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Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 7. oktober 2014
Møtetid: tirsdag 7. oktober kl. 11.00-12:30
Møtested: Telefonmøte
Følgende deltok:
Ove Holmås, Terje Benjaminsen, og Laila Hoff. Kari Anne Kaxrud Wilberg deltok
som sekretærer.
Sakliste:
1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
2/14 Godkjenning av møtereferat fra telefonmøte i utmarksrådet 28. november
2013
3/14 Tap beitesesongen 2014 – utsending til fylkeslaga
4/14 77 klager på gamle erstatningssaker ble sendt etter Krokann-dommen
5/14 Erstatningsoppgjør 2013
6/14 Hundeangrep på sau - et økende problem?
7/14 Eventuelt

Sak 1/14

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2/14

Godkjenning av møtereferat fra telefonmøte i utmarksrådet
2. juli 2013
Vedtak:
Protokoll ble enstemmig godkjent.

Sak 3/14

Tap beitesesongen 2014 – utsending til fylkeslaga
Saksbehandler: Kari Anne Kaxrud Wilberg
Saksutredning:
Utmarksrådet fikk i oppdrag fra styret innhente informasjon fra fylkeslagene om
beitesesongen 2014. Der i blant få tilbakemelding om inntrykk av tapsårsaker, har
beitesessongen vært god med tanke på beitekvalitet osv. Fylkeslagene fikk tilsendt et
brev «Ønsker tilbakemelding om beitesesongen 2014», sammen med innkallingen til
representantskapsmøtet som ble sendt ut 11. september 2014.
Dokumenter som følger saken:
 Brev til fylkeslaga 14/0904/06 Ønsker tilbakemelding om beitesesongen 2014
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Vedtak:
Leder av utmarksrådet, Ove Holmås, skal presentere tilbakemeldingene som har
kommet inn fra fylkeslagene på representantskapsmøtet 15. oktober. Per 7. oktober
hadde vi fått tilbakemelding fra 6 fylkeslag. Dersom ytterligere tilbakemeldinger
kommer innen representantskapsmøtet blir de innarbeidet i presentasjonen og lagt
frem for representantskapet.

Sak 4/14

77 klager på gamle erstatningssaker ble sendt etter Krokanndommen
Saksbehandler: Kari Anne Kaxrud Wilberg
Saksutredning:
Styret ønsker at representantskapet skal orienteres om saken 15. oktober, utmarksrådet
er bedt om å forberede saken. Det orienteres om møtet NSG, NB og NBS hadde med
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft 20. august, hvor organisasjonene krevde at alle
77 som hadde sendt inn begjæring om ny realitetsbehandling av sine erstatningsvedtak
fra 2010-212.
Dokumenter som følger saken:
 Brev til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft 14/0820
Landbruksorganisasjoenene krever politisk handling etter møte med ministeren
20. august 2014
Vedtak:
Kari Anne Kaxrud Wilberg gir representantskapet en kort orientering om saken 15.
oktober. 2. oktober sendte NSG et brev på vegne av de tre organisasjonene og ba
departementet om tilbakemelding på deres beslutning vedrørende de 77 sakene innen
15. oktober da det var ønskelig å presentere departementets beslutning for
departementet. Per. 7. okt. har vi ikke fått noen tilbakemelding.

Sak 5/14

Erstatningsoppgjør 2013
Saksbehandler: Kari Anne Kaxrud Wilberg
Saksutredning:
Styret ønsker at represntantskapet skal orienteres om saken 15. oktober, utmarksrådet
er bedt om å forberede saken. Mange klagde på erstatningsoppgjørene for 2013. I noen
fylker har fylkesmannen gått ut og bedt enten ekeltbrukere eller kommuner om ekstra
opplysninger som kan belyse tapsomfanget. Noen har fått sine vedtak fra 2013 ferdig
behandlet av Miljødirektoratet andre har ikke. NSG ønsker å danne seg en oversikt
over hvordan det har gått med den endelige saksbehandlingen av klagesakene fra
2013. Er de behandlet i tråd med Krokann-dommen? I brev til fylkeslaga
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2014/0904/06 Ønsker tilbakemelding om beitesesongen 2014, lagt ved i sak 3/14 ber
vi også om en rapport om erstatningsoppgjør fra 2013.
Vedtak:
Kari Anne Kaxrud Wilberg gir representantskapet en kort orientering om saken 15.
oktober.

Sak 6/14

Hundeangrep på sau- et økende problem?
Saksbehandler: Kari Anne Kaxrud Wilberg
Saksutredning:
Etter nok en beitesesong med nye nyhetsoppslag om hundeangrep på sau, hunder skutt
av sauebønder og telefoner om anmeldelser som henlegges på grunn av bevisets
stilling, stiller vi spørsmålet: Hundeangrep på sau – et økende problem? Hva skal til
for at politiet ikke henlegger anmeldelser av hundeangrep hvor både hund og
hundeeier er kjent? Etter representantskapsmøtet i oktober 2012 ble det sendt et brev
til alle politidistriktene i Norge uten at dette har sett ut til å hjelpe.
Dokumenter som følger med saken:
 Brev til politidistriktene 12/1029/06/KS Norsk Sau og Geit etterlyser
håndhevelse av hundeloven når hund jager eller skader småfe
Vedtak:
 Det nytter ikke å skyte hunder, næringa er ikke tjent med det på sikt med tanke
på omdømme. Det er folks holdninger til båndtvang man få få gjort noe med.
Båndtavangen er ikke til bare for å sikre bufe på beite, men også vilt i en sårbar
tid for deres avkom.
 Stor holdningskampanje – ta kontakt med kennelklubben og andre
organisasjoner det kan være aktuelt å samarbeide med. Styret orienteres om
forslaget til utmarksrådet i styremøte 14. oktober, støttes forslaget legges
forsalget fra utmarksrådet frem for representantskapet 15. oktober.

Sak 7/14

Eventuelt
A) NTNU – prosjekt på ferister
Saksbehandler: Kari Anne Kaxrud Wilberg
Saksutredning:
15. september mottok vi en henvendelse fra en student på NTNU, som gjøre et prosjekt
på ferister. 22. juni sendte Kari Anne Kaxrud Wilberg en henvendelse til fylkeslagene
og ba om tilbakemelding på noen utsagn vedrørende ferister innen 29. okt.
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Dokumenter som følger saken:
 E-post fra NTNU student 15. sept 2014
 E-post fra KAKW til fylkeslaga i NSG 22. sept 2014
Vedtak:
Utmarksrådet støtter utsagnene beite- og utmarksrådgiveren har oppsummert i e-post til
fylkeslaga 22. sept. 2014. Får man ikke tilbakemelding fra fylkeslaga, kan dette
omformuleres og sendes som svar på henvendelsen.

B) Krav til beitelag ved søknad om tilskudd til organisert beitebruk
Saksbehandler: Kari Anne Kaxrud Wilberg
Saksutredning:
Har fått tilsendt en orientering om krav til beitelag ved søknad om tilskudd til
organisert beitebruk som Landbruksdirektoratet har sendt ut til fylkesmennene.
Dokumenter som følger saken:
 E-post fra Fylkesmannen i Vest-Agder 2. oktober 2014
Vedtak:
Beite- og utmarksrådgiver tar kontakt med landbruksdirektoratet og ber om at all
informasjon som blir sendt ut vedrørende beitelag også går til NSG. Problematisk at
NSG tilfeldigvis plukkeropp informasjon som blir sendt ut til beitelaga, når vi skal
svare på henvendelser fra beitelaga. Be om Landbruksdirektoratet sender
informasjonen til nsg@nsg.no

