, er 

hvorvidt det fra rovviltnemndenes side allerede er eller i løpet av nærmeste framtid vil bli foretatt en 

tydeligere arealdifferensiering. Stortinget peker på at det i den videre forvaltningen skal være et 

tydelig skille mellom såkalte prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder og at det nå skal 

bli lettere å iverksette tiltak som reduserer skadeomfanget i prioriterte beiteområder. Mattilsynet 

mener dette er et viktig signal med hensyn til dyrevelferden og vil ta nødvendig hensyn til dette i 
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den videre vurderingen av de aktuelle besetningene, selv om ikke alle risikoreduserende tiltak er 

iverksatt før beiteslipp i 2012.  

Et dilemma i vår region er imidlertid at rovviltpolitikken fram til i dag har vært basert på et 

“byrdefordelingsprinsipp” og at vi derfor pr. dato kun har ett område som av rovviltnemnda er 

utpekt som prioritert beiteområde. I tillegg har Miljøverndepartementet gitt signaler om at Fosen-

halvøya skal bli et forsøksområde hvor en etter hvert skal ta sikte på å fjerne rovviltet. Store deler 

av regionen for øvrig må derfor, jf. beskrivelsen i figur 9 i forvaltningsplanen for region 6, etter vår 

oppfatning oppfattes som prioriterte rovviltområder eller i beste fall gråsoner hvor skadepotensialet 

fortsatt vil være uakseptabelt høyt så lenge det ikke åpnes for større og mer effektivt uttak av 

skadegjørere. Denne utfordringen mener vi først og fremst må adresseres til rovviltnemnda som 

ansvarlig politisk organ for rovviltpolitikken i vår region, og som dermed også har myndighet til å 

klargjøre situasjonen med hensyn til arealdifferensiering. 

 

Avslutningsvis registrerer vi at rovviltnemda i sitt brev uttrykker ønske om at Mattilsynet i enda 

større grad enn tidligere bidrar med faglige innspill og råd til nemnda enn tidligere. Til dette er å si 

at Mattilsynet innenfor sitt samfunnsoppdrag er positiv til å samarbeide med og komme med 

begrunnede faglige innspill til alle aktører innenfor vårt arbeidsområde. Mattilsynet har regelmessig 

stilt med observatør på nemndsmøtene i region 6 og vil fortsatt prioritere det. Vi er også åpne for å 

diskutere ytterligere dialog med nemnda og tar gjerne initiativ til et eget møte med nemnda om det 

framtidige samarbeidet, dersom dette er ønskelig. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Røthe Knudtsen                                                                           Knut Rønningen 
Regiondirektør                                                                                       Seksjonssjef 
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