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Uttalelse fra Landsmøtet i Norsk Sau og Geit, Gardermoen 19. Mars 2015 

 

INKONSEKVENT SAKSBEHANDLING OG UBERETTIGET AVKORTING I 

ERSTATNINGSOPPGJØR FOR TAP AV SAU TIL FREDA ROVVILT 

 

Rovdyrerstatningen og avkorting i saksbehandling er inkonsekvent på landsbasis. 

Rovviltforliket som er vedtatt av Stortinget tilsier en todelt målsetting om rovvilt og beitedyr, 

men gjennomføringen er problematisk og forvaltningen svikter i erstatningsoppgjøret. Dette 

gir stor uforutsigbarhet for norske småfebønder, og dagens saksbehandling bidrar til en 

svekket økonomi og motløshet i næringa.  

 

Norsk topografi gir en grunnleggende forutsetning for hvordan vi kan drive med landbruk. 

Småfenæringa mottar svært positive meldinger fra landbruksministeren om økt 

matproduksjon på norske ressurser, og da er det vesentlig at forvaltningen praktiserer i tråd 

med dette. Det etterspørres en gjennomgående og mer konsekvent saksbehandling i alle ledd: 

Fylkesmenn, direktorat og departement. 

 

Beitenæringa kan ikke akseptere de økonomiske, dyrevelferdsmessige og mentale 

påkjenninger den utsettes for i rovdyrbelastede områder. Mistenkeliggjøring og 

usannsynliggjøring av tap til rovvilt skaper frustrasjon over et forvaltningsverk som skal bidra 

til konfliktdemping og gi kompensasjon for økonomiske tap og følgekostnader. Per dags dato 

fungerer ikke dette etter sin hensikt. 

 

Krokanndommen banet juridisk vei i 2013. Domsavgjørelsen i lagmannsretten har gitt en 

tydelig føring for praktisering i erstatningsprosessen. Likevel reduseres erstatningen og 

størrelsen på avkortingen varierer mye. NSG kan ikke akseptere slik avkorting utover 

normaltap uten at det framstilles dokumentasjon som sannsynliggjør eller beviser andre 

tapsårsaker. Det undergraver småfebøndenes integritet og troverdighet, og NSG ser at det er 

nødvendig med en total kursendring i dagens erstatningspraksis. 
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Styreleder Tone Våg 
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Norsk Sau og Geit, NSG, er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i landet. Laget ble 

stiftet i 1947, og har i dag 18 fylkeslag, ca. 370 lokallag og ca. 11.000 medlemmer.  

 

Norsk Sau og Geit skal arbeide for å fremme et rasjonelt og lønnsomt saue- og geitehold, sikre beiteretten og 

stimulere til samarbeid i produksjon og omsetning. Videre skal det arbeides for økt bruk av norske 

småfeprodukter og fremme småfeholdet i samsvar med naturvilkår og markedsbehov.  

 



Mottakere: 

Landbruks- og matdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Landbruksdirektoratet 

Miljødirektoratet 

Energi- og miljøkomitéen 

Næringskomitéen 

Partigrupper på Stortinget  

Fylkesmenn 
- Miljøvernavdelinger 

- Landbruksavdelinger 

Norges Bondelag 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

Norsk Landbrukssamvirke 

Regionale rovviltnemnder 

NSG fylkeslag 

 


