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Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 2. juli 2013 

Møtetid: Tirsdag 2. juli 2013 kl. 13:00 – 14:40 

 

Møtested: Telefonmøte 

  

 Følgende deltok: 

Ove Holmås, Terje Benjaminsen, Laila Hoff Krutådal. Therese J. Mosti deltok som 

referent og saksbehandler.  

 

Sakliste: 

  18/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  19/13 Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøte 25. februar 2013 

  20/13 Høring – Endring av rovviltforskriften – forvaltningssone for ynglende ulv 

    (ulvesona) 

   21/13 Fagtur til Vest-Agder 

22/13 Prosjektet Økt bruk av heiabeiter, Rogaland Sau og Geit 

   23/13 Vedrørende bevisets stilling ved hundeangrep på sau 

             24/13 Prosjekt om forebyggende tiltak mot alveld 

  25/13 Orienteringssaker 

a) Levende Landskap 

b) Endringer i Rovviltforskriften (2012) og Forskrift om tilskudd til tiltak i 

beiteområder (2012) 

c) Endring i føring av protokoll 

d) Innspel til oppstart revidering av ny forvaltningsplan 

e) Høringssvar – forslag til endringer i Forskrift om kompensasjon ved 

restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt 

f) Vakttelefon for rovvilt hos fylkesmennene 

g) Høring om endring av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

   26/13 Eventuelt 

 

Sak 18/13 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 19/13 Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøte 25. februar 2013. 

Vedtak:  

Protokoll ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 20/13 Høring – endring av rovviltforskriften – forvaltningssone for 

ynglende ulv (ulvesona) 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Saksutredning: 
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 Høring ble tilsendt NSG 17. juni 2013. Høringsfristen er 1. oktober. 

 Det er utarbeidet et forslag til arbeidsplan for gjennomføring av høringssvaret. 

 Det er utarbeidet et førsteutkast til høringssvar som skal revideres i UR. 

 Høringsbrevet er sendt ut til alle fylkeslag 17. juni for innspill til høringssvaret 

fra NSG. De har fått tre ukers svarfrist. 

 

Dokumenter som følger saken: 

 Høringsbrev fra Miljøverndepartementet – Endring i rovviltforskriften – 

forvaltningsområde for ynglende ulv (Dato: 14.06.2013). 

 Forslag til arbeidsplan for utarbeidelse av høringssvar. 

 Førsteutkast på et høringssvar. 

 Rapport: Evaluering av ulvesona 

 Gjeldende forskrift om forvaltning av rovvilt, § 2. 

 

 

Vedtak: 

Utmarksrådet vedtar at høringssvaret skal bearbeides videre etter innspill fra 

fylkeslagene før Rådet kommer med spesifikke forslag til endringer. Utmarksrådet 

skal ha ferdigbehandlet høringssvaret før førstkommende styremøte, 22. til 23. august. 

 
 

Sak 21/13  Fagtur til Vest-Agder 

Saksbehandler: Karoline Salmila 

 

Saksutredning: 

 Det er planlagt en fagtur 19.-20. august for UR til Vest-Agder. 

 Det er planlagt at UR skal møte Vest-Agder Sau og Geits medlemmer ved 

KVS Lyngdal (Videregående skole) mandag 19. fra kl. 18.00. 

 Under dette møtet er Atle Domke (Veterinærhøgskolen i Stavanger) hyret inn 

for å holde et innlegg om snylteproblematikken i beitenæringen (45-60 min). 

 Ove Myklebust fra Landbruksrådgivningen skal også holde et innlegg om «Ny 

giv i sauenæringa i Vest-Agder» - et treårig prosjekt (2012-2015). 

 Invitasjon til dette møtet blir nå annonsert i aviser i Vest-Agder. 

 Ove Myklebust ordner gjerne med biltransport og kan eventuelt hente de som 

kommer med fly til Kjevik (Kristiansand lufthavn), så UR slipper å bruke 

ekstra tid på å finne fram. Han trenger bekreftelse på om dette er ønskelig. 

 UR bør fortsette planlegging om en reise- og besøksrute til turen. 

 

Dokumenter som følger saken: 

 Program: «Fagmøte sau i saman med utmarksrådet i Norsk Sau og Geit på 

KVS Lyngdal måndag den 19. august frå kl. 18.00». 

 Epost fra Ove Myklebust sendt 15. april og 15. mai 2013 
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Vedtak: 

Utmarksrådets tre medlemmer og begge beite- og utmarksrådgiverne reiser på fagtur. 

Rådet tar sikte på å ankomme Kjevik lufthavn mandag formiddag slik at man rekker å 

se på shopsiresau som beiter i plantefelt før møtet på KVS Lyngdal starter. 

Utmarksrådet ønsker å besøke et beitelag på fagturens andre dag. Ove Myklebust 

kommer med flere forslag i sin e-post til saksbehandler. Rådet ønsker at Myklebust ser 

på avstand fra beitelag til flyplass ved avgjørelse om hvilket beitelag det er aktuelt å 

besøke. 

 

Saksbehandler undersøker tidspunkt for flyreiser og planlegger overnatting. 

 

Sak 22/13 Prosjektet Økt bruk av heiabeiter, Rogaland Sau og Geit 

Saksbehandler: Therese J. Mosti  

 

Saksutredning: 

 Magne Jakob Bjørheim, fylkesleder i Rogaland Sau og Geit har vært i kontakt 

med saksbehandler angående prosjektet Økt bruk av heiabeiter 

 Prosjektet skal legge til rette for økt bruk av heiabeiter gjennom målrettede 

tiltak mot beite- og sankelag. Aktuelle tiltak er informasjon til beite- og 

sankelag om prosjektet, utprøving av radiobjeller i gitte områder i nærheten av 

områder uten tilsyn, og utleie av radiobjeller til nye besetninger. 

 Har allerede fått innvilget støtte på 995 000 kroner gjennom Regionalt 

partnerskap, som vist i vedlagte søknad 

 Bjørheim spør om Norsk Sau og Geit ønsker å bidra med faglige innspill eller 

annet til prosjektet 

 

Dokumenter som følger saken: 

 Søknad om økonomisk støtte til prosjektet, sendt til Regionalt partnerskap 

 

Vedtak: 

Utmarksrådet er svært positive til engasjementet og støtter prosjektet. Utmarksrådet 

råder styret til å stille NSGs beite- og utmarksrådgivere til rådighet, i tillegg til at 

Rådet også kan stille opp ved behov.  

 

Saksbehandler kontakter Bjørheim for nærmere avklaring av roller for rådgiverne og 

Utmarksrådet.  

 

Sak 23/13 Vedrørende bevisets stilling ved hundeangrep på sau 

Saksbehandler: Therese J. Mosti 

 

Saksutredning: 

 Saker hvor hund har gått til angrep på sau blir ofte henlagt av Politiet, til tross 

for at bevisene kan være sterke. Slike saker er en stor belastning for 
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saueholdere, og skjer hver beitesesong. Selv i tilfeller hvor DNA fra hunden er 

tilgjengelig, har slike saker blitt henlagt. 

 Det stilles derfor spørsmål til hvor sterke beviser saueholder må ha for at slike 

saker ikke skal henlegges av Politiet. 

 Saksbehandler har vært i kontakt med flere, blant annet Østfold politidistrikt, 

uten å få noen klarhet i saken. 

 Utmarksrådet bes å ta stilling til om det skal jobbes videre med å kartlegge 

hvilke bevis som er tilstrekkelige for Politiet for at en hundeeier kan bli dømt 

for hundens angrep på sau. 

 

 

Vedtak: 

Slike tilfeller kommer til å skje gang på gang, og er noe som opptar mange 

saueholdere. Det er derfor viktig å jobbe videre med saken. Saksbehandler arbeider 

videre, og starter med å undersøke om det ligger noen rettskraftig dom på saker som 

omhandler hundeangrep på sau. 

 

Sak 24/13  Prosjekt om forebyggende tiltak mot alveld 

Saksbehandler: Karoline Salmila 

 

Saksutredning: 

 Universitetet i Oslo v/Ivar Mysterud inviterte NSG til møte 24. april – NSG 

fikk en invitasjon om deltakelse i et prosjekt om forebyggende tiltak mot 

alveld. 

 Forskningen er kommet så langt at de kan utvikle en bolus for medisinering av 

sau på utmarksbeite. 

 Prosjektet har kommet gjennom første runde i søknadsprosessen. 

 Prosjektet krever en egenandel på minst 20 % kontant av totalkostnaden fra 

næringslivet – en finansiell utfordring. 

 Hvor mye er NSG villig til å bidra med? 

 

Dokumenter som følger saken: 

 Søknadsskisse om støtte til et prosjekt om forebyggende tiltak mot alveld i regi 

av Universitetet i Oslo. 

 Brev fra SLF: Tilbakemelding på KPN-skisser etter FFL og JA’s utlysning av 

FoU-midler for 2014 innen mat- og landbruk. 

 Epost om alveldprosjektet fra Trond Schumacher og Ivar Mysterud (dato: 

29.05.2013). 

 

Vedtak: 

Alveld er en stor utfordring i mange områder, og det er viktig å komme gåten til 

bunns. Utmarksrådet råder NSG til å støtte prosjektet, og råder styret til å sette av 

budsjettmidler til finansiell støtte av prosjektet. 
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Sak 25/13 Orienteringssaker 

Saksbehandler: Therese J. Mosti og Karoline Salmila 

 

a) Levende Landskap 

b) Endringer i Rovviltforskriften (2012) og Forskrift om tilskudd til tiltak i 

beiteområder (2012) 

c) Endring i føring av protokoll 

d) Innspel til oppstart revidering av ny forvaltningsplan 

e) Høringssvar – forslag til endringer i Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i 

bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt 

f) Vakttelefon for rovvilt hos fylkesmennene 

g) Høring om endring av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

 

Sak 26/13 Eventuelt 

 

 

   

 

Therese J. Mosti 

referent                       


