
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 

Norges Bondelag og Norsk  Sau og Geit

vil bidra med:   

 Møte og støtte til de berørte sauebrukerne

 Juridiske vurderinger

 Politiske avklaringer

 Videre dialog mellom de ulike aktørene



Hva kan den enkelte gjøre?

 Den enkelte sauebonde

 Rammer tilfeldig

 Fellesskap

 Tiltak



Hva har vi gjort sentralt så langt

 Juridisk bistand, klage

 Samordnet NSG, Bondelaget og BSL 

 Juridisk vurdering

 Fellesbrev til Mattilsynet

 Anmodning om møte med statsrådene Tine Sundtoft og 
Sylvi Listhaug

 Møte med de som er berørt

 Planer for videre oppfølging



Juridiske vurderinger

Dyreeierne er feil adressat, tiltak for å redusere 
skaderisikoen ligger utenfor deres myndighet

 Det er rovviltforvaltningen som må vurdere 
skadereduserende tiltak i form av uttak av rovvilt, eventuelt 
erstatte tapt beitebruk som er begrunnet i vernet av 
rovviltbestanden i området 

 Dyreeierne har et rettslig vern mot erstatningsfritt å avstå fra 
bruk av beiteretten når naturvernhensyn er årsaken



Juridiske vurderinger  fortsetter

Mattilsynet skiller ikke her mellom akutt-tiltak og ansvaret for en 
vedvarende rovviltsituasjon.

 Ved akutt fare for rovviltangrep, har dyreeier etter 
dyrevelferdsloven § 24b plikt til å vurdere akutte tiltak av 
hensyn til dyrevelferden og Mattilsynet kan pålegge tiltak 
etter dyrevelferdsloven 

 Det må sondres mellom ansvaret for å gjennomføre tiltak i en 
akuttsituasjon og ansvaret for en vedvarende rovviltsituasjon

 Denne sondringe er ikke foretatt i de vedtak som nå er rettet 
mot de 20 beitebrukerne i Oppland



Juridiske vurderinger  fortsetter

 Mattilsynets vedtak av 26. mai:

«Vi varslar difor vedtak om at du må gjera tiltak komande 
beitesesong for å redusere tapa til eit meir akseptabelt nivå. 
Dersom nye tiltak ikkje blir sett inn, eller tapa i beitesesongen 
2014 held fram i same stoleik som dei føregåande åra, vil 
Mattilsynet vurdere å gje pålegg om avgrensningar i bruk av 
utmarksbeite til sau i beitesesongen 2015.»



Juridiske vurderinger  fortsetter

 Mattilsynet skriver i avslaget på klagen av 20. 
juni 2014:

«...argumenta i høve til beiterestriksjonar har [difor] ikkje 
betydning for det vedtaket som no er fatta. Dette vedtaket 
gjeld pålegg om å setja i verk tiltak for å redusere tap av dyr 
på beite, og ikkje forbod mot bruk av beite.» 



Juridiske vurderinger  fortsetter

 Manglende samordning mellom statlige organer

Stortingets behandling av dyrevelferdsloven, hvor flertallet 
uttalte i Innst. O. nr. 56 (2008-2009): 

«For å oppnå den todelte målsettingen i rovviltforliket, mener 
flertallet det er avgjørende med god samhandling mellom 
dyrevelferds- og rovviltforvaltningen. Tiltak for å redusere 
rovviltfaren må vurderes i saker der beitenekt kan være 
aktuelt.» 



Juridiske vurderinger  fortsetter

 brev datert 28. juli 2006, daværende landbruk-
og matminister og miljøminister skriver:

«Mattilsynet og fylkesmennene må i områder med stor fare 
for rovdyrangrep arbeide for at det blir satt i verk effektive 
forebyggende tiltak. Dyreeier, fylkesmann, kommune og 
Mattilsynet må sørge for at det blir funnet praktiske løsninger 
som kan hindre dyretragedier og som er akseptable for alle 
parter. Beitenekt skal være siste utvei etter at andre 
alternativer er vurdert. 



Juridiske vurderinger  fortsetter

 Videre i samme brev:

«Mattilsynet må derfor så raskt som mulig ta kontakt med 
fylkesmannen for å finne praktiske løsninger når en 
dyrevernsak er i ferd med å utvikle seg. Det er viktig at det er 
bred enighet om de løsninger som velges før Mattilsynet fatter 
et eventuelt vedtak. Utgiftene til slike tiltak skal så langt det 
er mulig prioriteres innenfor budsjettet til forebyggende tiltak i 
de enkelte fylker. Det forutsettes også at fylkesmannen fatter 
raske vedtak om kompensasjon, slik at tiltakene kan settes i 
verk.» 



Juridiske vurderinger  fortsetter

 Vedtaket er i strid til Mattilsynets egne 
retningslinjer av 2. mai 2013

«Mattilsynet skal aktivt etablere god dialog med andre 
offentlige instanser på alle nivå for å sikre en god 
samordning av myndighetenes virkemiddelbruk.» 

«Når virkemidler som omfatter restriksjoner på bruk av beite 
vurderes, skal fylkesmannen informeres. Det skal gis rimelig 
tid til å iverksette effektive risikoreduserende tiltak før 
vedtak fattes. 

I akutte situasjoner i beiteperioden kan denne tidsfristen 
være kort.» 



Politisk avklaring

 Tilsvarende varsel i 2011- landsdekkende

 Avklart, brev fra Lars Peder Brekk

 Tilsvarende avklaring med bakgrunn i de juridiske 
vurderingene

 Brev sendt med anmodning om møte med departementene 
for landbruk og miljø



Videre arbeid i beitenektsaken 2014

 Videre dialog og oppfølging

 God kommunikasjon 

 Videre oppfølging av de berørte 

 Tett på Mattilsynet, Rovviltnemnda, Fylkesmannen

 Beitingens betydning og juridisk rettighet


