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Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 23. juli 2015 

Møtetid: torsdag 23. juli kl. 18.00-20:30  

 

Møtested: Telefonmøte 

  

 Følgende deltok: 

Pål Kjorstad, Terje Benjaminsen, Anne Kari Snefjellå, Per Fossheim og Leif Brekken 

(3. vara). 

Erica Hogstad Fjæran deltok som sekretærer.  

 

Sakliste: 

  8/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 

9/15 Godkjenning av møtereferat fra utmarksrådsmøte 4. februar 2015 

10/15 Orientering om rovviltsituasjon v/ Per Fossheim 

11/15 Saksbehandling og avkorting i erstatningssaker 

12/15 De 77 omgjøringssakene etter Krokanndommen 

13/15 Tur med Utmarksrådet  

14/15 Beitenæringas verdiskapning 

15/15 Orientering om fellesuttale ulv 

16/15 Orientering om juridisk vurdering av beiteretten 

17/15 Orientering om nasjonal beitedyrspolitikk (Stortingsmelding) 

18/15 Orientering om samarbeidsprosjekt gjeterhund/utmark september 2015 

19/15 Orientering om arbeidsdekken til gjeterhund 

20/15 Orientering om fellesbrev til Klima- og miljødepartementet 

21/15 Orientering om årets holdningskampanje for god dyrevelferd 

22/15 Eventuelt 

 

 

Sak 8/15 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 9/15 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. 
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Sak 10/15 Orientering om rovviltsituasjon v/ Per Fossheim 

 Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran/Per Fossheim 

Saksutredning: 

Rovviltsaker og –konflikter opptar mye av arbeidskapasiteten i utmarksarbeidet til 

NSG. Med økende rovviltbestander blir heller ikke arbeidet mindre. FKT-prosjektet er 

et samarbeid mellom Bondelaget, Småbrukarlaget og NSG, og prosjektleder Per 

Fossheim tar for seg mye av de aktuelle rovviltutfordringene. Ettersom Per har 

kontorsted hos NSG på Ås, blir det mye dialog og orientering mellom Per og Erica 

(utmarksrådgiver). Han er et bindeledd mellom organisasjonene og arbeider således 

ikke eksplisitt for noen, men fungerer i realiteten noe avlastende overfor samtlige 

prosjektdeltakere når det gjelder rovvilt. 

 

Rovviltkonflikter det siste halvåret, samt foreløpig i årets beitesesong har foreløpig 

bygg på følgende: 

- Mye ulv på flere steder, mye større aktivitet nå enn før. Saksbehandlingen går for 

tregt. Mange kommuner har brukt opp skadefellingspotten sin allerede, og 

fellingstillatelse gis kun i grønn sone. 

- Ørn har også stor økning, situasjonen og forskningen på Rissa står i fokus. Ørn tar 

ikke kadaver. 

- Jervebestanden er altfor høy, for mange ynglinger og forvaltningen klarer ikke å 

holde tallene nede. Det er innvilget stønad til flere prøveprosjekt for å oppnå en 

mer effektiv felling av jerv. 

 

Øvrig utmark/FKT arbeid i forbindelse med rovvilt: 

- Fokus på psykisk helse i næringa. 

- Terje Bø har skrevet i brev til Merete Furuberg at bønder selv kan skyte rovvilt på 

innsiden av rovviltsikre gjerder, men dette er en oppfordring vi skal være 

forsiktige med å komme med. 

- Saltdalen kan bli en stor konfliktsak, flytting eller omlegging er ikke ønskelig for 

næringa, rovviltet følger etter. Per skal bli med på møtet, men kan ikke ytre mye 

grunnet hans stilling ift til direktoratet. Omstilling er ekspropriering av beiteretten, 

og forskyver problemet til omkringliggende områder. 

- Se på bruk av riksantikvaren når det gjelder beskyttelse av folk som bor i distrikt 

og deres rettigheter og kultur, trekke inn naturmangfoldloven? 

- Arbeid med hvilken skadefellingsparagraf (6, 7 el 8) som brukes, brev gjennom 

FKT-prosjekt. 

 

Øvrig diskusjon: 

- Høsten byr på mulig ny beregning av normaltapstall på oppfordring fra KLD, dette 

må vi følge med på og komme med innspill til. Hva betyr det for lammene å få 
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tidlig avvenning fra mor/forsvinner fra mor på beite? Følgeskader som fører til 

død/avmagring/sykdom/skade hos lam.  

- Per stiller spørsmålet: Er miljøetaten den riktige for omstilling innen landbruk? 

 

Vedtak:  

Erica skriver et brev på vegne av Utmarksrådet med uttale om årets beitesesong og 

rovviltkonflikter i landet. 

Brevet ble skrevet som offisielt fra NSG og sendt til KLD, LMD, fylkeslag og pressen. 

 

 

Sak 11/15  Saksbehandling og avkorting i erstatningssaker 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 

I 2008 ble Fylkesmennene kalibrert slik at saksbehandlingen i erstatningsaker (rovvilt) 

skulle foregå likt for alle. Likevel varierer erstatningspraksisen hos Fylkesmennene 

mye. FM Oppland innser dette og ønsker et møte for å legge tydelige linjer. 

Utfordringen er at en ny, felles framgangsmåte i behandlingen kan resultere i å bli 

strengere enn i dag. 

 

Det må begrenses hva FM kan hente ut av Sauekontrollen i forhold til bruk i 

erstatningsøyemed. Beitebrukere må være klar over at informasjonen som hentes ut 

kan foregå på vilkårlige tidspunkt. Tallene som hentes ut fritt brukes til 

hobbyforskning og raskt tas ut av kontekst. NSG har sagt dette til Sauekontrollen, men 

FM har likevel mulighet til å hente ut alle data de ønsker. Sauekontrollen er ikke 

obligatorisk for sauebønder, og har som hensikt å fungere som et verktøy for bonden. 

Til tross for problematikken knyttet til FMs innsyn i Sauekontrollen og deres tolkning 

av dataene er det ingen god idé å oppfordre NSGs medlemmer til å huke av for nei på 

deling av informasjonen hos Sauekontrollen. Dette kan ses som sabotasje overfor 

etterarbeidet/saksbehandlingen hos FM. 

 

Når det gjelder avkorting i erstatning er det også viktig at NSG får en oversikt over 

hvor mange saker som behandles etter paragrafen de er søkt erstatning etter (få saker 

behandles etter § 7 i erstatningsforskriften). Er det rovdyrbestand i det aktuelle 

området? Og hvor er rovviltbestandene i Norge ifølge MD? 

  

Problematikken rundt tidsfrister for søknader og klager har tidligere vært diskutert. 

Både Landbruks- og Miljødirektoratet har ofte svært korte frister, i tillegg til at 

tidspunkt på året er ugunstig for bøndene. Til gjengjeld bruker MD og KLD svært lang 

tid på sine svarprosesser, og svarene kommer gjerne i form av en ferdigprodusert mal. 

Alle behandles likt, selv om alle brukere er individuelle. Begrunnelsene for avkorting 

nevner også sykdom og ulykker som andre sannsynlige tapsårsaker, men dette er 
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innenfor normaltapsprosenten. Rev og andre rovdyr nevnes – hvilke er dette i den 

norske faunaen? 

 

Vedtak: 

Erica begynner med en systematisk oversikt over saksbehandling hos Fylkesmennene i 

løpet av sommeren med oversikt over normaltap, erstatning, avkorting, etc. Dette må 

gjelde hver enkelt bonde, fordelt etter geografisk tilhørighet. Arbeidet kommer til å ta 

tid, men det er en viktig systematisering som NSG kan utarbeide statistikk ut fra. 

 

Det må vurderes å skrive brev til direktorat og departement hvor det bes om mer 

forutsigbarhet og lengre frister for søknader og klager (forvaltningslovens 3 ukers 

klagefrist er ofte kort i en travel hverdag for bønder). 

 

I tillegg bør det skrives et brev om til direktoratet om hvilke opplysninger trenger de 

fra Sauekontrollen. Det er en utfordring med oppdateringer fra bøndene til enhver tid, 

og FM i Oppland klarer seg f.eks. kun med individidentifisering. Sauekontrollen blir 

ødelagt av kravet fra FM. 

 

 

Sak 12/15 De 77 omgjøringssakene etter Krokanndommen 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 

NSG har fulgt med på arbeidet hos Miljødirektoratet vdr de påklagde 

omgjøringssakene etter Krokanndommen. Det har hittil tatt MD over et år å bearbeide 

sakene, og bøndene som har klaget har omsider begynt å få tilbakemeldinger fra MD. 

NSG sentralt har fått inn et par saker, men avventer flere for å kunne vurdere MDs 

behandling. Etter telefonsamtale med Nils Kristian Grønvik hos direktoratets 

viltavdeling opplyses det at per 16.juli gjenstår 9 saker å behandle før listen er 

komplett. Alle sakene antas å være ferdigbehandlet innen et par uker, og etter den tid 

vil NSG få tilgjengelig statistikk over antall avslag, medhold, delvis medhold, etc. 

 

Klagefristen for de som ønsker å gjøre dette var i utgangspunktet på kun tre uker, og 

tidspunkt for utsending av omgjøringsbegjæringene var direkte upraktisk og påtakelig. 

Bøndene er midt i en travel tid med slått, tilsyn på beite og rovdyrutfordringer, i tillegg 

til at hele Norge har fellesferie. Det er uhørt at det med ett års behandlingstid fra 

direktoratet nå forventes at bøndene skal få gjennomført en grundig klageprosess på så 

kort tid. Bondelaget har sendt klage til MD, men fått avslag. Saken ble videresendt 

departementet. 18.juli kom det kontrabeskjed fra Klima- og miljødepartementet om at 

klagefristen er forlenget til 1.oktober. 

 

NSG har orientert fylkesledere og styret om den nåværende situasjonen vedrørende 

omgjøringsbegjæringene i kjølvannet av Krokanndommen. Det er viktig at 

fylkesledere er behjelpelige med å spre informasjon om videre saksgang, og sørge for 
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at alle som har fått helt eller delvis avslag på sin omgjøringsbegjæring klager innen 

fristen 1.oktober. Det er også sentralt for videre arbeid at NSG får inn informasjon om 

sakene og deres utfall, slik at vi har dokumentasjon til en eventuell juridisk vurdering 

av saksbehandlingen.  

 

Den nye forskriften later til å ha høynet normaltapet. Hva er omgjøringssakene 

behandlet etter? Det ligger nå an til ny beregning av normaltap hos LMD og KLD, 

dette må diskuteres i utmarksrådet og tas videre til styret. FKT og faglagene er også 

obs på dette. 

 

Vedtak: 

NSG sentralt jobber med disse sakene, Utmarksrådet holdes orientert. 

 

 

Sak 13/15  Tur med Utmarksrådet 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 

Et fysisk møte/fagtur ble diskutert ved årets første utmarksrådsmøte. I utgangspunktet 

ble det nevnt en mulighet for å møtes i Nord-Norge, noe som kan være mer 

tilgjengelig for de som bor der. Det kan også være strategisk for utmarksrådets 

medlemmer å oppleve næringa fra flere hold. Dette skulle diskuteres på neste 

utmarksrådsmøte, men det er nå for sent å få i orden denne sommeren. 

 

På møtet 1.juli 2015 ble det avgjort at Utmarksrådet i første omgang må konstitueres 

ved telefonmøte (dagens møte). Rådet må deretter finne ut hvilke saker det skal jobbe 

med framover. En eventuell tur kan deretter planlegges når rådet er fullt funksjonelt og 

har lagt en strategi for framtidig arbeid. 

 

Vedtak: 

Det ble ikke foretatt vedtak når det gjelder tur med Utmarksrådet. Det må være 

grunnlag for en slik tur, og også tid å avse til det. Utmarksrådet avventer muligheten 

utover høsten. 

 

Sak 14/15 Beitenæringas verdiskapning 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 

Tone Våg har fremmet et ønske om at vi må kunne vise til den totale verdiskaping 

beitebrukerne representerer årlig. Dette er et viktig tall å få inn til departementet. Lars 

Andreas Lunde har nylig uttalt at reiseliv basert på utmark stod for 3 milliarder kroner 
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årlig (3000 bedrifter). Når sauenæringa snakker om verdiskapning blir det som regel 

vist til den årlige verdien av utmarksbeitet (1 milliard kroner), men her er det atskillige 

summer å legge til dersom man tar utgangspunkt i total inntjening. Hva omsetter 

beitebrukere for, inkludert all beiting av hest, storfe, småfe og reindrift? I tillegg 

kommer bruk av skinn, ull, pels og bein, ringeffekter i arbeidsliv og bosetting distrikt. 

Betydningen av dette er sentralt også i forhold til bosetting i by kontra distrikt, bruk av 

landbruksjord, matproduksjonsevne, etc. 

 

Vedtak: 

Et slikt prosjekt er svært omfattende dersom det skal gjøres ordentlig. Og det må det. 

Erica har ikke kapasitet til å jobbe med dette alene, og det krever nærmest en egen 

prosjektstilling. Også tvilsomt at faglagene har kapasitet til dette. Per foreslår at det 

blir naturlig å trekke dette inn i et potensielt prosjekt om nasjonal beitedyrspolitikk 

(FKT/NB/NBS/NSG samarbeid). Masterstudenter kan involveres for å engasjere 

forskning og utdanning, og det vil bli behov for et stort faktagrunnlag. 

 

 

Sak 15/15 Orientering om fellesuttale ulv 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 

Det har gjennom en periode i vår vært møter mellom Norsk Jeger- og Fiskeforbund, 

Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norsk Skogeierforbund, NorSkog, Norges 

Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Folkeaksjonen Ny 

Rovdyrpolitikk og Hedmark JFF. Møtene har handlet om en mulighet til å stå samlet i 

en felles uttale om ulveforvaltningen og ulvesonen, og retningen vi ønsker for 

framtiden. Møtene har foregått hos NJFF på Hvalstad og Bondelaget i Oslo. I tillegg 

har mye korrespondanse og redigering/korrigering av uttale foregått på mail. 

 

Samarbeidsmuligheten lot seg til slutt ikke gjennomføre. Småbrukarlaget holdt seg på 

gjerdet gjennom prosessen, og Bondelaget trakk seg til slutt ut. NJFF og USS var ikke 

villige til å imøtekomme beitenæringa tilstrekkelig når det kom til kulepunkt om 

beitebruk og konsekvensene av tapt utmarksbeite. For NSG sin del var det viktig å 

kunne stå sammen med så mange og forskjellige organisasjoner i en uttale (330 000 

medlemmer til sammen), men det var ikke et alternativ å stå igjen alene uten 

faglagene. 

 

Per jobber for tiden med utkast til ny uttale basert på det opprinnelige skrivet fra 

Hedmark/Oppland. Dette brevet vil komme på vegne av faglaga og NSG, og legger i 

mye større grad vekt på hindringene ulvesonen legger på utmarksbruk i disse 

områdene, press på tilliggende kommuner/fylker, og redusert matproduksjon, 

folkehelse og livskvalitet. 

 

Dokumenter som følger saken: 
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 Opprinnelig uttale om felles standpunkt vedrørende ulveforvaltningen med opphav fra 

Hedmark JFF 

 

Vedtak: 

Utmarksrådet følger arbeidet som gjøres i FKT i denne sammenheng og vil orienteres 

ettersom en ny uttale kommer i plass. 

Nytt av saken er at Norsk Almenningforbund ønsker å skrive under. 

 

Sak 16/15 Orientering om juridisk vurdering av beiteretten 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 

Mange av de utmarksrelaterte sakene til NSG går over i hverandre. En juridisk 

vurdering av beiteretten inngår både i verdigrunnlaget hos NSG, som ledd i ny 

beitedyrspolitikk (sak 16), og som juridisk virkemiddel i erstatningssaker framover. 

Det vil også kunne brukes når vi skal jobbe med verdiskapningen i beitenæringa (sak 

14). 

 

Saken er tatt opp både i landsmøtet og sentralt, og NSG vil prøve å få til et møte med 

Lund & Co. i løpet av høsten. Avtale er ikke signert enda, men dette er kun en 

formalitet. Det er mye penger som går med i dette. Det er et tungt arbeid som må ned 

på lokalt plan. Beiteretten ligger i beite- og gjerdeloven, men dokumentene er ikke 

verdt mye. Det har vært gjort forsøk på å endre disse lovene, men de er for tunge og 

blander seg fort med annet regelverk. 

 

For øvrig må sauenæringa tydeligere og tidligere inn i forhold til saker hvor beiteretten 

utettes for press. 

 

Vedtak: 

Utmarksrådet holdes orientert i forhold til møtevirksomhet med Lund & Co. i løpet av 

høsten. 

 

Nytt av saken er at det er avtalt møte med Lund & Co. den 2.september. Lars Erik, 

Tone og Erica vil delta fra NSG. 

 

Sak 17/15 Orientering om nasjonal beitedyrspolitikk (Stortingsmelding) 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 
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En nasjonal beitedyrspolitikk trenger gode og tydelige definisjoner. Småbrukarlaget 

har også initiert til arbeidet på dette området. Norge har en naturforvaltningslov som 

beskytter artsmangfoldet (rovvilt) i naturen, men ingen politikk som prioriterer 

beitedyrene. Her trengs en nasjonal beitedyrspolitikk som beskytter og ivaretar norsk 

matproduksjon og bruk av utmarksbeitene, gjerne i form av en Stortingsmelding. 

 

Denne saken er til orientering i første omgang. Ballen ruller og det skal jobbes med 

dette utover høsten. Det er mulig at FKT-prosjektet, faglagene og NSG kan utarbeide 

et forslag til prosjekt sammen med Bardalen (styreleder i Utviklingsfondet) og få et 

slikt prosjekt statssubsidiert. 

 

Vedtak: 

Saken godkjennes og Utmarksrådet følger utviklingen utover høsten. 

 

Sak 18/15 Orientering om samarbeidsprosjekt gjeterhund/utmark september 

2015 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 

Det er viktig at utmarksrådet og ansatte jobber med og vektlegger øvrige saker utover 

rovviltproblematikken. Det anses også som positivt at de ulike fagmiljøene i 

organisasjonen samarbeider gjennom ulike prosjekt. Dette gagner både den interne 

kompetansen, og medlemmene får se hva vi jobber med sentralt. 

 

I denne sammenheng har gjeterhundansvarlig (Cathinka Kjelstrup) og utmarksrådgiver 

(Erica Fjæran) planlagt et samarbeid om arbeidshunden i utmarka. Mange sier at det 

mye fokus på prøver og gjeterhundprøver, men at det er vel så viktig å få fram den 

reelle verdien av en gjeterhunds arbeid i sauedrifta. Dette ønsker gjeterhundansvarlig å 

ta tak i. Det har for øvrig nylig kommet brosjyre for arbeidshunden som inneholder 

informasjon om hvorfor skal man ha gjeterhund, fordelene ved dette, 

kontaktinformasjon til fylkesledere, etc. 

 

Utmark kommer inn i forbindelse med sanking og sauens nytte og tilstedeværelse i 

utmarka, men også her gjelder en vinkling av hva nytteverdien av en arbeidshund kan 

ha for en vanlig sauebonde. Hva slags potensial ligger i bruken av hunden? 

(Sorteringsanlegg, samlekve, tilsyn, etc.) 

 

Prosjektet vil foregå i september og gå over 2-3 dager. Cathinka og Erica besøker både 

fjellbonde og skogbonde med gjeterhund, og blir med på sanking begge steder. 

Prosjektet vil få artikkel både i medlemsbladet og på hjemmesiden. 

 

Vedtak: 

Saken godkjennes. 
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Sak 19/15 Orientering om arbeidsdekken til gjeterhund 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 

NSG utmark har blitt kontaktet i forbindelse med arbeidsdekken til gjeterhund. Et 

medlem etterlyser bruk av NSGs logo i gjeterhundarbeid, slik at mennesker som møter 

hunden løs i naturen på sommers tid vet at den er i arbeid og ikke er en tilfeldig løs 

hund. Dette går også på ansvarsfølelse og bevisstgjøring rundt årets 

holdningskampanje om god dyrevelferd for alle. 

 

Saken er tatt videre i systemet. Spørsmålet blir hvilke hunder som får lov til å bruke et 

slikt dekken. Bruk av logo forplikter et ansvar, og NSG må i så fall opprette et 

registreringssystem for hunder med bruksprov. Kun disse kan være løse under arbeid. 

Dette er en utfordring i forhold til arbeidshunder som ikke er registrert med bruksprov 

- vil disse da måtte gå i bånd? Medlem foreslår at gjeterhunder uten bruksprov må 

merkes med ”under læring”. 

 

Vedtak: 

Saken godkjennes. 

 

Sak 20/15 Orientering om fellesbrev til Klima- og miljødepartementet 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 

Fire år etter rovviltforlikets etablering i 2011 ber Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag 

og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en evaluering av vedtaket. Beitenæringen er 

presset, og i mange områder praktisk umulig å opprettholde. Rovvilttrykket i fylkene 

med størst rovvilttetthet har vært høyt, og dette gir økt konfliktnivå også i tilliggende 

områder. 

Økte rovviltbestander setter norsk matproduksjon under press. Dyrene kan ikke ferdes 

trygt i utmarka, og konsekvensene er store for dyr, dyrevelferd, bondens drift og 

mentale helse. Ikke minst påvirker rovviltforvaltningen Norges evne til selvforsyning. 

Utmarksbeitet representerer en enorm ressurs i måten vi driver husdyrhold på, og uten 

mulighet for utnyttelse av utmarka vil vår evne til å produsere egen mat forringes 

ytterligere. 

Rovviltforvaltningen har omfattende betydning for distriktsnorge, dens bosetting, 

lokalbefolkning, ringvirkninger og matproduksjon. En evaluering av rovviltforliket per 

i dag må gjøres på bakgrunn av bred landbruksfaglig kompetanse, så vel som ved 

samarbeid med naturforvaltningen. Norsk Institutt for Naturforvaltning (NINA) er 
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nært knyttet til miljøvernmyndighetene og rovviltforvaltningen, og kan av 

habilitetsmessige årsaker ikke tilegnes hovedansvaret med evalueringen alene. 

Organisasjonene har også bedt om et møte med Klima- og miljøminister Tine 

Sundtoft. Bondelaget, Småbrukarlaget og Norsk Sau og Geit ønsker å diskutere effekt 

av virkemidler i rovvilltforvaltningen, med vekt på uttak av rovvilt i forkant av 

beitesesongen 2015. 

Dokumenter som følger saken: 

 Fellesbrev til Klima- og miljødirektoratet ved Tine Sundtoft – Evaluering av 

rovviltforliket (vedlegg 1) 

Fellesbrev til Klima- og miljødirektoratet ved Tine Sundtoft – Forespørsel om møte 

med ministeren (vedlegg 2) 

 

Vedtak: 

Erica orienterer Utmarksrådet når svar fra departementet kommer. 

 

Svarbrev fra KLD v/ Tine Sundtoft kom 13.august 2015. 

 

 

Sak 21/15 Orientering om årets holdningskampanje for god dyrevelferd 

Saksbehandler: Erica Hogstad Fjæran 

 

Saksutredning: 

Det innebærer et aspekt av god velferd for en hund å kunne løpe fritt, trene muskulatur 

og motorikk, møte mennesker og andre hunder på egne premisser, og å bevege seg 

etter egen vilje. Derimot er ikke god dyrevelferd for en art ensbetydende med god 

dyrevelferd for en annen. Vår iver etter tilrettelegging til fordel for dyrene rundt oss 

må derfor ta alle i betraktning, om det være seg hund, fugl, hjortedyr, rein eller husdyr. 

For å ivareta god dyrevelferd for ungdyr av vilt, beitende husdyr og tamrein er det 

avsatt en tid på året hvor ferdsel med hund må tilpasses en sårbar periode for arter som 

tilhører disse gruppene. Dette handler om respekt og hensyn til mangfoldet som har 

plass i naturen. Vi er avhengige av aktive valg og en felles innsats for å unngå 

konfliktsituasjoner mellom dyregrupper. 

NSG og Utmarksrådet har valgt å legge vekt på forebyggende arbeid før årets 

beitesesong. Å vektlegge og vise til god dyrevelferd for alle bidrar til forståelse for 

båndtvangen og hvorfor man må ta hensyn til andre arter når man ferdes med hund. 

Responsen på kampanjen har vært svært god, og miljøkoordinator for Sør-Trøndelag 

politidistrikt ringte og var svært glad for dette initiativet. Mattilsynet ga også positiv 

tilbakemelding på prosjektet, sammen med flere hundeklubber og mange delinger av 

saken på facebook. 
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Vedtak: 

Saken godkjennes. Prosjektet videreføres også til neste år. 

 

 

Sak 22/15 Eventuelt 

A) Uttale fra Utmarsrådet vedrørende rovviltsituasjonen i årets beitesesong 

Tone oppfordrer: 

Det er helt nødvendig å få ut noe fra NSG og jeg er glad for at dere i Utmarksrådet kan 

ta jobben med å finne noen formuleringer. Jeg får henvendelser fra mange kanter av 

landet, så det viktigste mener jeg er å få fram at angrepene og skadene er så og si over 

alt. Ikke bare der de i følge forvaltningen skal være! Forvaltningen fungerer ikke slik 

forliket sier, soner fungerer ikke, osv. 

 

Hva med å formulere en uttalelse ang rovviltsituasjonen i hele landet? Bjørn i Neiden, 

Nordland, bjørn innenfor rovdyrsikre gjerder både i Trøndelag og i Hedmark, ulv i 

Eidsvold, jerv i Sogn osv osv. Dere har jo gjennomgangen i møtet og da vil det være 

naturlig. Jeg kan ta den videre i media, med en kommentar. Et innspill som dere kan 

vurdere. 

 

Det er håpløst å samarbeidet med Miljødirektoratet når forslagene går på å flytte sau 

vekk fra beiteprioriterte områder og at bønder skal omstille seg eller finne på noe 

annet å gjøre. Det viser kun at forvaltningen ikke fungerer slik den skal, og flytting av 

dyrene drar bare rovviltet med seg videre. 

 

Vedtak: 

Erica formulerer et skriv vedrørende årets beitesesong som sendes til KLD, LMD, 

MD, Fylkesmenn, Fylkeslag NSG og Pressen. 

 

Brevet ligger på NSGs hjemmeside, link http://www.nsg.no/forsiden/uttale-om-arets-

beitesesong-article9503-364.html 

 

Svarbrev fra LMD kom 17.august 2015. 

 

 

B) Inkludere Per Fossheim i Utmarksrådsmøtene 

Det foreslås at Per Fossheim deltar i Utmarksrådsmøtene til NSG, på samme måte som 

han deltar på tilsvarende hos NB og NBS. Dette er fordelaktig med tanke på den grad 

av kjennskap han har til rovviltkonflikten, samt aktivitet som foregår i den forbindelse. 

 

Vedtak: 

Godkjennes. 

 

http://www.nsg.no/forsiden/uttale-om-arets-beitesesong-article9503-364.html
http://www.nsg.no/forsiden/uttale-om-arets-beitesesong-article9503-364.html

