
”Rovdyrjeger” med hjelp av GD tek over forvaltningsansvaret for freda rovvilt i Oppland? 

Bjørn Roar Løkken langar ut med grove påstandar i ein artikkel i GD 27. februar. Han stiller spørsmål 

ved tala saueeigarane gjev opp, utan nokon som helst dokumentasjon for uttala si. Han seier med 

andre ord at saksbehandlarar på landbrukskontora i Oppland, i Statens landbruksforvaltning (SLF), 

hos Miljøvernavdeling hos FM i Oppland og i Direktoratet for naturforvaltning(DN), for det meste gjer 

feil i sakshandsaminga  i ei rekkje saker. Han har tydelegvis ikkje høyrt om offentlege kontrollar. Lam 

som dør i fjøs eller på vårbeite skal sjølvsagt ikkje rapporterast som sleppt. Dyrehaldarane er pålagt å 

ha oversikt og kontroll på merkt sau. I tillegg ramsar Løkken opp  enkeltsaker over fleire år, der 

saueeigarane ikkje har lagt ned nok arbeid med å berge sauen sin. Han hoppar glatt over at dei i 

Skåbu brukte minst 25 dagsverk på leitinga etter dei 2 lamma til ein dyreigar, som til slutt slutta med 

sau grunna rovviltproblematikken. Det blir heller ikkje sett på at det i Oppland vert sleppt ikring 

240.000 sauer og lam på eit vidstrakt utmarksbeite kvart år, noko som burde vore såpass positivt at 

GD kunne laga ein eigen artikkel om det i staden. Løkken legg ut den ”vanlege” varianten om at det 

ikkje finns nok rovdyr til å eta opp all sauen som vert erstatta, og at det vert ”spekulert” for å få 

erstatta dyr grunna freda rovvilt. Alle veit kva både rovdyra og vi sjølve gjer på julebordet: Vi et berre 

dei beste bitane og forsynar oss ikkje av det andre. Dette er for lengst godkjent og vedteke av ulike 

ledd i  forvaltninga. Styreleiaren vår hadde sjølv bjørn i flokken sin førre sesongen og veit litt om 

dette, 4 av 5 søyer vart ikkje ein gong drepe da bjørnen gjekk på neste offer på jakt etter brystfeitt og 

eller jur. I tillegg veit vi  at jerven samlar mat til ein streng vinter.  

Ingen av oss vil at rovviltet skal ta dyra våre. Dette er tragisk og leit for dyreeigarane, og mange slit 

mentalt grunna slike hendingar i eigen flokk. Vi får faktisk ikkje erstatta nok sau og lam som er teke 

av freda rovvilt, da vi bl.a. får avkortingar grunna ulike kriterium. 

Artikkelen er eit angrep på ei samla beitenæringa i Oppland , men vi kan ikkje gå god for at alle med 

beitedyr gjer alt rett. Slike oppslag set heile næringa i eit svært dårleg ljos ut frå nokre få enkeltsaker.  

Sjølv om GD på kommentarplass gjev næringa plass til svar, så kan aldri dette utlikna skada som 

denne artikkelen gjer, sjølv om Anna Ulmo kom med gode og ikkje minst sanne innspel. I tillegg er 

denne artikkelen  sett på trykk med hjelp av ein person frå  jegermiljøet. Alle med sau veit kor mykje 

verdifullt arbeid jegerane i Oppland gjer for næringa, både jaktmessig sett, og ikkje minst med 

nettopp å varsla oss om beitedyr som går att om hausten. Vi håper ikkje at denne artikkelen 

representerar holdninga til den vanlege jegeren.  

Artikkelen viser at fleire burde følgja meir med kva som skjer i beitenæringa rundt dette temaet, slik 

at ein lesar slapp å lesa slik i 2012. Kunnskapen om forvaltninga av freda rovvilt er tydelegvis liten, og 

i artikkelen er det ikkje stilt noko kritisk redaksjonelt spørsmål til oppdragsgjevaren. Det er bra at  

Løkken ikkje har funne fleire gaupespor. Dette viser at vi er på rett veg; vi skal nemleg ha minst 

mogleg gaupe i Gudbrandsdalen, jmf. den  nye forvaltningsplanen for region 3, der Gudbrandsdalen 

er prioritert beiteområde i forhold til gaupe. På den andre sida burde GD skjøna at ein ”privat 

forvaltar av freda rovvilt i Oppland”  ikkje kan finna alle eller vita kor mange gauper det er i 

Gudbrandsdalen. Rovviltnemnda i Oppland brukar som kjent eit 6 sifra beløp på å få til ei så god 

bestandsregistrering av gaupe som råd er i samarbeid med NJFF Oppland, og enda vert 

bestandsregistreringa mangelfull. I tillegg er det ei kjent sak at nye gauper trekkjer fort inn att i tome 

revir.  

 



Vi er glade for at folk finn sau og lam, som av ein eller annan grunn ikkje er kome heim att. Da er det 

som regel ei solskinshistorie både for eigar og dyra. Prosedyren ved funn av slikt er da å varsle 

dyreeigar eller beitelagsleiar i området. Mattilsynet kan gjerne få ein kopi av varselet, og dersom 

tilfella er rekna som grove mishandlingar må Mattilsynet varslas. På den andre sida må det sjåast på 

med praktiske augo med omsyn til ver, geografi og tidsbruk. Dersom 1 dyreeigar i Oppland ”ikkje gjer 

jobben sin” kvart år, vil det i følgje artikkelen vera einstydande med at det 0,07 % av oss gjer, gjeld 

for resten av oss. Dersom det av ein eller anna grunn ikkje vert funne att 10 dyr som lever i Oppland 

kvart år, vil dette utgjera 0,004 % av dyra. Vi seier ikkje at dette er forsvarleg, men i det praktiske liv 

der alle husdyrbrukarane tel, kan det skje. 

Næringa har aldri brukt så mykje ressursar på tilsyn i nyare tid som dei siste 2 åra. I tillegg har vi heile 

tida vore ope for nye tiltak for å letta og betra resultata for oss både på innmark- og utmarksbeite. 

Beitenæringa i Oppland er den klart best organisert av alle fylker i heile landet, med bl.a. 95 % av 

besetningane med i Organisert beitebruk. Vi har god kontakt, konstruktiv dialog og godt samarbeid 

med kommunar, FM og Mattilsyn. Vi har sett i gang 3 store prosjekter, Radiobjølleprosjektet, 

Beitebruksprosjektet og Effektiv skadefellingsprosjektet, og i tillegg har Oppland stått i bresjen med å 

utdanna kadaverhundekvipasjar, alt dette for å koma eit steg framover. Det kan nemnast at Skjåk 

brukte helikopter til å kvalitetssjekka ettersanking si i fjor, nettopp grunna at dei mangla mykje sau.   

Vi tykkjer at denne artikkelen er eit grunnlaust åtak på truverdet vårt, den viser ei kunnskapslaus 

haldning til det viktige arbeidet vi gjer med produksjon av mat i utmarka .Vi  tek sterk avstand frå at 

beitenæringa i Oppland vert omtala slik i avisa. 
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