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Søknad om uttak av fredet rovvilt i våre beiteområder 

Hedmark Sau og Geit søker med dette om at fredet rovvilt fjernes fra våre beiteområder.  

Årvisst dokumenterer Statens Naturoppsyn skader forårsaket av fredet rovvilt på beitende 

bufe i Hedmark. Dette er for den enkelte dyreeier en stor belastning. Beitebrukere som 

utnytter tradisjonelle ressurser på utmarksbeite står nå igjen i fare for å bli den tapende part 

med fredet skadegjørende rovvilt i beiteområdene.  

Vi registrerer igjen at uttak av potensielle skadegjørere ved lisensjakt heller ikke denne 

sesongen har lyktes i vår region. Hverken for jerv, bjørn eller ulv har det lyktes å ta ut 

rovviltet i våre beiteområder med lisensjakt som virkemiddel.   

Hedmark Sau og Geit viser her til stortingets rovviltforlik punkt 2.2.4 

      I de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt 

det er mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt. Uttak i 

det som av rovviltnemndene er definert som prioriterte beiteområder i de enkelte regionene blir 

prioritert. 

Hedmark Sau og Geit krever med dette at alle potensielle skadegjørere som registreres i eller 

i nærheten av beiteområder må fjernes. Dette gjelder også for ørn i områder som sist 

beitesesong hadde tap forårsaket av denne arten.  

Stortingets rovdyrforlik punkt 2.2.19 uttrykker dette meget klart. 

    Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes 

tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i 

slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, 

uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og 

andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, 

med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som 

representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for 

tamrein. 



Hedmark Sau og Geit håper på et snarlig positivt svar slik at vi slipper massakre på beitende 

småfe i våre beiteområder i kommende beitesesong. 
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