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Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 11.-12. august 2012 

 

Møtetid: Lørdag 11. – 12. august 2012 

 

Møtested: Sogn og Fjordane 

 

 Følgende deltok: 

Tone Våg, Ove Holmås, Karoline Salmila og Kari Anne Kaxrud Wilberg; deltok som 

sekretær og saksbehandler. 

Kjetil Granrud meldte forfall. 

  

Saksliste: 

6/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

7/12 Godkjenning av protokoll fra telefonmøte i utmarksrådsmøtet 19. mars 2012 

8/12 Orientering om NSGs høringssvar forskrift om tilskudd til investeringstiltak 

i beiteområder - SLF  

9/12 Orientering om NSGs høringssvar til forslag til endringer i 

erstatningsordninger for husdyr og tamrein – MD 

10/12 Orientering om evalueringsmøte av TV-serien «Levende landskap» og veien 

videre 

11/12 Orientering om brev til Miljøvernministeren  

12/12 Møteplan/arbeidsplan 2013 

13/12 Tema til representantskapsmøte i oktober 2012 

14/12 Henvendelse om profesjonell rovviltjeger og gjeter 

15/12 Hundeangrep på sau 

16/12 Eventuelt 

 

Sak 6/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 

 

Sak 7/12 Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøtet 19. mars 2012 

Dokument som følger saken: 

 Protokoll fra telefonmøte i Utmarksrådet – Norsk Sau og Geit 19. mars 2012 

 

Vedtak: 

Protokollen ble enstemmig godkjent. 
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Sak 8/12  Orientering om NSGs høringssvar forskrift om tilskudd til 

investeringstiltak i beiteområder - SLF 

Saksutredning: 

Norsk Sau og Geit har gitt sin uttalelse på høring om forslag til forskrift om tilskudd til 

investeringstiltak i beiteområder. Saken har blitt behandlet av både utmarksrådet og 

styret i NSG. SLF har foreløpig ikke kunngjort noen endringer av forskriftet.  

 

Dokument som følger saken: 

 Høringssvar fra Norsk Sau og Geit 

 

Sak 9/12 Orientering om NSGs høringssvar til forslag til endringer i 

erstatningsordninger for husdyr og tamrein - MD  

Saksutredning:  

Norsk Sau og Geit har gitt sin uttalelse på høring om forslag til endringer i 

erstatningsordninger for husdyr og tamrein. Saken har blitt behandlet av både 

utmarksrådet og styret i NSG. MD har foreløpig ikke kunngjort noen endringer av 

erstatningsordningen.   

 

Dokumenter som følger saken: 

 Høringssvar fra Norsk Sau og Geit 

 

Sak 10/12 Orientering om evalueringsmøte av TV-serien «Levende landskap» 

og veien videre 

Saksutredning:  

Tilbakemeldingene på TV-serien «Levende landskap» har vært positiv og det ønskes å 

satse på en videreføring av serien. Dette forutsettes av at finansieringen ikke blir et 

problem, da det til nå har vært ulønnsomt å produsere denne serien. Det har vært ytret 

et ønske om at enkelte temaer tilspisses ytterligere, og at det legges fokus på 

problematikken for framtidig matproduksjon i norsk landbruk. NRK la restriksjoner på 

forrige sesong; den skulle være et familieprogram og ikke et debattprogram. 

 

Dokumenter som følger saken: 

 Mail fra Arild Stand: arilstra@online.no, sendt 24.juni 2012  

 Referat fra møtet om TV- prosjektet 

 

Vedtak: 

Utmarksrådet vil være med å finansiere en videreføring av programmet hvis følgende 

kriterier blir innfridd:  

 Programmet skal tilspisses slik at det setter på dagsorden de reelle problemene 

rundt rovdyr- og beitedyrkonflikt og kulturlandskap- og gjengroing. 

 NSG vil kunne være med å påvirke avgjørelser som blir tatt angående 

tematikken til serien. 

mailto:arilstra@online.no
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o Utmarksrådet er ikke ening i at Norsk Landbrukssamvirket skal ha 

denne funksjonen 

 

Sak 11/12 Orientering om brev fra Miljøvernministeren 

Saksutredning:  

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag gikk sammen 

om et brev sendt til den nye miljøvernministeren med forespørsel om et møte 

angående rovviltsituasjonen og beitenæringa. Per 09.08.2012 har vi ikke mottatt noe 

svar på vår henvendelse.  

 

Dokumenter som følger saken: 

 Brev: «Forespørsel om møte med miljøvernministeren», sendt 26. juni 2012 

 

Vedtak: 

 Utmarksrådet ønsker at det sendes et påminnelsesbrev til miljøvernministeren 

med forespørsel om møte om rovvilt- og beitedyrproblematikken. 

 Dette skal gjøres i samarbeid med NB og NBS 

 

Sak 12/12 Møteplan/arbeidsplan 2013 

Vedtak: 

 Ett fysisk møte i forbindelse med julebord 

 En fagtur 

o Vest-Agder eller Rogaland. 

o Tidspunkt: Siste uke i juli eller etter 10. august 

o Problemstillinger: 

 Mer sau går på innmark grunnet høye leiepriser av utmarksbeite 

 Flåttprosjekt i Vest-Agder i regi av Fylkesmannen 

 Ellers møter ved behov 

 

Sak 13/12 Tema til representantskapsmøte i oktober 2012 

Saksutredning: 

Orientering vedr. organisasjonsform for beitelag 

 

Vedtak: 

Utmarksrådet støtter forslaget 

 

Sak 14/12 Henvendelse om profesjonell rovviltjeger og gjeter 

Saksutredning:  

En person har henvendt seg til NSG for å få tilbakemelding på en forretningsidé. Han 

planlegger å opprette en tjeneste som tilbyr profesjonelle rovviltjegere og gjetere. 
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Planen er at dette skal være et provisjonsyrke, men han ønsker også at staten skal være 

med på å finansiere et slikt tilbud. Han har ambisjoner om at dette skal bli et 

landsdekkende tilbud. Han mener dette vil være med på å redusere konfliktene rundt 

rovdyrproblematikken og at det vil bli lønnsomt for staten pga. reduserte tap av 

beitedyr. 

 

Dokumenter som følger saken: 

 Epost mottatt 2. august 2012. 

 «Rovvilt problematikken» 

 

Vedtak: 

 Utmarksrådet støtter ikke henvendelsen. 

 Utmarksrådet utarbeider og sender forslag til uttalelse/svar på henvendelsen 

over til styret for endelig vedtak i saken.  

 

Sak 15/12 Hundeangrep på sau 

Saksutredning:  

Vi får stadig henvendelser fra fortvilte sauebønder som opplever hundeangrep på sau i 

løpet av beitesesongen. I Sau og Geit nr. 3/2012 stod et leserinnlegg på trykk med 

nettopp temaet hundeangrep på sau. Vi får gjentatte ganger henvendelser av frustrerte 

sauebønder som ikke føler de blir tatt på alvor av politiet, som henlegger saker, selv 

om både hund og hundeeier er kjent.  

 

Diskusjon i forbindelse med saken: 

 Jmf. hundeloven § 6 er det i tiden fra og med 1. april til og med 20. august 

båndtvang for hund, dvs. at hunder skal bli holdt i bånd eller være forsvarlig 

inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage, eller skade storfe, sau, 

geit, fjærfe, rein, hest eller vilt. Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal 

holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i hele eller deler av 

kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går 

ute eller under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å 

beskytte viltet.  

 Jmf.  hundeloven kapittel 5, som omhandler personers rettigheter og plikter i 

nøds- og faresituasjoner, kan enhver på stedet avlive en hund som har voldt 

vesentlig skade på tamrein, husdyr, hunder eller hjortevilt, dersom ikke det 

skadete dyret utrettmessig var kommet inn på eiendom som hundeholderen 

disponerer. Jmf. loven har man når hunden jager eller angriper tamrein eller 

husdyr som beiter lovelig, også anledning til å gjøre de inngrep mot hunden 

som fremstår nødvendig for å avverge skade, så sant ikke inngrepet går lenger 

enn nødvendig og ikke utover det forsvarlige.  

 Utmarksrådet mener hundeeier må stilles til ansvar når beitedyr blir jaget eller 

skadet av hund. Sauebønder har krav på erstatning av skadde og døde dyr når 

hund har forårsaket skade. Dette bør politiet prioritere i høyere grad. 

 

Vedtak: 
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 Utmarksrådet utarbeider og sender forslag til uttalelse til styret angående 

hundeangrep på sau. 

 Utmarksrådet foreslår at uttalelsen sendes til Justisdepartementet, Landbruks- 

og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Fylkesmannen, politidistrikter 

med flere. 

 

Sak 16/12 Eventuelt 

 Handlingsplan rovvilt skal komme i ett annet format som det kan arbeides i, 

slik at planen skal kunne holdes oppdatert til enhver tid. 

 

 

 

__________  ____________  _______________ 

Tone Våg   Ove Holmås   Kjetil Granrud                      

leder                        


