Hedmark Sau og Geit

Til dialogmøte i rovviltnemnda i region 5 Hedmark 11/2-2013

Synspunkter til rovviltforvaltningen i region 5
Rovdyr, skader og ekstraarbeid forvoldt av disse gir store utfordringer for næringa når det
gjelder utnyttelsen av de fornybare utmarksressursene i Hedmark. Vi har alle de store rovdyra
og forskjellige soner i forvaltninga.
Tapene krevd erstattet i 2012 er 20 % lavere enn i 2011 for hele fylket, men fortsatt er tapene
uakseptabelt høye for veldig mange enkeltbrukere og beitelag. Dette på tross av at mange
utfører forebyggende tiltak, som tidlig sanking og utsatt slipp.
Det er nedgang i skader på bjørn, gaupe og jerv noe som kan ses i sammenheng med større
uttak av dyr de siste år, spesielt kan nevnes ekstraordinære uttak av jerv og bjørn, som gir
direkte tapsreduksjon, disse uttakene må videreføres, i alle fall når resultatene av vanlig
lisensjakt ikke oppnår ønsket resultat. Skadefellingsforsøk på bjørn må også gjennomføres
etter lisensjaktas start den 21. august og ut beitesesongen.
Når det gjelder økningen av ulveskader er den vanskelig og forutsi pga. innvandring av
streifdyr fra ulvesona. Dyr som kommer inn i andre soner i april/mai må tas ut umiddelbart og
ikke få en sommer til og bevise at de tar sau før de skal jaktes på gjennom beitesesongen, og
ofte felles gjennom lisensjakt vinteren etter. Dette vil være ressursbesparende og spare mange
skader på sau.
Disse ulvene som vandrer ut fra sona om våren for og finne sin make og et ledig revir, vil vel
sjelden vandre tilbake til ulvesona?
Fellingstillatelser blir gitt gjennom hele beitesesongen, slik jakt er veldig vanskelig og gir
sjelden forventet resultat, ekstraordinære uttak på våren er langt mer effektivt og bør i større
grad brukes til og tilpasse rovdyrbestandene.
Avkortninger i erstatningssøknadene øker hele 58 % av søknadene ble i 2012 avkortet pga.
for liten dokumentasjon. Og finne og kunne dokumentere skader er en meget vanskelig og
krevende jobb.. Dette fører til uakseptable og store økonomiske tap for den enkelte
beitebruker. Vi venter i spenning på den endelige avgjørelsen i saken NSG og Odd Krokan
anla mot staten angående avkortninger i
erstatninger.
Det er også ønskelig med bedre kapasitet hos SNO ang. dokumentasjon av skader, noen
opplever at det tar for lang tid før SNO kommer ut.
FM har også gått inn og luftet tanker om å flytte enkeltbesetninger av beitelag i grønn sone.
Dette er meget skremmende tanker. Dette kan løse enkeltbesetningers problem, men hva med
problemene de gjenværende besetningene vil arve?
Potten til FKT midlene strekker heller ikke til da noen brukere opplever at potten er tom når
det blir søkt om gode forebyggende tiltak, og derfor får avslag.
I sum legger den totale rovdyrbelastningen en stor demper på småfenæringa i Hedmark,
tapene må ned for at en i framtida skal kunne opprettholde småfenæringa i Hedmark. Alle tap
og kostnader i forbindelse med fredet rovvilt må dekkes økonomisk.

Vang H 9/2/2013
For styret i HSG
Øystein Knutsen

