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Årsmøte Hedmark Sau og Geit, Skaslien Gjestgiveri
27.02.2015

Sak 1: Opning.
Leiar Ole Jakob Akre ønsker velkommen og overlet ordet til ordførar
Niels- F Rolsdorph som held innleiing og orienterar om Grue kommune
med bla. fokus på kommunens oppleving av norsk rovdyrpolitikk.
Ole Jakob informerar om avtalen med Nortura og ny sekretær i HSG Eva
Linn Hove Bergset. Overlet så ordet til ordstyrar Kjell Gunnar Tveråen
Sak 2: Opprop av utsendingar.
Ulf Skårholen føretok oppropet. (Vedlegg 1)
25 av 27 påmeldte møtte.
Sak 3:Godkjenning innkalling og saksliste.
Godkjend.
Sak 4: Val av to personar til å underskrive protokoll:
Per H. Lindholt og Arne I. Skramstad valt.
Sak 5: Val av to personar til tellekorpset:
Eirik Sletten og Vegard Nystuen valt.
Leiar held deretter tale til årsmøtet (Vedlegg 2). Ingen merknadar til leiar
sin tale.
Sak 6: Årsmelding 2014.
Ordstyrar går igjennom årsmeldinga punkt for punkt.
Ulf Skårholen informerte om bruken av heimesida. 51 artiklar er lagt ut
på heimesida siste året. Sida har hatt 4467 treff.
Ola D. Gløtvold kommenterer beitestatistikken. Dette er den statistikken
vi får frå det offentlege, men den er ikkje heilt korrekt. Beitebrukarar som
ikkje er med i organisert beitebruk kjem ikkje inn i statistikken. Det
statistikken viser er trenden av tap og kor dei store angrepa er. Britt Gran
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frå Elverum kommentarar at ho har tatt opp statistikken med fylket pga.
feil, men dei er ikkje interessert i å gjere noko med det.
Roar Søberg, Åmodt stilte spørsmål angåande erstatning. Kva skjer
vidare med avkorting? Dette kjem opp under sak 8.
Per H. Lindholt kommenterer søylediagrammet i årsmeldinga s. 13. Det
er stor skilnad mellom det som er erstatta og det som er kravd erstatta. I
tillegg er det høg dokumentasjonsgrad. Kvifor? Ulf Skårholen svarar. Det
er ein del tilfelle som blir dokumentert som t.d. hundedyr o.l. Dette kjem
inn under dokumenterte tilfelle, men gjev ikkje erstatning.
Ole Jakob Akre tek opp gjetarhundlagets budsjett. Det er stor skilnad
mellom medlemskontingent fått inn i 2014 og det som er budsjettert i
2015. Årsaka til dette er at det ikkje er innkravd nok kontingent tidlegare.
Dette skal dei ta tak i og derfor er medlemskontingenten auka til 9000 kr.
Årsmeldinga einstemmig godkjend.
Sak 7: Rekneskap 2014
Fylkeslaget:
Ordstyrar går igjennom rekneskapen frå 2014.
Per H. Lindholt likar ikkje at det er mindre inntekter enn utgifter. Foreslår
å ta styremøter på Skype el. for å redusere møtekostnadane. Han kan
hjelpe til med å få det til. Leiar tek med seg dette. Dette vil styret prøve
på. Kjell Eierholen kommenterer at to i styret har svært dårleg data- og
telefonforbindelse. Skype er truleg lite aktuelt pga. det. Styret vil likevel
ta tak i denne posten.
Ordstyrar les opp revisjonsrapporten.
Rekneskapen einstemmig godkjend.
Gjetarhundlaget:
Ordstyrar går i gjennom rekneskapen frå 2014
Per H. Lindholt kommenterer at det ser ut som ein kassakladd. Dette
burde dei som har revidert kommentert. Han meiner problemet med
rekneskapen i fjord ikkje var at det var for mykje pengar i kassa, men
2000 kr mindre enn 0. Styret noterer seg dette og tek det til etterretning.
Kan ikkje gjere rede for dette. Ola D. Gløtvold informerer om at det har
vore møter mellom Gjetarhundlaget, HSG og rekneskapsførar. Det har
vore vanleg å ta ut pengane ved årsskiftet og sette dei inn att etter
årsskiftet for å sleppe formueskatt til privatperson. Dette er det ordna opp
i jmf. s. 20 i årsmeldinga.
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Per H. Lindholt legg fram at rekneskapen til Gjetarhundlaget kanskje
burde vore tatt inn som delrekneskap under hovudlaget for å få alt i
orden. Styret vil sjå på dette.
Sak 8: Saker til behandling
Folldal og Ringsaker har sendt inn sak som går på avkortning av
erstatning. Vert tatt igjen under sak 10
Sak 9: Val
Valkomiteens leiar, Per Roar Stømner, får ordet. Deler ut innstillinga.
Stømner foreslår skriftleg val på leiar og handsopprekking på resten.
Årsmøtet godtek dette.
16 stemmeberettiga.
a. Leiar veljast for eitt år: Gjenval Ole Jakob Akre, Rendalen. Ingen
motkandidat. Einstemmig valt.
b. 1)Styremedlem veljast for to år: Gjenval. Kjell Eierholen, Grue.
Ingen motkandidat. Einstemmig valt.
2) Styremedlem veljast for to år: Ny. Mona Malvik Arntzen, Kvikne.
Ingen motkandidat. Einstemmig valt.
c. Nestleiar veljast for eitt år: Gjenval. Martin Mostue, Romedal og
Stange. Ingen motkandidat. Einstemmig valt.
d. 1. vara til styret. Veljast for eitt år. Ny. Hans Bondal, Sollia. Ingen
motkandidat. Einstemmig valt.
e. 2. vara til styret. Veljast for eitt år. Ny. Vegard Nystuen, Folldal.
Ingen motkandidat. Einstemmig valt.
f. 3. vara til styret. Veljast for eitt år. Elin Baugslien, Folldal. Ingen
motkandidat. Einstemmig valt.
g. Medlem i valkomiteen: Veljast for 3 år. Gjenval. Per Roar Stømner,
Einstemmig valt.
h. Vara for nytt medlem i valkomiten: Arne I. Skramstad. Einstemmig
valt.
i. Møteleiar på neste årsmøte: Kjell Horten, Os Einstemmig valt.
j. Vara til møteleiar neste år: Per Helge Lindholt, Løten og Vang.
Einstemmig valt.
k. Godtgjersle til styret: Det er to år sidan det har vore endring i
godtgjersla til styret. Einstemmig vedtatt inga endring.
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l. Representantar på landsmøtet: Ole Jakob Akre, Hans Bondal,
Mona M. Arntzen. Alle har sagt seg villige til å reise. Einstemmig
vedtatt.
Bør ha vara i tilfelle fråfall.
m. Vararepresentantar på landsmøtet: 1.Martin Mostue, 2.Kjell
Eierholen,3.Vegard Nystuen, 4.Elin Baugslien 5 Ola D. Gløtvold.
Einstemmig vedtatt.
n. Fagråd Geit: Har vore i ro i nokre år. Blir no dratt i gang att. Hans
Bondal, Sollia, Inger Moldestad, Alvdal, Møyfrid Berg, Folldal.
Einstemmig vedtatt.
Sak 10: Innkomne saker.
Folldal og Ringsaker har sendt inn likelydande sak som går på avkorting
av rovdyrerstatning. Begge lokallaga legg fram sitt syn på saka.
Folldal: fylkesmannen tolkar regelverket for strengt og oppgjev høgare
normaltap enn det som er reelt. Alle får 25-50 % avkorting pga. at det
ikkje er dokumentert regelmessig rovdyr gjennom sesongen. Dei har
dokumentert ørn og jerv. Ørn er dokumentert tidleg i sesongen og jerv
seint i sesongen. Har etter å ha sendt brev til fylkesmannen fått full
erstatning pga. mykje funn av kadaver.
Ringsaker: mange har fått 25 % avkorting i områder der det er
dokumentert tap. Dei har diverre vore seint ute med å klage. Enkelte
hadde ikkje fått med seg at dei hadde fått avkorting. Bør kanskje få gjort
breva tydlegare med tanke på dette.
Leiar informerer om kva styret har gjort i saka. Styret har sendt eit brev til
NSG den 20.01.2015 (ligg ute på heimesida). Brevet vart behandla i
styremøte til NSG 10. februar. Kom midlertidig tilsagn på brevet 25.02.
Saka ligg no til behandling i NSG og styret avventar behandlinga der.
Leiar forslår å nedsett ein resolusjonskomitê, på 4 personar, som skal
skrive eit forslag som skal sendast til landsmøtet. Forslaget blir behandla
av årsmøtet i morgon. Forslaget blir einstemmig vedtatt.
Medlemmar valde til komiteen: Per Joar Nesthun, Ringsaker, Ola
Brattberg, Ringsaker, Vegar Nystuen, Folldal, Eirik Sletten, Folldal. Ulf
Skårholen vert valt som sekretær.
Forsamlinga diskuterer ulike problemstillingar rundt tema bla.
fylkesmannen i Hedmark sine tolkingar av regelverket, krav til
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dokumentasjon og det aukande kravet til produsentane t.d.
merkeforskrifta, kadaverhundar, GPS konvertibel med SNO og
fylkesmannen sin GPS etc.

Sak 11: Arbeidsplan og budsjett 2015
Gjennomgang av Ulf Skårholen.
Arbeidsplan: (vedlegg 5)
Ingen kommentarar. Einstemmig godkjent.

Budsjett 2015: (vedlegg 6)
Styret har lagt opp til ein auke i sal av reklame på nettsida og derfor ein
auke i salsinntektene. Det er og lagt inn ein ny post i budsjettet som går
på drift av nettsida og reklamesal.
Rekneskapshonoraret er venta å bli redusert i 2015 då det i 2014 har
vore to møter med rekneskapsføraren pga. rekneskapen frå i fjor.
Styret planlegg å sende ut invitasjon til fagmøter ol. på e-post for å
unngå utgifter til annonsering. Oppfordrar lokallagsleiarane til å vere
flinke å vidaresende. Årsmøte må ikkje annonserast i avisa.
Budsjettet går i null mot eit underskot i fjor på kr. 14914.
Budsjettet einstemmig vedtatt.
Sak 12: Tid og stad for neste årsmøte:
Leiar tek til ordet for at ein endrar på tradisjonen med at ein har hatt
rullering på lokaliseringa av årsmøta. Hedmark har lange avstandar.
Leiar foreslår Hovdemoen på Rena som fast møtestad då dette ligg midt
i fylket.
Styret ber alle lokallaga om å gjennomføre årsmøta i løpet av januar slik
at fylkeslaget kan halde årsmøtet første veka i februar for å unngå
kollisjonar med t.d. scanning og liknande. Det kjem fram at det for
enkelte likevel vil bli kollisjonar. Styret meiner likevel at det er viktig at
møtet blir holde tidlegare enn i år.
Det kjem forslag om å halde årsmøtet i lag med andre fylkeslag. Det vart
tatt kontakt med både Oppland og Akershus utan at dette førte fram i år.
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Einstemmig vedtatt å halde årsmøtet på aksen Elverum- Koppang så
tidleg som råd i februar.
Leiar takkar Charlotte Ryen og Ulf Skårholen for godt arbeid i styret.
Etter årsmøtesakene var det innlegg frå Per Fossheim- ein liten
introduksjon til laurdagens debatt. Forsking, forvaltning, Krokandommen
korleis skal vi forhalde oss til det. Så fortalte Erling Skurdal frå Nortura
om slaktesesongen 2014 og marknadssituasjonen og til slutt heldt Knut
Arne Gjems leiar i NJFF innlegg.

Gjennomgang av sak 10 laurdag 28.02.
Resolusjonskomiteen har skreve eit brev som blir sendt til landsmøtet
ang. saka som vart tatt opp av Folldal/Ringsaker ang. avkorting av
erstatningsbeløp. Vedtatt. (Vedlegg 7)

Per H. Lindholt/s/

Arne I. Skramstad/s/

Kjell Gunnar Tveråen/s/

Eva Linn Hove Bergset/s/
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Vedlegg 1.
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Vedlegg 2
Lederens tale til årsmøtet 2014.
For å drive med småfe må du være rimelig sta!
Vi blir motarbeidet på mange områder. En total feilslått rovdyr politikk
som har slått beina unna mange produsenter, og jeg frykter det blir flere
som ikke orker å fortsette i framtiden. Det er jo ikke rovdyras skyld, men
de som skal utøve forvaltningen er ikke direkte på vår side.
Rovdyr spørsmål tar mesteparten av tiden innen fylkeslaget.
Men vi kan ikke gi opp, vi kan ikke slutte å snakke/skrive om hva dette
gjør med oss og vår næring! Gjør vi det er småfe holdet en sagablott.
Vi har en ny regjering som ikke akkurat har gjort det enklere for oss som
driver med småfe.
Det skal bli store bruk, det er nok løsningen i dette karrige landet med 3
% dyrket mark. Utmark har vi mye av, god utmark som kan og bør
utnyttes til kjøttproduksjon av småfe og melkproduksjon av geit.
Matmeldinga som tilsier 1 % økning i kjøttproduksjon i året, basert på
utmarksressurser, er den bare lagt vekk? Hvorfor er det ingen som vifter
med den? Vi i Hedmark Sau og Geit har tatt den fram i mange
sammenhenger, og blir for all del hørt i vår egen organisasjon. Men noen
høyere opp i systemet har tydeligvis sine egne
regler å følge. Det er skremmende i et demokratisk samfunn!
Med en sjølforsyningsgrad på ca. 40 % i dette landet bør det snart ropes
et varsko!
Vi importer med andre ca. 60 % av maten vår. Dette i en verden hvor
mange sulter!
Jeg tør påstå at det største problemet i dette landet er at staten Norge
har for mye penger!
Staten kjøper seg fri. Men å tro at en i framtiden kan få kjøpe den maten
en vil, det er
å være naiv!
Verdens befolkning vokser, og mat det må alle ha.
Vi har mulighet til å produsere mye mer mat basert på våre ressurser,
men det betinger at styrende myndigheter får vekk skylappene!
Heldigvis ser en en positiv trend i at mange blir opptatt av ren mat og
hvor den kommer fra. Dette må vi og våre medsammensvorene utnytte.
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Renere mat enn produsert på norske utmarksressurser skal en lete
lenge etter. Dette er en nødvendighet for å overleve i framtiden, og tror
og at vi har vår sterkeste forse ved å fronte dette!
Det dukker stadig vekk opp skremmselsbilder og info om smittsomme
bakterier/sykdommer.
Verden er blitt veldig åpen, og en må være veldig på vakt ang smitte og
hvordan en kan unngå å få den inn i landet og da i kontakt med dyr.
Klima er noe som blir fremhevet, og det er viktig. Men å skylde på husdyr
promp som en klimaversting blir bare for dumt!
Det spyttes ut forurensing over en lav sko på mange områder, og det
virker nærmest som det er greit bare det er i nærheten av en by.
Vi opplever et klimaskifte. Gjengrodde lier og skogen kryper oppover er
et utfall av dette. I tillegg til småfeets bortgang blir effekten radikal i så
henseende.
Å være bonde er ingen 9 til 4 jobb. Det er perioder i løpet av året hvor
timene i døgnet blir for få. Men vi har valgt dette yrket, fordi vi har
verdens viktigste yrke, nemlig å produsere mat og vi liker å gjøre det. Å
få ta imot lam og kje er jo et privilegium. Å se at disse vokser og trives,
da er livet bra!
En blir utladet etter slike perioder, det kunne vært godt med litt fri. Her
har myndighetene en veldig viktig jobb å gjøre.
Det må legges mye mer vekt på ferie- fritid i jordbruksforhandlingene!
Gården må drives om du er utladet. Med en god ferie og fritidsordning
kunne det vært mulig å leid inn hjelp slik at ikke ferie i landbruket fortsatt
skal bli et fremmedord.
Det satses friskt innen næringa mange steder, og det er kjempebra!
Det bygges store fjøs, dette for å leve av bruket som eneste
inntektskilde. De har tro på fremtiden, og slike skal vi gi et klapp på
skuldra og si lykke til!
Like viktig er det at vi tar vare på de som ikke gjør dette, de som velger å
ha mindre besetninger pga beliggenhet og andre faktorer. Vi må huske
på at det er flest av disse!
Alle uansett bruksstørrelse må vi ta vare på. Miljøet, fellesskapet og
felles tro på vår næring er essensen i en fortsatt bærekraftig småfe
produksjon.
De mindre besetningene er taperen i den nye landbrukspolitikken,
tilskuddene går opp ved større bruk. Takene for antall dyr som kommer
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Hedmark Sau og Geit

Org.nr. 969 539 586

inn under produksjonstilskuddet er økt, diffrenseringen i ant er høynet og
blitt en fast sum. Ergo taper de mindre brukene.
Noen velger nisje produksjon på sin gård. De biter seg fast, de vil være
med på å skape noe der de bor. Disse menneskene trenger og et klapp
på skuldra og et lykke til.
Vi må være til for hverandre, støtte hverandre og hjelpe hverandre.
Alene er en svak, sammen er vi sterke. Vi blir færre og færre, miljøet
smuldrer bort.
Å gjøre noe sammen, prate litt både fag og fjåsprat er utrolig viktig!
Alene er en svak, sammen er vi utrolig sterke!
Vi er opptatt av kortreist mat. Hva med ulla? Den har ligget i dvale i
mange år, men trenden ser nå ut til å snu. Dette betinger at ulla blir tatt
på alvor, og at det kommer mer av den norske ulla i topp kvalitet. 16
forskjellige klasser med en pris som varierer fra fem kroner til femogfemti
kroner for kiloen, tilsier at det er atskillig mer å hente ut av dette unike
råstoffet.
For 20-30 år siden stammet 20 % av totalinntekten på sauen fra ulla. Nå
er den nede i 5 %.
Det ble sist høst etablert en ny ullklasse av Crossbreed som heter C1 fin.
Den gir best betalt, og målet må være av vi skal få mye mer av den
norske ulla opp i den klassen.
Dette krever at en har fokus på avl og sortering.

Sanering av geitbesetninger er ferdig og Prosjekt Friskere geiter er
avsluttet. Dette er gledelig og en får håpe at flere satser på denne
produksjonen.
Av alle kjøttslag som spises i verden er det geitkjøtt som topper
statistikken over mengde.
Det er mange kje som blir destruert, det er prøvd å få utnyttet disse
gjennom slakt. Men økonomien med denne form er dårlig. Kjekjøtt er en
delikatesse på enkelte restauranter, tilgangen er for liten til at de kan
utnytte potensialet som er der.
Tilskuddet gikk opp ved siste forhandling, men ikke nok. Så her er det
også en jobb å gjøre.
Melkekvaliteten har blitt stadig bedre, noe som er et resultat av både
sanering og bevist avl. Kvalitetskravene på mjølk er skjerpet både vedr
frie fettsyrer, celletall og PLF (tørrstoff).
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Ekte geitost kom på markedet sist høst, denne har fått veldig god
mottakelse.
Det har også kommet geitsmør og rømme på markedet, disse er visst
nok så langt bare å få tak i i storkjøkken.
På tross av dette føler nok mange produsenter at Tine burde gjøre mer
på utviklings fronten av nye produkter.
Krokann dommen kjenner alle til.
Utfallet etter denne ga litt optimisme når det gjaldt erstatning ved
rovdyrtap.
Denne ble kortvarig, ny erstatningsordning la denne til side og atter var vi
taperen!
Det jobbes mye med dette spørsmålet, og slik det ser ut bør eller må det
til en ny runde i rettsapparatet om dette.
Det er stor samfunnet som må betale for at vi mister veldig mange dyr til
rovdyr!
Det går på økonomien til den enkelte, og det som verre er at det går og
på psyken hos noen. Noe som er veldig forståelig for oss som står midt
oppi det.
Vi lever i et merkelig land. Kommer det en Mårhund inn i landet er det full
krise. Den må vekk fort for den er ikke ønsket. Er en fare for mangfoldet!
En ulv som kommer inn er veldig viktig og må for enhver pris ikke taes ut
pga genene. Den er jo utrydningstruet må vite!
Helgefred gjelder det bare rovdyr og ikke husdyr/rein. Tilstanden i
Gudbrandsdalen i jula tilsa at det er forskjell på det. Selv om ulven ble
skutt etter flere dagers om og men, og både rein og eiere fikk lide for det
før det skjedde.
Det jobbes veldig bra innen gjeterhund i fylket.
Noen legger ned veldig mye jobb med dette, som kommer mange andre
til nytte.
En gjeterhund som fungerer er vel den beste hjelpen en sauebonde kan
ha i mange tilfeller.
Et velfungerende beitelag betyr mye.
Ved rovdyrangrep er det viktig å ikke stå alene. Å være i et beitelag når
sånt skjer, ha noen å støtte seg på, få hjelp av kan være avgjørende om
en fortsetter eller ikke.
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Det er midler å få for å tilrette legge, gjøre hverdagen enklere når en står
i et sånt lag. Så oppfordringen er nok en gang, stå sammen!
Naturvern er bra.
Min påstand er at det er vi småfe holderne som er de beste
naturvernerne. Vi høster av naturens goder, vi utnytter en fornybar
ressurs på en riktig og bærekraftig måte.
Uten beitebruk forsvinner det 103 arter i naturen! De artene blir elegant
glemt i rovdyrdebatten.
Til slutt vil jeg komme med en anmodning.
Vi har verdens fineste og viktigste yrke.
Stå på og stå sammen. Det tar tid, men fornuften seirer til slutt!
Takk!
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Vedlegg 3
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Vedlegg 4
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Vedlegg 5

Arbeidsplan

Mars:
Fagdag.
Fjøsbesøk i midt regionen. ( Åmot/Stor Elvdal)
 Fôring fram mot lamming. Felleskjøpet

Mars:
Fagdag.
Fjøsbesøk i nord regionen.
 Fôring fram mot lamming. Felleskjøpet

Juli:
Rovdyr.
 Hvor står vi nå?
Innlegg ved Per Fossheim. FKT-prosjektet.

August:
Fjelltur.
 Besøk i et beitelag.
Sånn vil vi ha det, småfe i sitt rette element.
Oktober: Omvisning på Staur seminstasjon i Stange.
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Vedlegg 6.

Hedmark Sau og Geit.
Resultatregnskap 2014. Budsjett 2015.
Inntekter:
Refusjon medlemskontingent
Salgsinntekt
Renteinntekter
Sum inntekter
Utgifter:
Nettdrift
Kasserer
Godtj.styremedlemmer
Møtegodtgjørelse
Revisorhonorar
Arbeidsgiveravgift
Regnskapshonorar
Bilgodtgjørelse
Reisekostnader
Kontorutgifter
Annonser/reklame
Gaver
Støtte/tilskudd
Møteutgifter
Bankgebyr
Div kostnader
Rentekostnader
Sum utgifter
Årsresultat
Balanse pr 31.12.2014
Eiendeler:
Bank:1822.30.56241
1895.20.89052
1895.05.20732
Kundefordringer
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital:
Egenkapital 31.12.2014
Offentlige avgifter
Skattetrekk
Leverandørgjeld
Sum gjeld og egenkapital
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2014
143.250
8.600
15.627
167.477

9.500
22.000
64.300
3.000
6.323
14.835
22.754
544
4.984
7.483
334
23.152
2.068
1.005
109
182.391
-14.914

543.106
14.668
76.893
22.635
657.302

637.952
3.682
14.668
1.000
657.302

Budsjett 2015
143.000
20000
15.500
178500
5500
4000
22.000
64.000
3.000
6.300
10000
26000
1.000
4.000
1.000
10.000
28000
2.000
1.700
178500
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Vedlegg 7.

Hedmark Sau og Geit

AVKORTET ROVVILTSKADEERSTATNING FOR BEITENÆRINGA I HEDMARK
Reduksjon av erstatningsoppgjøret for rovviltskader er et betydelig problem for beitenæringa i
Hedmark. Forvaltningen gir ikke erstatning for udokumenterte tap, selv om det er kjent at det er
fredet rovvilt i beiteområdet. Områder, som av forvaltningen er definert «prioritert for beitedyr», er
absolutt ikke fri for rovdyr. Både lokalbefolkning og Statens Naturoppsyn dokumenterer fredede
rovdyr i våre beiteområder hele året. Dermed er det en sannsynlighetsovervekt for at våre
bufeskader skyldes fredet rovdyr. Begrunnelsen med at det ikke finnes faste bestander av fredet
rovvilt i området virker dermed underlig.
Reglene som gjelder for behandling av slike saker er uklare. Dokumentasjonskravet oppleves som
urimelig og svært vanskelig å tilfredsstille. Resultatet er avkortning. Reduksjon av erstatningsoppgjør
er ofte på 25% eller mer. Dette er et betydelig tap for den enkelte beitebruker.
Ulik behandling av besetninger i samme beitelag skaper liten tillit til forvaltningen. De som rammes
får en sterk følelse av at de mistenkeliggjøres og blir mistrodd. Forvaltningen i våre områder har lagt
seg på en linje der klager og antall søknader om rovviltskadeerstatning blir stadig færre som en følge
av dette. Fylkesmannen mister tillit.
Stortingets rovviltforlik, punkt 2.3.1 søkes det å lage en mer konfliktdempende erstatningsordning.
Dette kan vi ikke se at er gjennomført så langt. Storsamfunnet ved Fylkesmannens miljøforvaltning
sin handtering av disse sakene, tilsier at næringa og den enkelte beitebruker skal fjernes til fordel for
gjeninnføring av fredet rovvilt i faunaen. Stortinget har sagt at beitenæringa skal opprettholdes,
matproduksjonen skal økes, og rovviltpolitikken gjennomføres slik at beitebruk i utmark kan
opprettholdes.
Vi som dyreeiere og beitebrukere blir stadig pålagt nye krav og restriksjoner. Mens de som
reprensenterer «vernesiden» i det offentlige ikke på noen måte oppfyller sine forpliktelser. Det
gjelder blant annet i forhold til å holde prioriterte beiteområder rovdyrfrie. (Ta ut de rovdyrene som
skal og må fjernes for å holde vedtatte bestandsnivå og også gjennomføre eventuelle skadeoppgjør i
forståelse og samhandling med de skadelidte dyreeiere.)
I flere andre sammenhenger ville dette kunne betegnes som tjenesteforsømmelse, men en
oppfølging og kontroll av den offentlige rovviltforvaltningen synes å være helt fraværende. Den
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politiske oppgave og kontrollrollen må tas tilbake. Bare slik kan storsamfunnet ved staten og
styringsverket ta sitt ansvar og utøve det ansvaret de har for den rovdyrpolitikken som de selv har
vedtatt.
Hvis dette skal være noe annet enn tomme ord, må norske politikere på alle plan nå ta tak i
praktiseringa av den norske rovviltforvaltningen for å oppnå en forsvarlig beitedyrforvaltning.
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