Utmarksrådets medlemmer: Ove Holmås, Ingvar Ramsvik, Nils Magnar Rom,
Tone Våg (1. vara), Kari Anne Kaxrud Wilberg (sekretær)
NSG ansatte: Lars Erik Wallin, Arne Flatebø
FMOA: Jonny Storbråten

Grue 06.09.2010

Referat møte i utmarksrådet, Skaslien gjestgiveri, mandag
6.september 2010 kl. 10.00
Møtt: Ove Holmås, Ingvar Ramsvik, Tone Våg, Lars Erik Wallin, Arne Flatebø, Jonny
Storbråten og Kari Anne Kaxrud Wilberg
Forfall: Nils Magnar Rom
Saker
Sak 04/10: Godkjenning av forrige møtereferat
Møtereferatet ble godkjent uten bemerkninger
Sak 05/10: Foreløpig status frå beitesesongen
Hordaland: Stille på rovviltsiden, ikke store plager. Noe kongeørnangrep. Påvist
gaupe i området samt bekreftet sau tatt av gaupe. Jerv sett på vinterstid.
Trøndelag: Angrep fra ulv mye skadde sau ikke så mange drept, finner fremdeles
igjen sau som er påført skader som følge av ulveangrepene. Fikk fellingstillatelse
på ulven først etter to døgn, ulven ble ikke felt. Store Bjørneproblemer i
Rørostraktene. Veit ikke så mye om det totaletapstallet før beitesesongen er over.
Vært større problemer i Namdalen enn tidligere år. Ble gitt åtte fellingstillatelser
på bjørn, en skadeskyting. Dokumentert skader av jerv og gaupe, men verst for
reinnæringa vinterstid. Opprettet beredskapsarealer
Nordland: Tidlige nedsankinger, panikksanking pga jerveangrep. Oppretta
beredskapsarealer. Bjørn i området. Fylkesmannen kritisk til at bjørnen ikke er
ønsket i beiteområder med sau. Fylkesmannen sekretær i rovviltnemndene. Ting
som blir tatt opp blir referert til på feil måte. Mindre skader registrert nå enn i fjor
på samme tid, men i enkelte områder verre enn tidligere.
Hedmark: Litt mindre skader i enkelte områder, mer i andre områder. Men totalt
sett ca samme tapstall som fjorårssesongen.
Sørge for å skaffe tilveie tapsstatistikken så rask som mulig.
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Sak 06/10: Rovviltsituasjonen og videre planer
 Møte i utmarksrådet i dag 6. sept 2010, 9. sept møte med NBS og NB, håp
om å få til en felles stilling på rovvilt.
 17. sept møte MD v/ Heidi Sørensen
 NSG vært tidlig ute med forslag til nye bestandsmål for bjørn og ulv håper å
få med NBS og NB på et felles skriv til MD 17. sept
Tone Våg har hatt med seg stortingspolitikere på kadaversøk i fjellet.
Stortingspolitikerne gir uttrykk for at de ikke har nok kunnskap om dette fagfeltet
og trenger å bli foret med informasjon.
Må få inn beiteressursene og utmarksressursene i den nye landbruksplanen, viktig å
få opp statusen på utmarksressursene i landbruksmeldingen. Må gjøre en jobb i
forhold til reindriftsnæringa, slik at de ikke blir lurt til svenskemodellen. Dersom
reindriftsnæringa går med på dette får sauenæringen smellen sommerstid.
Sak 07/10: Bruk og rapportering av sporingsutstyr (radiobjellene)
 Radiobjellene har fungert bra denne beitesesongen. Interessant å følge med
på beitebruken til enkeltdyr/besetningen og variasjonene av beitebruken
gjennom beitesesongen.
 Småfeil på radiobjellene rapporteres inn til telespor.
 Erfaringer, lurt å samle beitelagene til radiobjellelag. En stor fordel om
radiobjellelaget eier alle bjellene, ikke slik det er i dag med at fylkesmannen
eier noen og bjellelagene noen.
 Går rett på kadaver ved bruk av radiobjellene.
 I det nasjonale beiteprosjektet blir det rapportert om radiobjellebruken, Laila
White sitter på dette fagfeltet i SLF.
 Ved bruk av radiobjeller, får en gått mer målrettet tilsyn.
 Glenn Knædal student ved HiNT skal skrive rapport/bachelor- oppgave om
radiobjeller.
 Forslag om radiobjeller som en post på REP møte?
Sak 08/10: TV prosjektet ”Skal Norge gro igjen?”
 NSG bidrar totalt med 50 000kr til prosjektet.
 Fem fylkeslag har samlet inn 25 000
 NSG sentralt bidrar med 25 000. NSG sentralt overfører hele summen til
”Skal Norge gro igjen”. De fem fylkeslagene overfører sine bidrag til NSG
sitt kontonummer.
 Referansegruppen til prosjektet skal ha møte i oktober.
Sak 09/10: Bruken av Handlingsplanene (rovvilt & tap på beite)
 Rovvilt ferdigstilt.
 Tap på beite må arbeides videre med.
Sak 10/10: Standardisering av fargekoder på bjelleslips
 Innarbeidet forskjellige rutiner i forskjellige beitelag.
Vedtak: Saken er ferdig behandlet
Sak 11/10: Eventuelt
 Orientering om bjellesaken i Sveio
 Orientering om rovviltskadeerstatningssaken

