
 
 Blir det betre vilkår for beitebrukarar i 
Oppland i åra som kjem sett i lys av 
økte bestander av ulv og bjørn og 
«Krokann-dommen» i forhold til ny 
erstatningsforskrift?  

Terje Bø, Miljødirektoratet 



Tja, det kan jeg ikke si sikkert! 

Noen generelle forhold vil bli endret, blant annet 

erstatningsreglene 

Rovviltforliket ligger fast 

Bestandsmålene ligger fast (mulig unntak ulv) 

Vi påvirkes av Sverige 

Vi påvirkes av hvilke tiltak vi setter i verk her 

Biologien til rovdyra ligger fast 

Landbrukspolitikken må andre ta seg av  



 Nye erstatningsregler for beitesesongen 2014 

Erstatning er ikke det næringene ønsker, men et 

nødvendig virkemiddel. Skader vil oppstå og så i åra 

framover. 

Erstatninger og forebygging må virke i lag, men alle 

tiltak er ikke like aktuelle overalt, eller like egnet 

overalt. 

Noen tiltak er uegnet i Oppland. 



Bakgrunn for endringsforslaget 

 Innstilling fra ekspertutvalg høsten 2011 
 

Enighet om 8 punkter som bør gjennomføres uavhengig av hvilken fremtidig 
modell man velger for erstatningsordningen. 

 

 Miljødirektoratet har fått i mandat fra KLD å innarbeide punktene i forskriften.  
 

 Forslag sendt på høring, med høringsfrist 15. januar 2014 

 

 Miljødirektoratet har oppsummert høringsuttalelsene, og laget forslag til endelig 
forskrift med kommentarer. 

 

 Forskriften vedtas av Klima- og Miljødepartementet 

 

 Forskriftsrevisjonen har gått uavhengig av, og parallelt med, Krokann-saken. 



8 punkter et samlet ekspertutvalg anbefalte 

 1.  Endre innholdet i søknadsskjemaet 

 2.  Sette krav til bedre dokumentasjon av saueholdet 

 3.  Økte krav til dyreeier/foretak 

 4.  Gjennomføre obligatorisk kodemerking som    

  standard 

 5.  Gjennomgå og revidere parametere som inngår i   

  beregning av satser 

 6.  Redusere krav til skadedokumentasjon 

 7.  Bedre kunnskap om andre tapsårsaker enn rovvilt 

 8.  Innarbeide erstatningsordningen i Dataflytprosjektet 

 



pkt.2:  Sette krav til bedre dokumentasjon av saueholdet 

 
 § 4. Vilkår for erstatning 

  
Følgende vilkår må oppfylles for å få full erstatning: 
 
a …. 
b …. 
c …. 
 
d.   dyreeier har gitt riktige og nødvendige opplysninger for  å  
  underbygge kravet om erstatning. Dette innebærer    
  besetningsdata på individnivå, herunder data over tapte  
  og skadde dyr. Dersom dyreeier har gitt fullstendige   
  besetningsdata til sauekontrollen, og har samtykket i bruk av 
  besetningsdata fra denne, anses dette kravet som oppfylt.   
 
e …. Dyr gjenfunnet i live etter at søknad om erstatning er sendt 
  skal straks meldes fylkesmannen. ………….. 



pkt.3:  Økte krav til dyreeier/foretak  

 Dyreeiers aktsomhetsplikt er regulert i gjeldende forskrift § 4 a.  

 

 Høyesterett avsa den 10. oktober 2012 den såkalte Kleiva-dommen. 

Høyesterett klargjør i dommen hvilke plikter som påligger den 

næringsdrivende for å forebygge tap, for å unngå bortfall eller 

reduksjon i erstatningen. Henvisning til dommen, og sitat fra 

sentrale punkter i dommen er gjengitt i kommentarene til 

forskriftsforslaget. Med dommen anses dyreeiers krav til å 

gjennomføre forebyggende tiltak tilstrekkelig klargjort. 

 

 Forskriftsendring for å pålegge dyreeier ytterligere krav anses ikke 

nødvendig. 

 



pkt.4:  Gjennomføre obligatorisk kodemerking som standard 

 

I kommentarene til bestemmelsen om vilkår 

for erstatning, § 4 a, foreslås følgende tillegg: 

Mottar en dyreeier erstatning for tap til fredet 

rovvilt, skal besetningen påfølgende år 

kodemerkes for lammetall.  

 

Lammetallsmerking gir verdifull informasjon. 

Miljødirektoratet vil følge opp behovet for slik 

merking med Mattilsynet 



pkt.6: Redusere krav til skadedokumentasjon 

 
Foreslås løst ved 2 endringer: 

 

Vurdering av sannsynlighet for rovvilttap gjøres samlet 

for beiteområdet. Dette gir mindre fokus på antall 

dokumenterte tap hos den enkelte bruker. Når rovvilttap 

i et område er godt dokumentert, kan ytterligere 

undersøkelser unnlates.  

 

 Innføring av en ny regel om at alt tap over normaltap 

anses tapt til rovvilt når 4 kriterier er oppfylt, 

forskriften § 7.  



Forslagets § 6 er en videreføring av dagens regler, gjelder 

dokumenterte/antatte skader ved kadaverfunn  

 



Tap av husdyr ut over normaltap ansees som tapt til rovvilt når følgende kriterier er 

oppfylt: 

 

a) Beiteområdet har fast bestand av rovvilt. 

b) Det er påvist regelmessig rovviltskade på husdyr i beiteområdet i beitesesongen.  

c) Tapsbildet er sammenfallende med kunnskap og erfaring om skademønster voldt 

 av tilstedeværende rovviltart 

d) Tapsbildet er sammenfallende med sammenlignbare besetninger i beiteområdet 

 eller nærliggende beiteområder  

  

Dersom et eller flere av kriteriene ikke er oppfylt, skal sannsynlighetsvurderingen 

gjøres i henhold til § 8. 

 

 Dyr som er konstatert tapt til annet enn rovvilt erstattes ikke i henhold til § 7.  

 

Forslagets § 7 er en ny regel 

- alt over normaltap erstattes når noen vilkår er oppfylt: 



Forslagets § 8 er en videreføring av dagens § 8  

- hovedregelen om sannsynlighetsovervekt  

 

Tap ut over normaltap, som ikke er ansett tapt til rovvilt 

etter §§ 6 eller 7, ansees som tapt til rovvilt når øvrige 

omstendigheter viser en sannsynlighetsovervekt for at 

det enkelte dyr er drept eller skadet av rovvilt. 

 

 

 (Sannsynlighetsovervekt ved samme vurderinger som 

tidligere § 8, herunder vurdering av andre mulige 

tapsårsaker, jf behovet for bedre besetningsdata) 



Frostating lagmannsretts dom av 4. november 2013 -  
«Krokann-dommen» 

 Vedtaket ble kjent ugyldig fordi sannsynlighetsvurderingen var foretatt på 
bakgrunn av opplysninger om kadaverdokumentasjoner og rovviltforekomst. 

 Andre mulige tapsårsaker var mangelfullt utredet og vurdert. 

 

Dommens konsekvenser 

 Krokann og 9 andre saker må behandles på nytt 

 Opplysninger om andre tapsårsaker må innhentes og vurderes, og vurderingen av 
disse må fremgå av vedtaket. 

 Dommen forutsetter ingen forskriftsendring, men endret praktisering. 

 

Forholdet mellom dommen og forslaget til forskriftsendring 

 Dommens krav til saksbehandling anses dels ivaretatt ved at krav om 
besetningsdata på individnivå gir bedre kunnskapsgrunnlag. 

 Kodemerking kan gi bedre kunnskap om tapstidspunkt, og evt. tapsårsak. 

 Krav til skadedokumentasjon kan reduseres ved § 7. Beiteområder sees samlet. 



 Hvilke data har vi som grunnlag? 

Tabell 3. Oversikt over kadaverfordeling lam/voksne sau pr rovviltart i Rovbase pr 1.juni 08 

 

Lam Voksne totalt Forholdstall Lam/sau 

Bjørn 2629 10000 0,26 

Gaupe 8493 1537 5,53 

Jerv 11860 1674 7,08 

ulv 2157 1344 1,6 

Kongeørn 2040 115 17,74 

Rev 1531 17 90,06 

 

Dette forteller noe om aktuelle 

skadevoldere, sammenholdt med data fra 

aktuelle beitelag/brukere 



 Når skjer tapene?  



 Hva vil regelverket og dommen medføre? 

Noe enklere vurderinger for FM 

Mer omfattende begrunnelse for FM der tapsårsaker er 

uklare 

SNO kan redusere skadedokumentasjon i noen områder 

Brukere utenfor sauekontrollen må levere mer data 

FM må bygge opp kunnskap om alle aktuelle tapsårsaker, 

dvs mer samarbeid. 



Hva med 2014 i Oppland? 

Erstatningsforskrift fastsettes trolig rundt 1.juni 

Vi er obs på bjørn i deler av region 3  

Jerv i Øyer 

Meget usikkert i forhold til ulv  

 



Bjørn i 2013 

Begrenset med aktivitet i vest 

DNA analyser snart ferdig, så langt 5 bjørner i Oppland i 

2013. 

 - OP2 som er hovedsakelig i Imsdal/Ringebu/Venabygd,  

 fulgt siden 2006 

 - HE88 er fulgt siden 2009 og er i Ringebu/Storelvdal 

 - HE129 skutt Ringebu 14 juni 

 - HE135 var i Åmot i sept/okt 

 - 12-001 Torsby i 2012, Øyer i juni, skutt Storelvdal aug 



 Jerv i 2013 

Bestandsmål på 4 ynglinger vil normalt innebære ca 20- 

25 individer 

DNA-resultater klare fredag 06032014 

  2012     2013   

LC-region N 
ID* 

DNA 

Pop. size 

Reprod. 
N 

ID* 

DNA 

Pop. size estimate 

reproductions 

Region 1 28 5 2 23 4 2 

Region 2 1 1 - 2 1 - 

Region 3 89 29 23 95 20 23 

Region 4 0 0 - 1 0 - 

Region 5 94 34 66 156 46 60 

Region 6 146 59 82 148 53 76 

Region 7 294 99 80 330 103 72 

Region 8 351 152 142 238 87 117 

Norway 1003 379 395 993 314 350 



Ulv 

 




