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VEILEDER FOR VEDTAK VED ROVDYRSKADE PÅ BEITEDYR MED HJEMMEL I DYREVERNLOVEN OG I FORSKRIFT 2005-02-18 NR. 

160 OM VELFERD FOR SMÅFE  
 

 

 

Formål: Dyreeier har ansvar for forsvarlig dyrevelferd og at dyrene ikke skal utsettes for lidelser, jf. dyrevernloven § 2. MT’s 

forvaltningsmessige inngripen har som formål 1) å forebygge lidelser i områder der sannsynligheten for rovdyrskader er stor, jf. A-områder i 

tabellen nedenfor, 2) å avbryte de lidelser som skader etter rovdyrangrep har forårsaket hos individuelle husdyr samt 3) å forebygge videre 

utvikling av skadesituasjonen med påfølgende lidelser i området. 

 

Juridisk subjekt: Fortrinnsvis MT og ikke dyrevernnemnda bør følge opp slike saker forvaltningsmessig, jf rettledning til dyrevernnemndene. 

MT bør rette vedtak mot konkrete dyreeiere, selv om MT generelt også etter loven kan rette vedtaket mot organisasjoner mv., for eksempel 

beitelag v/ styret. Dyrevernnemnda må etter loven rette vedtak mot konkret dyreeier/ dyreeiere. 

 

Hjemmel: Dyrevernloven § 23 jf. § 2 og § 5a, Forskrift 2005-02-18 nr. 160 om velferd for småfe, § 28 jf. § 4 generelle krav, § 19 tilsyn og stell, 

§ 21 2., 3. og 4. ledd om sykdom og skade, § 26 forebyggende tiltak mot rovdyrskade mv. 

 
Tema: Problemet 

avgrenses her til 

forvaltning av 

dyrevernbestemmelser 

vedrørende: 

A-områder: 

Revir for familiegruppe av ulv og revirhevdende 

par eller annet  geografisk høyrisikoområde hvor 

alvorlige og omfattende skader på beitedyr pga.  

rovdyr erfaringsmessig kan påregnes. 

Kilder: Nasjonalt overvåkingsprogram for 

rovvilt. 

B-områder:  

Omfattende skader forårsaket av rovdyr over kort tidsrom og innenfor 

begrenset geografisk område med usikkerhet for fortsatt utvikling i 

skadeomfanget. 

 

 

Risikovurdering/ 

Risikosituasjon 

Ulverevir skal alltid anses som et høyrisikoområde 

for skade og lidelse på beitedyr. I slike områder skal 

småfe, kalver og ungdyr av storfe ikke slippes uten at 

driftsmåten sikrer at ulv skilles fra beitedyr og at det 

holdes permanent kontroll med beitedyra på 

individnivå. Også andre typer høyrisikoområder 

forårsaket av andre rovdyrarter kan komme i samme 

kategori. F.eks. områder med erfaringsmessig 

omfattende bjørne- og jerveskader. 

  

Risikoen for alvorlige masseskader innen ulverevir 

er godt dokumentert nasjonalt og internasjonalt. 

Risikovurdering ved rovdyrskade må baseres på skjønn, men skjønnet bør 

utøves på så godt faktagrunnlag som mulig i hver enkelt sak.  

 

Risikosituasjonen, dvs. fare for 1) fortsatt uoppdagede skadde dyr i området 

og 2) fortsatt fare for utvikling i skadesituasjonen, vil være avgjørende for om 

vedtak om tiltak er hensiktsmessig og omfanget av slike vedtak 
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Erfaring fra mange bjørn- og jerveområder er 

tilnærmet tilsvarende.  

Vurdering av 

skadesituasjon 

Skadesituasjon skal i prinsippet ikke oppstå, da beite 

i disse områdene forutsetter effektive forebyggende 

tiltak. 

Skadesituasjonen må defineres i hvert enkelt tilfelle. Det anbefales at 

vurdering alltid gjøres når melding er mottatt om at 5 eller flere beitedyr er 

funnet skadde og/ eller døde som følge av nylig rovdyrangrep innenfor 

samme tidsrom og lokalitet (for eksempel del av et beitelagsområde). Ved 

tallfesting av tap på 5 dyr, må det brukes rimelig skjønnsutøvelse i forhold til 

beiteområdets størrelse og tidsintervall i hvert enkelt tilfelle. Ved f.eks. 

jerveskader kan man ha store tap uten å finne skadde eller døde dyr. Her må 

vurderingen baseres på sannsynlighet for at beitedyr er angrepet av rovdyr. 

Dyrevernfaglig grunnlag Føre var - prinsippet i dyrevernlovens § 2 må 

vektlegges sterkt, jf risikoomtale overfor. 

Dyrevernmessig vektlegges sterkest beitedyr som gjennomgår eller før døden 

har gjennomgått store lidelser etter å ha blitt skadet av rovdyr (sannsynlig 

betydelig kvalitativ og/ eller kvantitativ lidelse på individnivå). Merk at dyr 

med beskjedne ytre tegn på skade allikevel kan ha omfattende, smertefulle 

skader og ha en dårlig prognose. 

 

Totalsituasjonen for beitedyra må vurderes samlet, f.eks. morløse lam, økt 

mastittfare for lammeløse søyer, jaging med splitting av søye-lam-forhold, 

skremte og stressa dyr og evt. andre belastninger for dyra. 

 

Faktagrunnlag Faktakilde er primært fylkesmannens 

miljøvernavdeling (FMMVA). 

 

Lokalt beitelag er en viktig informasjonskilde og 

kontakt. Beitelaget har god oversikt over lokale 

dyreeiere og forhold vedrørende beitedyras bruk av 

terrenget, skadesituasjonen mv. 

Hovedkilde for situasjonsinformasjon og for vurderingen av risiko for videre 

utvikling av skadesituasjonen (skadeprognose) er FMMVA. Også viktig å 

informere FMMVA om vår vurdering og våre vedtak for best mulig 

samordning av offentlige tiltak i en skadesituasjon. HOLD GOD KONTAKT 

MED FMMVA.  

 

Det er behov for dokumentasjon om  

1. Påvist / dokumentert skadegjører (art, antall m.m.).  

2. Antallet skadde og drepte beitedyr, art, aldersfordeling mv. 

3. Lokalisering av og tidsrom for skadene  

4. Beskrivelser av skadene. Dette er av betydning for vurderingen av 

kvalitativ og kvantitativ lidelse og kan utløse behov for at MT selv må 

sørge for undersøkelse av levende og/ eller døde dyr for å sikre 

tilstrekkelig faktagrunnlag. 

5. Antallet beitende husdyr i nærområdet til skaden (risikopopulasjon). 

6. Hva dyreiere/beitelag har gjort for å forebygge/redusere skader. 

7. Om felling er aktuelt tiltak. 

8. Beitesesongens forløp, status.  

9. Dyreeiers økonomiske situasjon i forhold til tilbud om eller avslag på 



 3 

midler. 

 

Lokalt beitelag v/ beitelagsleder er en viktig informasjonskilde og kontakt. 

Beitelaget har god oversikt over lokale dyreeiere og forhold vedrørende 

beitedyras bruk av terrenget, skadesituasjonen mv. Beitelaget vil også ofte 

iverksette tiltak umiddelbart (leting, økt tilsyn) som kan være av betydning 

for vurderingen av risikoen for fortsatte skader og for hvilke vedtak som er 

hensiktsmessige.  

 

Statens naturoppsyn (skadestedsundersøkelser) og  

kommunalt landbrukskontor er også viktige samarbeidspartnere.  

Samordning i offentlig 

forvaltning 

Som ved anbefalingene vedrørende B-områder. Mattilsynet skal parallelt med vurderingen av dyrevernsituasjonen ha løpende 

kontakt med fylkesmannen for å sikre gjensidig informasjon om 

rovdyr/dyrevern før vedtak fattes. MT og FMMVA skal på et tidlig stadium 

involvere alle berørte parter (brukere, kommunen, fylkesmannen, 

MT/dyrevernnemnda) og vurdere tiltak både i forhold til rovdyr (uttak) og 

beitedyr, jf. MD og LD brev datert 02.06.00 til dyrevernnemndene og 

fylkesmennene. 

Forvaltningspraksis: 
”Infobrev fra Joakim” nr. 

05/2005 av 1.7.2005, punkt 

2: 

”Vedtak skal normalt 

forhåndsvarsles… 

(forvaltningslovens § 16) 

Vedtak skal være 

forholdsmessige, dvs. 

ulempene som vedtak 

påfører dyreeier skal stå i 

forhold til dyras lidelser…. 

Vedtak skal være basert på 

en konkret vurdering av 

trusselbildet ved 

vedtakstidspunktet… 

Vedtaket skal ikke ha 

lenger gyldighetstid enn 

nødvendig. 

Vedtak om slippforbud på 

beite eller om nedsanking 

For høyrisikoområder anbefales: 1) Orientering fra 

MT om vilkår for beitebruk gis i god tid før 

beitesesong (eks. produsentmøter på nyåret); 2) 

varsel om vedtak med vilkår for beitebruk i området 

sendes enkeltdyreholdere med ca 14 dagers 

uttalefrist i god tid før beitesesongen, og 3) vedtak 

om vilkår for beitebruk også i god tid før 

beitesesongen. Husdyr i høyrisikoområder forutsetter 

fysisk skille mellom beitedyr og rovdyr. Eksempler 

på tiltak som kan sikrer et slikt skille er rovdyrsikker 

inngjerding, gjeting eller flytting til andre 

beiteområder. Mattilsynet bør være tidlig ute slik at 

beitebrukerne kan planlegge sommerens beitesesong 

i god tid.  

Vedtak for høyrisikoområder av forebyggende art 

bør gjentas før hver ny. NB: Det bør gis varsel om 

vedtak om tvangsmulkt hvis vedtatte tiltak ikke 

gjennomføres. 

Hjemmel for vedtak er dyrevernloven § 23 jf. § 2 og 

forskrift om velferd for småfe § 28 jf. § 4 og 26. 

I områder med vesentlig risiko for at det kan oppstå alvorlige og omfattende 

rovdyrskader på beitedyr, bør dyreeier/beitelag gis veiledning om behovet for 

økt tilsyn, samt etablering av beredskapsplaner- og gjennomføring av disse. 

Dersom ikke nødvendig tilsyn og nødvendige tiltak blir forberedt og iverksatt 

ved behov anbefales en fremgangsmåte i tråd med prinsippene for 

høyrisikoområder (A-områder), med orientering, varsling og vedtak.  

 

FMMVA kan søkes om midler til forberedte tiltak (av eier).  
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fra beite vil i de fleste 

tilfeller ha store 

konsekvenser og skal være 

nøye vurdert i forkant og 

være forhåndsvarslet.” 

Behov for hastevedtak i 

akutte situasjoner: 

 

Skadesituasjon skal i prinsippet ikke oppstå, da beite 

i disse områdene forutsetter effektive forebyggende 

tiltak. 

Forvaltningsreaksjonen må komme raskt i forhold til hendelsen for i det hele 

å ha relevans. Formålet med vår inngripen må holdes høyt og et sunt skjønn 

anvendes.. Et tidsbegrenset hastevedtak som MT’s førstereaksjon må kunne 

redusere noe på kravet til faktagrunnlaget. Muntlig forhåndsvarsel kan være 

aktuelt og med så kort uttalelsesfrist som situasjonen krever.  

Tiltaksområder: 

Følgende problem kan 

kreve tiltak: 

 

Skadesituasjon skal i prinsippet ikke oppstå, da beite 

i disse områdene forutsetter effektive forebyggende 

tiltak.  

1. Mangelfull oversikt over skadesituasjonen og oppfølging av ansvarlig 

dyreiere: Vedtak om økt tilsyn og rapportering:  

Den aktuelle driftsformen med fri spredning av beitedyra i terrenget 

innebærer fare for at skadde dyr, enslige små lam etc. ikke blir funnet uten 

systematisk, organisert søk i terrenget. Det kan være formålstjenlig at MT 

setter krav til hvordan slikt søk og tilsyn skal gjennomføres, jfr. 

holdforskriftens § 19, 4. ledd. Søk og tilsyn vil også som tilleggsresultat 

kunne gi bedre faktagrunnlag om skadesituasjonen (be om rapportering).  

 

2. Skadde dyr etter rovdyrangrep: Vedtak om avliving: 
Dyr som har vært utsatt for rovdyrskade, hvor det er usikkert om de innen 

rimelig tid kan blir friske og smertefrie, bør avlives. Dersom eier er uvillig til 

dette, eller ikke er til stede, vil det være nødvendig med vedtak om avliving. 

Vedtaket gjøres av MT. Da skadene ofte er langt større enn ytre inspeksjon 

indikerer, bør vår holdning være at slike dyr i utgangspunktet skal avlives. 

Alternativt kan friskmelding eller behandling godtas etter nøye individuell 

undersøkelse v/ veterinær, men erfaring tilsier at også veterinærer lett kan 

undervurdere lidelses-potensialet og overvurdere prognosen ved slike skader. 

Hjemmel: Holdforskriftens § 4 og § 21, 2., 3. og 4. ledd. 

 

3. Ved betydelig fare for ytterligere utvikling i skadeomfanget: Vedtak 

om kontroll med dyra: To forhold må generelt oppfylles for å forebygge 

rovdyrskader: 1) Kontroll med beitedyra på individnivå, og 2) Tiltak for å 

skille beitedyr og rovdyr. Tiltakene vil da normalt innebære vedtak om 

sanking = samling av dyra og overføring av dyra til oppholdsplass hvor de 

kan skjermes mot kontakt med skadegjørende rovdyr. Hjemmel: 

Holdforskriftens § 28, jf. § 4, § 19 4. ledd og § 21, 1. ledd. Send med 

tilbakemeldingsskjema for hvordan vedtakene er fulgt opp i praksis! 

Funksjonelle vedtak  MT-vedtak bør utformes funksjonelt fordi ulike MT-vedtak bør utformes funksjonelt fordi situasjonen kan gi mulighet for 
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 situasjonen kan gi mulighet for flere praktiske 

løsninger. Husdyr kan for eksempel holdes atskilt fra 

rovdyr gjennom rovdyrsikker inngjerding, gjeting 

eller flytting til andre beiteområder. 

flere praktiske løsninger. ”Nedsanking” bør i en del tilfeller ikke brukes som 

begrep i vedtaket, fordi ordet vil bli oppfattet som ”sanking med etterfølgende 

transport ned til bygda / hjem”. Midlertidig oppbevaring av sauen etter 

samling for eksempel på inngjerdete seterlykkjer i beiteområdet med 

døgnvakthold over noen dager vil kanskje være en annen løsning innenfor det 

samme funksjonelle vedtaket. Med denne løsningen vil de praktiske 

konsekvensene kanskje bli mindre. Fôr til dyra bør i en slik situasjon kunne 

kjøres opp fra bygda.  

 

Tidsaspektet, varigheten av vedtakene kan bli avgjørende for hvilke praktiske 

løsninger som brukerne vil velge.  

 

Vedtak bør baseres på et best mulig faktagrunnlag. Sakens fakta er grunnlaget 

for kvalifiserte vurderinger av de lidelsene dyra har vært utsatt for (kvalitativt 

og kvantitativt), og de forventede lidelser ved videre beitebruk. 

Første vedtak om 

kontroll: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølgingsvedtak: 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon: 

 

 

 

Vedtak om opphevelse: 

 

 

Skadesituasjon skal i prinsippet ikke oppstå, da beite 

i disse områdene forutsetter effektive forebyggende 

tiltak. 

Det påregnes å oppstå behov for rask saksbehandling for å avbryte og/eller 

forebygge en masseskadesituasjon tidlig i forløpet. Et førstevedtak med kort 

frist for gjennomføring kan innrettes mtp. rask kontroll med situasjonen. I 

første omgang vil dette innebære lokal sanking og rovdyrsikker oppbevaring i 

beiteområdet i noen dager hvis mulig samt avliving av skadde dyr, evt. med 

forbehold om å la dyr leve etter veterinærundersøkelse. Tiltak i noen dager vil 

gi mulighet for bedre vurdering av aktuell rovdyrfare: har skadegjører vandret 

videre? ..er skadegjører felt etter gitt fellingstillatelse? ..eller andre reelle 

løsninger av problemet?. 

 

Hvis risikosituasjonen vurderes å bli mer langsiktig, kan førstevedtak gis 

tidsmessig forlengelse ved nytt / nye oppfølgende vedtak m/ frister.  

Avbrytelse av beitesesongen med hjemtransport av dyra vil da bli et mer 

aktuelt valg for brukerne.  

 

Situasjonen krever god kommunikasjon med det lokale beitelaget / 

beitebrukerne. Konkrete, praktiske løsninger vil da komme opp hvor MT vil 

kunne bidra med råd og vurderinger i lys av formålene med vedtakene. 

 

Nye opplysninger i saken som reduserer risikoen for skader er grunnlag for 

opphevelse av kontrollvedtak. For eksempel dersom skadegjører(e) 

fjernes/trekker andre steder. Hvis da nye skader oppstår umiddelbart, må nye 

vedtak fattes. 

Kopi av vedtak: Som ved anbefalingene vedrørende B-områder. Kopi av vedtak  sendes FMMVA og til lokal landbruksetat i kommunen. 
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Disse kan i noen tilfeller bidra med støtteordninger, rådgiving etc. som kan 

avhjelpe situasjonen for beitebrukerne. Det ligger et stort potensiale i bedre 

samordning på offentlig side.  

 

Klage: Vanlig klageadgang, jf. forvaltningslovens § 28. Det 

må opplyses om at klage på vedtaket ikke har 

oppsettende virkning for gjennomføringen av 

vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42. Hvorvidt 

oppsettende virkning skal gis skal bl.a. vurderes i 

forhold til fare for lidelser for dyrene og ulemper for 

dyreeier. 

Vanlig klageadgang, jf. forvaltningslovens § 28. Det må opplyses om at. 

klage på vedtaket ikke har oppsettende virkning for gjennomføringen av 

vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42. Hvorvidt oppsettende virkning skal gis 

skal bl.a. vurderes i forhold til fare for lidelser for dyrene og ulemper for 

dyreeier. I akutte saker ligger det i sakens natur at utsatt iverksettelse sjelden 

vil bli aktuelt da det normalt innebærer fare for alvorlige dyrevernmessige 

konsekvenser. 

Oppfølging Vedtakene må følges opp nært i forhold til 

gjennomføring. 

For MT: Vedtakene må følges opp nært i forhold til gjennomføring og i 

forhold til evt. nye opplysninger i saken som kan medføre vedtak om 

endringer eller opphevelse.  

Tvangsmulkt Som ved anbefalingene vedrørende B-områder. Det anbefales at det i vedtaksbrevet om tiltak varsles om vedtak om 

tvangsmulkt for det tilfellet at vedtatte tiltak ikke gjennomføres. 

 

Tvangsmulkten skal være så stor at den blir et betydelig pressmiddel for 

etterlevelse av vedtaket. Unnlatelse av å etterleve vedtak skal uansett ikke 

lønne seg økonomisk. Tvangsmulktens størrelse skal også vurderes i lys av 

hvor alvorlige og omfattende lidelser man risikerer ved mangelfull 

etterlevelse av vedtaket. Tvangsmulkten skal ikke være større enn nødvendig 

for å bidra til etterlevelse av vedtaket, og skal ikke være straff.  

 

Driftsmåter og begrepsavklaringer:  

 

Det kan settes opp 2 prinsipielle driftsmåter for bruk av utmarksbeite: 

 

1. Driftsmåter hvor dyra tillates fri spredning i terrenget med forskriftsmessig tilsyn. 

2. Driftsmåter med kontroll av beitedyra på individnivå gjennom hele døgnet. 

 

For å gi god forebyggende beskyttelse av husdyr som bruker utmarksbeite i rovdyrområder må to krav innfris samtidig: 

 

1. Kontroll med beitedyra på individnivå gjennom hele døgnet. 

2. Ttiltak som hindrer kontakt mellom rovdyr og beitedyr.   
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MT bruker følgende forståelse av begrepet gjeting av beitedyr: ”Med gjeting mener Mattilsynet en driftsmåte i utmark som ved hjelp av 

forskjellige egnede tiltak sikrer kontroll med beitedyra på individnivå gjennom hele døgnet for å hindre kontakt mellom rovdyr og beitedyr.” Det 

vises til forskrift 18.02.05 om velferd for småfe, § 3, definisjoner, punkt c: Gjeting: kontinuerlig oppsyn med dyrene.  I forbindelse med gjeting 

er det viktig å ta hensyn til maksimal størrelse på flokken i forhold til f.eks. skogsterreng, snaufjell, beitegrunnlag mv. 

 

Tilsyn er menneskelig aktivitet rettet mot kontroll med beitedyr i et område hvor dyra tillates fri spredning i terrenget. Ekstraordinært tilsyn er 

menneskelig aktivitet som tar sikte på raskt å skaffe til veie en oppdatert oversikt over beitedyra på individnivå og legge til rette for avklaring av 

ytterligere tiltak. Tilsyn er ikke et forebyggende tiltak mot rovdyrskade, men kan bidra til å oppdage rovdyrfare og skadde dyr. 

 

Tilsyn, gjeting og andre tiltak kan anvendes alene eller i kombinasjon for å oppnå formålet.  

 

Områder med lav risiko for rovdyrangrep 

I områder med lav risiko for rovdyrangrep, kan det være forsvarlig å slippe husdyr fritt på beite uten å treffe tiltak eller utarbeide 

beredskapsplaner. Her vil en likevel dersom det skulle oppstå en alvorlig fare/-skadesituasjon måtte treffe tiltak. I slike situasjoner skal 

Mattilsynet nytte denne veilederen så langt den passer. 

 

 


