
Kommentarer fra NSG til den endelige forskrift om tilskudd til forebyggende 

tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak) 

Under høringen ble det utarbeidet forslag til en forskrift basert på det tidligere regelverk fra 2004. 

Forskriften ble gjeldene fra 2. januar 2013 og Direktoratet for naturforvaltningens (DN) har også gitt 

kommentarer til denne forskriften.  

Etter høringsrunden ble følgende endringer innført i forskriften: 

 Det vil bli lagt opp til at FKT-midler skal koordineres med andre tilskuddsordninger i husdyr- 

og tamreinnæringen (§ 1).  

o NSG mener det ikke er riktig at midler fra Landbruks- og miljødepartementet (LMD) 

skal brukes til FKT-midler da midler til FKT-tiltak er budsjettert til 

Miljøverndepartementet (MD). 

 Søknadsfristen forblir 15. januar (§ 4) 

 Søknader om tilskudd til akutte tiltak skal leveres i det elektroniske søknadssentret, etter 

nærmere avtale med fylkesmannen (§ 4) 

o Det har altså blitt skjerpete krav til bruk av det elektroniske søknadssentret, noe NSG 

frykter kan by på problemer i enkelttilfeller. 

o Akuttsøknader kan søkes gjennom hele året 

 Det er ikke lengre spesifisert i forskriften at tiltak som omfatter fellesløsninger med flere 

besetninger, hele beitelag, sankelag mv. får prioritering for tilskudd framfor tiltak i 

enkeltbesetninger, slik som i tidligere regelverk.  

 Punkter som ikke var i det forskriftens første utkast og som ble satt inn etter at 

høringsrunden var over: 

o Hjemmebeite (§ 5 a) 

 NSG frykter at ulempene ved å ha dyr på hjemmebeite ikke er tatt hensyn til, 

siden hjemmebeite ble innført som et konkret tiltak først i den ferdigstilte 

forskrift.  

o Beredskapsareal (§ 5 a) 

 Dette vil sette et større krav til samarbeid mellom grunneiere, og kan særlig 

bli en utfordring i områder hvor det er få beitebrukere og få områder som 

egner seg til beiting. 

 Punkter som er videreført som for NSG ikke var ønskelig: 

o Utvidet tilsynsaktivitet vil ikke bli økonomisk kompensert for uten at man 

kombinerer med andre tiltak. For å få tilskudd må all tilsynsaktivitet ut over én dag i 

uka for en besetning derfor være i samsvar med tilleggskravene i § 5 b.  

 DN uttaler i tillegg i sine kommentarer til forskriften at «for å sikre 

tilstrekkelig god dyrevelferd må man særlig forvente at det i store 

besetninger med sau utføres tilsyn utover minimumskravet i lovverket». DN 

forventer at man går mer tilsyn enn hva man er lovpålagt i store besetninger, 

uten kompensasjon. Dette er det ikke hjemmel for i lovverket. 

o Tidlig nedsanking eller forsinket slipp på beite (§ 5 a) 

 Man vil nå bli kompensert med satser for dette 

o Flytting av sau (§ 5 a) 



 NSG anser dette til å ikke være en varig løsning i tillegg til at det er svært 

ressurskrevende. 

o Bruk av vokterhund (§ 5 b) 

 NSG mener at vokterhund ofte har en begrenset effekt og kan 

overføre/flytte problemer til andre beitebrukere. 

o Bruk av rovviltavvisende gjerder (§ 5 a) 

 NSG kommentar: Et kostbart tiltak som ikke skaper full sikring av beitedyra 

og begrenser utmarksbeitingen 

o Bruk av nattkve (§ 5 b) 

 NSG kommentar: Nattkve er ressurskrevende og hemmer tilveksten  

o Utdanning og godkjenning av kadaverhunder ble ikke spesifisert, men bruk av 

kadaverhund skal være et tiltak i noen få tilfeller (§ 5 b) 

 NSGs foreslåtte tiltak som ikke ble tatt med i forskriften: 

o Tilskudd til oppretting av skadefellingslag  

o Tilskudd til opplæring og kunnskapsinnhenting/-formidling for uttak av rovvilt 

o Tilskudd til uttak av rovvilt 

 Det er derimot fortsatt mulig å få tilskudd til prosjekter knyttet til jakt på 

store rovdyr som er i henhold til gjeldende regelverk og 

forvaltningsprinsipper. 

 I DNs kommentar står det at det skal skapes arenaer hvor ulike sider i rovdyrdebatten kan 

møtes for dialog (§ 1). Det ble derimot ikke presisert at det bør være en balansert 

informasjonsformidling for barn og unge, som øker forståelsen også for beitebrukerens 

situasjon (§ 6). Tilskudd er kun spesifisert til økt av forståelse for rovvilt og/eller 

rovviltforvaltningen. Dette gjenspeiler ikke den todelte målsetningen i den norske 

rovviltforvaltningen.  

 Støtte til elektronisk overvåkning vil kun fortsatt være aktuelt i enkelte tilfeller (§ 5 b). DN 

uttaler at bruk av elektronisk overvåkning i seg selv ikke er direkte tapsreduserende for 

rovviltskader, men at det kan gi bedre oversikt og øke effektiviteten i sauedriften. 

Radiobjeller er nyttig i forhold til gjenfinning av sau og effektiv sanking som effektiviserer 

driften og dokumentasjon av rovviltskader. 

o Man kan få tilskudd til elektronisk overvåkning i tilfeller der det f.eks. ikke har vært 

mulig å dokumentere tapsårsak, men det er mistanke for tap til fredet rovvilt. 

 Slik støtte gis også for bruk av kadaverhund 

o NSG er uenig i dette. Elektronisk overvåkning gjør det mulig å raskt oppdage 

unormale hendelser på utmarksbeite og man kan raskere rykke ut til de aktuelle 

områdene. Dette kan blant annet avverge flere tap av husdyr til rovvilt som tar mer 

enn ett bytte. 

 Angående driftsomstilling grunnet rovvilt vil DN vurdere om det vil kreves en egen forskrift til 

dette. Da vil punkt d) i § 5 tas ut av denne forskriften. 

o Hva som vil inngå i den eventuelle forskriften er ikke avklart.  

o Omstilling krever at man opphører med all drift av beitedyr, på innmark og utmark. 

o NSG mener omstillingstilskudd bør bli skilt ut som en egen sentral øremerket pott 

underlagt DN og ikke via fylkesmennene. Omstilling er så kostbart at det ofte ikke er 

tilstrekkelig midler til dette hvis midlene skal fordeles på alle typer tiltak. Det er 

derfor behov for øremerkede midler til omstilling.  



o NSG mener omstillingsmidler skal dekke de reelle utgifter en har ved omstilling. 

 Søknader av nasjonal karakter i §§ 6 og 7 behandles fortsatt av DN, men dette er ikke lengre 

spesifisert i forskriften for søknader om omstilling, slik det var tidligere. 

 Ved saksbehandling skal det ytterligere legges vekt på: 

o Om tiltaket omfatter fellesløsninger (§ 8) 

 Det er fastsatt slik at det vil bli utarbeidet nasjonale satser for å sikre likebehandling og øke 

forutsigbarheten mellom fylkene. De nasjonale satsene vil ytterligere omfatte hjemmebeite, 

men ikke omstilling, som tidligere var foreslått (§ 10).  

o Disse satsene skal dekke de faktiske utgifter. 

o Disse satsene trer i kraft når de nødvendige økonomiske beregninger er gjennomført 

i 2013. 

o Det vil altså bli kompensasjon hvis dyr blir flyttet til og holdt på hjemmebeite 

o Rovviltnemda vil kunne sette andre satser for forebyggende tiltak 

 Klagegangen er endret til å gjelde vanlig klagerett, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29, og ikke 

de tidligere begrensningene foreslått av DN i høringsbrevet (§ 15). 

 


