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Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 4. februar 2015
Møtetid: onsdag 4. februar kl. 10.00-11:30
Møtested: Telefonmøte
Følgende deltok:
Ove Holmås, Terje Benjaminsen, og Laila Hoff. Erica Hogstad Fjæran deltok som
sekretærer.
Sakliste:
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15

Sak 1/15

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av møtereferat fra utmarksrådsmøte 7. oktober 2014
Høring – ”Forenkling av utmarksforvaltningen”
Holdningskampanje om båndtvang for vern av bufe og vilt
Erstatningsoppgjør 2013
Omgjøringssaker etter Krokann-dommen
Eventuelt

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

Sak 2/15

Godkjenning av møtereferat fra utmarksrådsmøte 7. oktober 2014
Dokumenter som følger saken:
 Møtereferat fra telefonmøte i utmarksrådet 7.oktober 2014
Vedtak:
Møtereferat ble enstemmig godkjent.

Sak 3/15

Høring – ”Forenkling av utmarksforvaltningen”
Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran
Saksutredning:
I rapport fra faggruppe om ”Forenkling av utmarksforvaltninga” skal det tas
utgangspunkt i regjeringserklæringen om ”Levende lokaldemokrati". Brukere skal
oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling, og kommunene skal
tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltning. Det er vesentlig at
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forenklingen ikke innebærer redusert saksbehandlingstid grunnet hastearbeid eller
manglende kompetanse.
En av avgrensningene i faggruppens arbeid omfatter rovviltforvaltningen, og er derfor
ikke innbefattet i denne rapporten. Tilsvarende gjelder også Finnmark
(Finnmarkseiendommen).
I hovedsak framgår et ønske om å gjøre forvaltningen mer brukervennlig. Det er
mange overlappende instanser og prosesser, både vertikalt og horisontalt i systemet,
og rapporten foreslår en forenkling av disse, i hovedsak med kommunene som eneste
dør inn og ut for brukere av utmarka. Spisskompetanse skal finnes tilgjengelig hos
fylkeskommune eller fylkesmann dersom nødvendig kompetanse i kommune ikke er
tilgjengelig.
Faggruppen ytrer også et ønske om en tydeligere politisk strategi for den nasjonale
utmarkspolitikken, slik at håndheving av politikken blir enklere for regionale og lokale
myndigheter og mer forutsigbart for brukerne.
Dokumenter som følger saken:
 Invitasjon til høringsmøte: ”Forenkling av utmarksforvaltningen”
 Høringsbrev fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, Høring –
faggrupperapport ”Forenkling av utmarksforvaltningen”
 Rapport fra faggruppe: Forenkling av utmarksforvaltningen, desember 2014
Vedtak:
Saksbehandler Erica Hogstad Fjæran utarbeider et høringssvar på vegne av NSG.
Høringssvaret videresendes utmarksrådsleder Ove Holmås for tilbakemelding før den
oversendes styret for endelig godkjenning.

Sak 4/15

Holdningskampanje om båndtvang for vern av bufe og vilt
Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran
Saksutredning:
Saken er tidligere omtalt ved representantskapsmøte i oktober 2014 med følgende
innlegg:
”Protokoll fra representantskapsmøtet i oktober:
10/14 d) Hundeangrep på sau – et økende problem?
Etter nok en beitesesong med nye nyhetsoppslag med hundeangrep på sau, hunder
skutt av sauebønder samt telefoner til sekretariatet om anmeldelser som henlegges på
grunn av bevisets stilling, stiller vi spørsmålet: Er hundeangrep på sau et økende
problem? Hva skal til for å endre denne trenden?
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Utmarksrådet foreslår en holdningskampanje om båndtvang for vern av bufe og vilt.
Her må man få med seg Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Kennel Klub, Norges
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Fra salen ble det også foreslått at
Turistforeningen bør tas med på en slik holdningskampanje. Fra salen ble det også
påpekt at en slik holdningskampanje må være informativ på en
positiv måte fra sauenæringas ståsted, slik at man ikke ødelegger for seg selv.”
Utmarksrådet har selv foreslått en holdningskampanje om båndtvang, noe det er
ønskelig å jobbe videre med. Det er viktig at arbeidet kommer i gang så snart som
mulig dersom en slik kampanje skal bli klar til årets beitesesong. Klargjøring av
arbeidsgruppe, målgruppe, samarbeidspartnere, omfang og fora må derfor gjøres
omgående. Forslaget er godkjent av styret og på representantskapsmøtet og har således
støtte i organisasjonen.
Dokumenter som følger saken:
Viser til tidligere vedlegg fra representantskapsmøte oktober 2014.
Vedtak:
Saksbehandler Erica Hogstad Fjæran utformer et skriv på vegne av NSG vedrørende
båndtvangskampanje og en samlet uttale fra næringa. Skrivet sendes til NBS, NB,
Norsk Kennel Klubb, Norges Jeger- og Fiskeforening, Norges Hytteforbund, Norges
Turistforening (og muligens kommuner/Fylkesmenn og politidistrikt) hvor
organisasjonene sammen tar et standpunkt med oppfordring til å overholde loven med
tanke på beskyttelse av bufe og vilt.

Sak 5/15

Erstatningsoppgjør 2013
Saksbehandler: Kari Anne Kaxrud Wilberg / Erica Hogstad Fjæran
Saksutredning:
NSG sentralt har mottatt mange eksempel på erstatningsoppgjør fra beitesesongen
2013 (og 2014). Vedtak fra Fylkesmenn og Miljødirektoratet har vært varierende, men
sakene presentert for NSG har oftest inneholdt avkorting utover normaltap i større
eller mindre grad, samt avslag på klage fra bonde. Gjennomgående for
avslagsvedtakene er synsing om tapsårsaker og usannsynliggjøring av rovvilttap
grunnet manglende eller få bekreftede og dokumenterte rovvilttap fra SNO til tross for
tap utover normaltap. I tillegg presiseres det ofte mangel på hjemling i lovverk for
erstatningssøknader og klager fra dyreeier.
Vedtak:
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Saksbehandler Erica Hogstad Fjæran er fortsatt i prosessen med å jobbe gjennom alle
sakene for fullstendig oversikt i avkortingen. Ny orientering kommer når arbeidet er
avsluttet.

Sak 6/15

Omgjøringssaker etter Krokann-dommen
Saksbehandler: Kari Anne Kaxrud Wilberg / Erica Hogstad Fjæran
Saksutredning:
Saken er tidligere tatt opp i utmarksrådsmøter. Saksbehandler Kari Anne Kaxrud
Wilberg har vært i kontakt med Landbruksdirektoratet om status for omgjøringssakene
etter Krokann-dommen. Tilbakemelding fra Landbruksdiretoratet tilsier en
behandlingstid på ytterligere et halvt år, og at vi dermed ikke vil vite noe om endelig
avgjørelse på disse sakene før sommeren 2015 tidligst.
Vedtak:
NSG sentralt og saksbehandler Erica Hogstad Fjæran følger opp sakene videre.

Sak 7/15

Eventuelt
A) Tur for utmarksrådet
Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran
Saksutredning:
Det ble foreslått tur for utmarksrådet i løpet av 2015, gjerne mot sommeren. Det var
lite møteaktivitet og treff for rådet i 2014, og det er ønskelig å møtes og oppleve
næringa på kloss hold og snakke med lokalfolk og gjøre seg noen erfaringer rikere.
Stedet bør være i Nord-Norge denne gang, men dette kan diskuteres nærmere senere.
Forslag til vedtak:
Rådet snakker videre seg i mellom, og sekretær Erica Hogstad Fjæran tar det videre
med Lars Erik Wallin. Ove tar opp dette på styremøte 10. februar.

