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Årsmøte 7.mars 2015 - kl 1200 på Nortura, Karasjok. 

 

Styret. 

Finnmark Sau og Geit har hatt følgende styre i 2014: 

Leder   : Roy Mikkola 

Nestleder  : Irene Gallavara 

Styremedlem : Kjetil Holten 

Styremedlem : John-Inge Henriksen 

Styremedlem : Knut Birger Simensen 

Varamedlem : Ove Simensen 

Varamedlem : Roar Søreng 

Varamedlem : Tore Solstad 

 

Finnmark Gjeterhundnemnd har bestått av følgende: 

Kontaktperson : Robert Severin Pedersen 

 

Avlsutvalget har bestått av følgende: 

Leder   : Øystein Kristiansen 

Medlem  : Paul Kristian Olaussen 

 

Valgkomiteen har bestått av følgende: 

Leder   : Bjørn Tore Søfting 

Medlem  : Jens Bønå 

 

Administrasjon. 

Kasserer  : Knut Birger Simensen 

Revisor  : Steinar Walseth 

 

Virksomhet. 

Knut Birger har deltatt på NSG`s Representantskapsmøte i mars og leder deltok 

på  Representantskapsmøte i oktober. Har videre deltatt på møter med aktuelle 

samarbeidspartnere som Fylkesmannen, kommuner, Statens Naturoppsyn, 

Rovviltnemnda, Rovviltprosjektet i Finnmark - med flere. Kommunene Sør-

Varanger, Tana og Nesseby innførte iløpet av året et regionalt skadefellingslag 

for Øst-Finnmark. Porsanger kommune hadde et skadefellingslag for Vest-

Finnmark. Det var et problem at man ikke lenger kunne få økonomisk drahjelp 

til å administrere disse skadefellingslagene med økonomiske midler fra 

Forebyggende og Konfliktdempende Tiltak. Fylkesmannen i Finnmark brukte 



skjønnsmidler til å administrere Øst-Finnmark via Sør-Varanger kommune, 

mens laget i Vest-Finnmark, som ikke var et interkommunalt/regionalt 

skadefellingslag, ble støttet økonomisk fra Porsanger kommune. 

Dette synes noe merkelig så lenge man kan bruke av FKT-midler til å annonsere 

om jakt på jerv,gaupe og bjørn og også annonsering om kurs i jakt på rovdyr. 

Rovviltnemnda skulle ta dette opp med 

Miljødirektoratet/Miljøverndepartementet, men vi har ikke hørt noe fra dem, så 

dette er nok ikke gjort. 

I 2015 blir problemet det samme. Det finnes ikke midler til å administrere 

skadefellingslagene, og kommunene ønsker ikke å ta utgiftene til dette fra eget 

budsjett. Fylkesmannen har allerede varslet om at skjønnsmidler ikke kan 

påregnes. Da står vi uten hjelpemidler for uttak av skadedyr ved et eventuelt 

skadeutbrudd kommende beitesesong. 

Tapene har i året som gikk vært svært varierende i fylket. Helt i Øst (Neiden) 

har tapene vært minimale. I resten av fylket til dels store tap i enkelte områder, 

med de største tapene i enkeltbesetninger i Alta-området og Vardø. Det har 

medført at to bruk i Alta som begge har dyrene langt unna forvaltningssonene 

for freda rovvilt, har lagt ned drifta etter flere år med store tap. 

Og «erstatningssirkuset» fortsetter som før Krokan-dommen. Har man ikke 

registrert kadaver i beitesesongen får man ingen erstatning. Om man har 

registrert kadaver, får man erstattet tap etter en spesiell utregningsmetode som 

kun Fylkesmannens Miljøvernavdeling kjenner til, men ikke kan forklare. Det 

virker også betenkelig at man har laget en forklaring på tap på beite som gjelder 

for hele landet. Dette ble registrert da jeg var hos en sauebonde i Lærdal, som 

viste meg Fylkesmannen i Sogn og Fjordane`s forklaring på tap av sau og lam 

på beitet. Helt likt vårt. Påkjørt av bil, druknet i sjø/vann, sykdom osv. 

Rovviltnemnda i Region 8/Troms og Finnmark gjorde et vedtak (Sak 32/13) 

hvor området for kvotejakt for gaupe ble innskrenket ved at man opprettet en 

buffersone inntil A-området for gaupe – kalt B1- og B2-sone. Etter at FSG tok 

opp dette sammen med Finnmark Bondelag og Finnmark Bonde og 

Småbrukarlag trakk Rovviltnemnda forslaget. 

Finnmark Sau og Geit har tatt opp problematikken ifm erstatningsutmålingen 

som gjøres av Fylkesmannen i Finnmark med Norsk Sau og Geit. 2 søknader 

med anker er framsendt Norsk Sau og Geit, og begge ble konkludert med at 

disse skulle ha vært utbetalt 100% erstatning. Da med fratrekk av normaltap. 

Konklusjonen er foretatt av den samme advokaten som ble brukt av Norsk Sau 

og Geit ifm Krokann-dommen. Nu har flere fått skriv fra Miljødirektoratet om 

man ønsker avslag på tidligere anker vurdert påny. Så får vi muligens se i 

framtiden hvordan disse behandles. Man tør ikke spå noe, da undertegnede har 

søknader inne til behandling i Miljødirektoratet som er fra 2011  

( sendt i 2012). 

Finnmark Sau og Geit har også bedt Norsk Sau og Geit, sammen med 

Bondelaget og Småbrukarlaget, ta opp Krokann-dommen påny og eventuelt ta 



en ny rettsak. Om ikke kan det se ut som om den første rettsaken som 

konkluderte i Krokann-dommen var helt bortkastet. 

Radiobjelleprosjektet, som ble drevet av Finnmark Sau og Geit terminerte i 

2013. Radiobjellene som har vært i bruk i prosjektet ble i 2014 tildelt de brukere 

som søkte på å få beholde disse. I tillegg ble 500 radiobjeller, som var innkjøpt 

av Fylkesmannen, utlånt under beitesesongen 2014. Hva som skjer med disse i 

2015 er vanskelig å si, da man ikke får noe svar på dette hverken fra 

prosjektleder eller Fylkesmannens Miljøvernavdeling. I tillegg ble det utlånt et 

antall E-bjeller fra Fylkesmannen. Disse er innlevert og er i bruk i reindrifta. 

Ny erstatningordning for sau/lam tapt på beite ble innført gjeldende fra 1.juni 

2014. Denne ordningen krever større dokumentasjon og et merarbeid for 

dyreeier. Om man er med i Sauekontrollen, sparer man seg for mye 

dokumentasjonsarbeid, så dette skulle jo være en positiv sak for å få flere til å 

melde seg inn i sauekontrollen. 

Finnmark Sau og Geit var utpekt til å være med i Referansegruppa til prosjektet 

«Rovvilt i Finnmark». Undertegnede møtte derfor på møte med prosjektet og 

Roviltnemnda 17.mars 2014. Da var prosjektet allerede programmert for resten 

av året og også deler av 2015. Det kunne virke som om Finnmark Sau og Geit 

og den lokalrepresentanten fra reindrifta som møtte kun var et alibi for bruk av 

FKT-midler. Prosjektet styres av Fylkesmannens miljøvernavdeling og lønn til 

prosjektlederne og andre prosjektutgifter utbetales gjennom Porsanger og 

Nesseby kommune. Alle utgifter som påløp en deltakelse i referansegruppa for 

Finnmark Sau og Geit må også dekkes av Finnmark Sau og Geit. Det anbefales 

ikke videre deltakelse i referansegruppa. Det kan også nevnes at prosjektleder i 

Øst-Finnmark hadde permisjon under mesteparten av beitesesongen 2014. 

Prosjektet skal termineres i 2015, og man vurderer nå om man skal fortsette 

prosjektet i nye 3 år. 

Det kan være en god ide å opprette en medlemsoversikt med mail-adresser slik 

at det kan bli lettere å informere medlemmene. 

Det er mange saker som skal behandles i sauenæringa i framtida. 

Nytt styre ønskes lykke til. 

 

Neiden, den 4.mars 2015. 

 

 

Roy Mikkola 

Fylkesleder. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


