
Referat fra seminar 

Psykisk helse og rovvilt 

Tid: 27. august 2015 kl 10.00-16.00 

Sted: P-hotels, Grensen, Oslo 

 

Merete Furuberg, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

Velkommen. 

Informerer om at NLR HMS deltar. Eksempel fra kreftforeningens kontakttelefon og 

spesialkompetansen de besitter. Trekker paralleller til sauenæringas grad av konflikt og hjelpen det 

er behov for. Rovviltnemndene, fylkesledere, organisasjoner og ordførere klager, men får ingen 

realitetsnær respons. Trusler og drapstrusler gjennom mange år, slikt er traumatisk. Bonden skal 

være sterk, men hvor er medmenneskeligheten og forståelsen fra de verste kritikerne? NLR HMS må 

utvikles slik at tilbudet er godt i alle kommuner. 

Leser opp fra epikrise: spesielt vanskelig etter beiteslipp, bekymret, gikk i stemning. Sammen med 

andre ting i livet kan rovviltangrep og frykten for disse føre til personlige kriser. 

Etter annonsering av seminaret ble Merete kontaktet av flere produksjoner i landbruket med et 

ønske om at dette måtte inkludere alle, spesielt pelsdyr. 

 

 

Einar Frogner, styremedlem Norges Bondelag 

Rovvilt er tungt, og berører de aktuelle veldig sterkt. 

Det er ofte fokus på helse, men fysisk helse er lettere å ta tak i. Når det gjelder rovvilt og 

rovviltangrep så treffer dyretragedien først, og ofte kommer den personlige tragedien i etterkant. 

Det er viktig med fokus på økt kunnskap i bondens nærhet. 

Bønder er selvstendig næringsdrivende på godt og vondt, og er prisgitt natur, vær, rovvilt, m.m. 

Dessverre taper nyhetsverdien seg der rovvilt har vært i mange år. Media fokuserer på det 

sensasjonelle, og etablerte rovviltbestander og områder med årlige angrep når ikke nyhetene. 

Når trenger man at naboen hjelper til og forstår hva som skjer? Gårdens viktigste ressurs er bonden 

selv, men han er ikke alltid flink nok til å ta vare på seg selv. Rovvilt påfører psykiske påkjenninger 

over tid, og er en konstant bekymring. Angrep gir i tillegg økonomiske belastninger, og annet 

gårdsarbeid må utsettes. Holdninger og kritikk fra storsamfunnet tærer, og distanse til næringa 

skaper redusert forståelse for problematikken. Som om dette ikke er nok, så viker politikerne unna 

og gir utilfredsstillende svar og løsninger på konkrete utfordringer. 

Møtet i dag er viktig for et kommende hjelpeapparat og gir tydelige signaler til politikere. 

 

Merete: får ikke tillatelse til felling innenfor rovviltgjerde, hva står man igjen med da? 

 

 



Tone Våg, leder Norsk Sau og Geit 

”Praktiske og psykiske utfordringer” 

Befinner seg personlig utenfor rovviltgrensa for bjørn. Fastsettelse av grensene virker mer som et 

middel i effekt over tid. Nemlig at det var for mange og dermed for dyrt (for staten) å flytte grensa 

slik at den omfatter alle i hennes område i første omgang. Dette er politisk styring av sauenæringa i 

rovviltsoner, men også av de tilliggende områdene. 

Rovviltforliket sier at både vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap skal ligge til grunn, men dette 

tas det ikke hensyn til. Tone har 25 års erfaring med rovvilt i beiteområdet sitt, og sitter med følelsen 

av at alt stadig blir verre. Dette fører til oppgitthet og resignasjon. Tapsstatistikken begynte med to 

lam, deretter har det bare økt. Man havner i en ufrivillig psykisk berg- og dalbane. Hver gang det er 

lite tap begynner man å håpe at det skal gå bra og at trenden skal snu, men etter hvert forstår man at 

rovviltangrepene går i bølger. Bjørnen går mest etter voksne søyer, og dersom lam tas er det ofte 

jerv. 

I tillegg til generelt dårlig forutsigbarhet i sin egen næring, utgjør faren for rovviltangrep at det er 

vanskelig å forutsi om man kommer til å trenge hjelp. Behovet kommer plutselig, og da trengs 

umiddelbar hjelp til ekstra tilsyn, kadaversøk, sanking, osv. 

Beitelaget til Tone følger fargene på slips for å kontrollere om lammetallet stemmer overens med 

søyer på beite. Det er vanskelig å finne kadaver, de kan ligger overalt, og det er over 20 fiskevann 

bare i Tones beiteområde. Sauen jages ut på sjøen, i myrhull, de graves ned, og ofte er det lite igjen 

av enkelte. Det verste er de som fortsatt lever, som lider med åpne jur, brystparti og det som verre 

er. Disse må avlives tvert, men det er ikke alltid man har med seg gevær til enhver tid. 

Skadeomfanget øker, og Tone anser seg heldig som fortsatt holder på. Hun har sluppet å stå ansikt til 

ansikt med bjørn. 

Det er ofte et ensomt arbeide. Man står alene, andre bryr seg ikke. Mangel på støttende kontakt og 

hjelp fra andre må likevel ikke gå ut over fellesskapet ellers, det hjelper ikke å anklage venner for 

personlige rovvilttap. Andre sauebønder og folk i næringa bryr seg, men de forstår ikke hvordan det 

føles å miste egne dyr før de selv har opplevd det. Dette gjør at en selv må være flink til å søke hjelp. 

Man må lære seg å takle frykt og angst, man må ut FOR å finne nye kadaver, slik at angrep kan 

dokumenteres. Men frykten for store rovdyr er der. Det er vondt å måtte bearbeide disse følelsene 

hver sommer. En historie fra Snåsa, hvor en sauebonde møtte bjørn ved to anledninger, endte med 

at han sluttet. Han begrunnet det med «lav lønnsomhet». Ikke alle ønsker, tør eller orker å snakke 

om de tunge virkningene og langtidsvirkningene i rovviltbelastede områder. 

Næringa utsettes for et enormt politisk press. Stortinget har bestemt at sauebønder kan holde fram 

helt til presset blir for stort. I praksis betyr dette at rovdyr prioriteres. Vernesiden oppleves som 

terroriserende i form av bedreviten om tilsyn og dyrevelferd, andre saueraser, at NKS Ikke har noe i 

fjellet å gjøre, osv. Som bonde føler man at en selv gjør en verdig innsats for samfunnet og i 

matproduksjon, men motarbeidelsen gjør at en til slutt begynner å tvile. Folk forstår ikke den reelle 

og omfattende betydningen av beitebruk. 

Myndigheter og forvaltning gir ekstra byrde der hvor den burde vært avlastende, og det er mange 

krav til dokumentasjon som oppleves overdrevet og unødvendig. Bønder mistenkeliggjøres og 

sjikaneres. At man «slipper dyr på beite for å få utbetalt erstatning» er en vond anklage. Det er en 

stor mengde dyr som faktisk ikke erstattes. Politikk og forvaltning bruker ”splitt og hersk”-metoder, 

bønder settes mot hverandre og beitelagsmedlemmer behandles ulikt. I tillegg er det en stor forskjell 



på å være personlig berørt av dette, og ikke. Tone og Merete må bli trodd, de har mengder av 

personlig erfaring. Dessverre er disse erfaringene politisk påført. 

Ferie er et ikke-tema gjennom beitesesongen. 

Midler til rovvilt går ikke over landbruksavtalen. 

Det er vondt og vanskelig å tenke på at matproduksjonen ikke skal opprettholdes. Tone ønsker 

velkommen mer storfe i utmarka, men dette skjer ofte der sau har sluttet, og så blir storfe angrepet i 

stedet. 

Det er ikke lett å holde oversikt, og mye tid går med til dette. Man skal notere alt man gjør, ser og 

foretar seg i beiterelatert sammenheng, samt tiden før og etter beite. Alle registreringer føres opp i 

kadaverskjema. Angrep på beite fører til mer papirarbeid, flere telefoner, varsling av naboer og andre 

beitelag – alt dette må man selv sørge for. Tidligere kunne man søke skadefelling selv, nå er det 

kommunen som må søke. Allerede her møter man motgang, og i blant har ikke kommunen noen å 

sende ut. Da kan de ikke søke fellingstillatelse, og dermed etableres problematikk mellom bruker og 

kommune. Man må mase om fortgang og at alle må skynde seg, tiltak må planlegges og 

gjennomføres, ferske spor må følges opp, det skal søkes om felling, finne flere kadaver, m.m. Det 

økonomiske er også et problem; man får ikke midler til ekstraordinært tilsyn, men får likevel beskjed 

om å gå oftere når det er rovvilt i området. 

Det er et behov for flere og bedre hunder. En hund kan ikke gå i flere døgn i strekk, og da hjelper det 

lite å ha én hund, dersom denne ikke kan avløses av en tilsvarende bra hund når den første har 

jobbet seg sliten. 

Andre følgekostnader innebærer tap av gode avlsdyr, økt antall jurbetennelser, oppfôring av små 

lam, større påsettprosent (bygge opp besetninger for ofte), lavere avdrått, og å finne nok avlsdyr til 

påsett. 

Psykisk helse relatert til rovvilt er et forsømt område som fortjener oppmerksomhet. Det er svært 

viktig å sette fokus på denne problematikken. Dette miniseminaret er bare starten, dette skal det 

jobbes videre med. 

 

Merete: innkalt til spesialist, rovvilt er antatt traume for henne. Kontaktet av fremmed bonde som 

ikke orket mer. Utløsende faktor: politiker som sier at det er optimisme i næringa. 

NLR: ikke skåne organisasjoner som herser med oss, navngi de. 

Tone: ikke direkte påvirket, har ingen i området som plager beitelaget med terror. 

Merete: avstand fra Oslo spiller en rolle for hvor mye hets man opplever som sauebonde. 

 

 

Kai Willy Teppen, beitebruker fra Stange 

«Jeg er mann og jeg har grått.» Følelsene strømmer på. 

Viser til avisartikkel i Hedmarkingen: ”Leder for rovviltnemnda Hedmark: Glad for at hans siste 

periode er over, føler at de stanger mot en mur.” 



Da de startet drifta gikk det bra, og det var hyggelig å dra til skogs. I den første rovvilterfaringen ble 

34 dyr skadet på én natt. Det ble søkt felling og ulven ble skutt etter to døgn. Resten av sommeren 

var noenlunde ok. Tilsvarende skjedde neste år (2004). Etter dette ga de opp dette beiteområdet, 

satte opp sperregjerde, og flyttet sauen. De har hatt perioder med normaltap (1-4 %), men i fjor 

mistet de 18 % av hele besetningen. I 2010 ble det sluppet 5200 dyr, i år er de nede på 2000. 

Det trengs helt klart et hjelpeapparat. Det eneste det snakkes om når man møtes er rovdyr og 

rovdyrskader. Ingenting annet. Det letes etter kadaver og skadde dyr. Den beste tida på året har blitt 

innesesongen gjennom vinteren. Likevel gnager tanken på rovdyr året gjennom. Bønder vil alltid 

jobbe for å holde dyrene i live, og beitesesongen er en konstant bekymring. Som om dette ikke er 

påkjenning nok, oppleves også trusler, drapstrusler og sjikane, med beskjeder om at de kan finne seg 

noe annet å gjøre, det fokuseres på sau som dør av andre årsaker enn rovvilt på beite, og ”skyt 

bonden – ikke ulven”. Disse sakene anmeldes. Og henlegges. 

Rovdyrsituasjonen er der hele tida, og Kai har hatt lyst til å gi opp mange ganger, men det er å tape. 

Hverdagen er ofte traumatisk, og han har grått mye. 

 

Merete: kan leve med rovviltet, men folket blir det verre og verre med. Fikk klipt opp gjerdet sitt 

forrige sesong og de stjal spesifikt Merete sine sauer. Splitt og hersk-teknikk. 

 

 

Sondre Imsgard, beitebruker fra Hadeland 

”En sauebondes erfaringer med rovdyr – direkte og indirekte.” 

Driver nå på fjerde sesong, overtok etter svigerforeldre i januar 2012. Har kvit spæl og NKS. Det har 

vært sau på gården i 30 år og utmarksbeitet er like utenfor døra. Dette var i bruk helt til i fjor. Første 

tap til gaupe forekom i 1995, og toppet seg i 2007. De fleste har flyttet dyrene eller sluttet, ikke bare 

pga rovdyr, men også problematikk i forhold til allmenninger og vanskelige grunneiere. 

Svigerfar ble ikke trodd, ikke engang andre sauebønder på Hadeland trodde at gaupa kunne ta så 

mye sau. Etter en tung sesong reduseres søyetallet fra 90 til 60, og det topper seg da gaupa tar sau i 

luftegården i november. Det ble søkt om felling og denne ble innvilget, men deretter trukket tilbake. 

Det ble innvilget midler til strømgjerde, og sauen måtte inn kl 22 hver kveld. Da hjelper det lite at 

gaupa kommer kl 17. 

I 2008-2010 er det kun to besetninger igjen. Tapet går litt ned, men sauen trekker ned mot veien. I 

2010 må de daglig hente sau ved veien fra mai til slutten av juli, og i august utredes muligheten for 

nytt beiteområde. Sauene blir deretter sluppet på nytt sted, og det er nå 3 mil til slippsted i stedet 

for 1 mil. Likevel er de en del av et miljø, så de holder ut. 

I 2011-2014 så har de to utmarksbeiter, men det blir styrt avvikling på det ene. Kjøreturen er lang. De 

opplever også å få beitenekt fra Mattilsynet, da de har hatt mer enn 20 % tap over flere år. Det 

oppleves som svært vanskelig å øke besetningen, til tross for mange forsøk. I sin nåværende situasjon 

har de nytt beite der tapet går ned. Tiltak som radiobjeller og saltsteinavlesere er iverksatt. Det 

forekommer likevel sporadisk forekomst av gaupe. 

Det er aldri et spørsmål OM neste angrep, men NÅR. De har slippsted på fem ulike plasser. 



Et eksempel fra i år: 

Første lass ble kjørt ut 23.mai, det ble oppdaget tegn til uro og 2 lam var borte. 

Kadaverhundekvipasje ble vurdert, og det ble dokumentert to funn av kadaverhund. Foreløpig var 

ikke andre sauebønder i området informert. Etter at SNO konkluderer med antatt ulv sender 

Fylkesmannen ut sms til nærliggende beitebrukere. Det gikk 22 min fra varsling til innvilget 

skadefelling. Dyreeiere sjekker området, supplerer jaktlag med info, og har oversikt. Søyene er 

forbausende rolige, de finner ingen flere spor etter ulv og skadefellingen er brukt opp første natt (?). 

Det tok noen dager før media meldte seg. Oslo nordmarka er et yndet friluftsområde, men han 

opplevde lite personlige angrep og trusler. Han ble kontaktet av lokalavis. Kadaverhund går i tre 

dager og finner fem kadaver. Det oppleves som en veldig mental avlastning med kadaverhund og 

ikke minst å slippe å måtte være med på denne letingen. 

I ettertid er mange usikre og vil avvente slipp. Alle bør ha fått med seg hva som har skjedd, til tross 

for lite mediedekning, men det er få henvendelser. Bryr ikke folk seg? Tror de at man har nok med 

seg selv? Man får følelsen av at dersom man ikke direkte berørt så er det ikke så nøye hva andre 

belastes med av rovviltangrep. Han sier at han personlig heller ikke er god nok til å ta denne typen 

kontakt. Det har aldri vært aktuelt å holde sauen hjemme, og får de velge så går de til skogs. Det er 

her det gode sommerfôret er. 

Etter 1,5 uke starter runde nr 2. Det er nye kadaverfunn, men for lite til fellingstillatelse. 

Fylkesmannen i Buskerud/Oppland må samarbeide, og fellingsoppdraget tilfaller Hadeland 

interkommunalt. De fulgte sporhund i ulendt terreng, men etter dette ble det stille. 

Det er viktig med god disiplin i forhold til kontakt med media og sosiale medier. Ikke fortell om at 

skadefellingslaget holder på, de trenger ro. Personlig har Sondre mange roller i næringa, og mener 

systemet fungerte bra i forhold til SNO og Fylkesmannen. Han har også hatt samtaler med 

Mattilsynet, og mener at folk ikke må være redd for det, de er ikke skumle. 

I etterkant: pepret av info fra Fylkesmannen. Beitelaget er nytt og ikke trent til å takle situasjonen, 

men lærer og håper å bli bedre og ta i bruk beredskapsplan. 

 

Kai: det er en tydelig og stor regional forskjell på info fra Fylkesmenn. Til dags dato har han verken 

fått sms, brev, telefon eller mail med henvendelser knyttet til rovviltangrep, beiteområde, beitelag, 

etc. I Oppland er de flinke, og tydeligvis også i Buskerud. Denne kommunikasjonen er svært viktig. De 

har 115-120 dokumenterte ulvedrepte sauer i dette området, og har hatt kontinuerlig ulvejakt fra 

24.mai til dags dato. Antall skadde/drepte er høyere. 

 

 

Per Fossheim, prosjektleder FKT 

”Midt i konflikten – hvem gjør hva?” 

Per forholder seg til forskriften og skal jobbe upolitisk. Prosjektlederrollen finansieres over 

Miljødirektoratet. Han jobber innenfor rovviltforliket, og forskriftene under (FKT). Jobber for 

forutsigbarhet for husdyreier. 

Mange tør ikke be om hjelp og føler at spørsmålene hoper seg opp. Man tror man er alene, man 

sitter med skyldfølelse, og vet ikke alltid om man kan stole på fylkesmannen (rovdyrforvalter eller 



hensyn til beitedyr)? Det dukker ofte opp spørsmål fra beitebrukere om hvorfor rovviltkontakten må 

spørre andre til råds når vedkommende er den eneste som har sett det døde dyret på beite? 

Grunnen til dette er at det er lovpålagt at bildene skal vurderes av flere, slik at en samlet vurdering av 

informasjon/dokumentasjon kan gi større sikkerhet i rovviltspørsmålet. 

Hva kjennetegner bonden? Kjærlighet til dyrene, bekymringer for rovvilt-sau, og frykt for å miste 

kontrollen. De fleste bønder godtar rovvilt, men vil ikke styres av deres tilstedeværelse og bestander. 

Det er en psykisk belastning å finne drept sau, i tillegg til en økonomisk byrde. Bønder har lite tanker 

om psykisk helseberedskap, det er nok å ta tak i og de har nok rett og slett ikke tid til å prioritere 

tanketid utover det nødvendigste. Enkelte beitelag har muligens også blitt litt for ”profesjonelle”, og 

personlige følelser viker plass for drift, aktivitet, utfordringer, etc. Likevel oppleves det at bønder 

samler seg om en felles fiende, i dette tilfellet rovvilt. 

Hvem gjør hva – de første tegn til rovvilt: 

- Dersom det oppdages urolige dyr ved ordinært beitetilsyn, før det inn i loggboken. Skriv opp 

alle observasjoner. Når første angrep oppdages, kontakt beitelag, øk tilsyn i større deler av 

beitelaget og varsle nabobeitelag. Utvidet tilsyn er ofte påkrevd, søknad så om felling. Tenk 

stort - ulv vandrer 7 km/time. 

- Plukk ut en mediekontakt og koordinator. La dette være noen som er litt på siden når det 

gjelder følelser, men sørg for at vedkommende likevel til stadighet er oppdatert på 

informasjon. Det må være økonomisk dekning for skadefellingslaget, og lovverket legger opp 

til at Fylkesmannen skal dekke dette. Søk om bruk av kadaverhund. Husk at det ikke er 

beiteeiers ansvar at Fylkesmannen ikke budsjetterer realistisk. 

- Ved dyresanking og kadaversøk er det viktig å planlegge sammen og bruke koordinator. Ikke 

forstyrr hverandre, men hjelp hverandre. For mye aktivitet gir fort passivitet hos ulven, og 

dette kan føre til kveldsangrep hvis det er mye aktivitet av folk/hund i marka på dagtid. 

- Alle må skrive egen logg, uansett. Ting oppleves forskjellig, og ulike synspunkter bør komme 

fram. Deretter bør det være daglig innsamling av slike logger. 

- I rovviltsituasjoner er det normalt å forholde seg til hele situasjonen med superrasjonelle 

handlinger, men husk søvn. 

I ettertid: 

- Unngå sosiale medier, også aviser. 

o Sosiale medier er fristende, men farlig. Her finner det sted mengder av meningsløse 

diskusjoner. Mennesker som velter seg i slike innlegg blottlegger personligheten sin i 

måten de omtaler andre, og slik omtale er grunnløs og unødvendig å lese. De viser 

ofte en tydelig kunnskapsbrist om næringa og rovviltproblematikken, og også om 

utfordringene som følger konflikten. De forstår ikke forskjell på vern og forvaltning. 

De fleste diskusjonene er utspekulert oppførsel som spiller på følelser. 

- Debriefing lønner seg etter noen dager eller en uke. Det er viktig å få fram en felles 

virkelighetsoppfatning. Gå gjennom logg. Snakke ut sammen. 

- Begynn å jobbe med fortsettelsen, ikke dyrk sorgen. Hold kontakt med enslige husdyreiere, 

ingen skal være alene. Alle trenger noen å snakke med. 

- Legg igjen tlfnr til helsetjeneste/krisetelefon. 

Praktiske tips: 

- Vær stolt over å være matprodusent. Bruk situasjonen til å bygge deg opp og styrke selvtillit. 

Du er rammet av en ulykke som absolutt ikke er din feil. 



- Dersom du oppsøkes av media: si at du er rammet av en ulykke og si nei til media og omtale. 

Du eier retten til å bli avbildet. Henvis til talsperson. Unngå tårevåte intervju, dropp å utsette 

deg selv for bilder av egne døde dyr. 

- Du kan bortvise mennesker fra private veier og jorder. 

Fortsettelsen: 

- Søk hjelp, unngå å forsterke virkeligheten. 

- Hvorfor er dere i situasjonen, hvordan vil dere ha det? 

- Finn et felles mål og planlegg jobbingen. 

- Sørg for at alle er med. 

 

Anne Buer: politiet twitret adressen deres med ulveangrepet, er dette greit? Forhold knyttet til 

Østmarkaulven er ekstrem og veldig politisk, samtidig som den vekker mye følelser. Politiet svarer at 

rovviltvernere er ikke farlige – men kan vi anmelde? Politiet har ikke tid til å hjelpe uansett. 

Hans: det er behov for et kriseteam som kan gi garanti for hjelp. Et system med ansatte som er 

kontaktpunkter. I Stokke kommune for to år siden kom slakteriet og fylkessekretariatet og tok over 

situasjonen, isolerte gården, og tok over all kommunikasjon. Noe slikt må gjennomføres strukturert. 

Organisasjonene må informere bedre. 

 

 

Eldri Siem, jordbrukssjef i Nord-Fron 

Beitebruk i Oppland: 

- 235 000 sau og lam på beite 

- Stabilt over flere år, endringer regionalt – færre og større enheter 

- Sommer 2015: jerv (også ulv og bjørn, noe gaupe). 

o Nord-Fron: verst på vestsida av Lågen i beiteprioritert område, langt fra jervområde.  

- Midt-Gudbrandsdalen har en regional vakttelefon rovvilt. Sau- og storfeeiere kan ringe når 

de oppdager skadde/døde dyr på beite. Etablert i 2010. Bemannet fra 1.mai til 10.september. 

07-22, men er i realiteten åpen døgnet rundt. Ordningen er i tillegg til Fylkesmennenes 

vaktordning. Koster hver kommune ca 100000/året. 

o Personen som har vakta kaller ut SNO, evt søker FM om fellingsløyve og igangsetter 

skadefellingslaget. 

o Det er ansatte ved landbrukskontorene som har regionvakt. 

- Tett samarbeid med Norske Kadaverhunder, som kvalitetssikrer utdanning og godkjenning av 

ekvipasjer til å finne husdyrkadaver. Begynte som Opplandsfenomen, har økt mye i omfang. 

Kurs i søk og bruk av GPS, også kurs for beitelag. Systematisk bruk av hund er et stort bidrag 

for erstatning og dyrevelferd. 

- Felles kommunalt skadefellingslag (Nord- og Sør-Fron): 

o 60 personer 

o Jegerne har 2-årige kontrakter 

o Like arbeidsvilkår for alle kommunene 

o Fellingsleder 209kr/timen, medlemmer 189kr/timen 

- Midt-Gudbrandsdalen har felles pott for innkjøp av utstyr, trening og kurs. 



- Svært dyktig skadefellingslag, fortjener ros og bli verdsatt, stor «frivillig» arbeidsinnsats, får 

en del hets. 

- Økende påtrykk av angrep fra rovvilt. Vanligst med jerv, men ulven gjør stor skade når den 

først slår til. Eks Storhøliseter, Nord-Fron:  

o Måtte avlive 50 sau i 2013, ulven drepte kun en sau, resten var skadet. 

o Ved angrep: tett dialog mellom berørte dyreeiere og kommunal 

landbruksforvaltning. Alle dyr på beite ble samlet sammen og kontrollert for skader. 

Skadede dyr ble avlivet. Kompensasjon i form av innsamling på seterkve og tilleggsfôr 

med rundballer i en uke. 

o Landbrukskontoret bistod saueeierne med kompensasjon til kostnader med ekstra 

fôr, gjerdematriell og lettgrinder. 

o Nord-Fron kommune ga de to saueeierne tilbud fra psykiatritjenesten. 

o Saueeiere reagerer ulikt. 

- Endring slik at landbruksforvaltningen kan varsle/kalle ut kriseteamet, eller at en går via 

lege/legevakt. 

- Dersom ikke akutt krise kan det også tilbys psykisk helsetjeneste med 

samtale/kartlegging/hjelp som henviser videre til DPS/psykolog. Per nå er det ikke ventetid. 

Dersom ventetid vil krisepersonell følge opp inntil videre. 

- Politikerne har fokus på ivaretakelse av gårdbrukere i krisesituasjoner. 

- Nord-Fron vil være på tilbudssiden og forebygge kriser, kollegialt samhold mellom 

gårdbrukere er svært viktig, godt samarbeid med fylkesmannen og rovviltnemnda/region 3. 

- Godt samarbeid mellom regional rovviltvakt, Norske kadaverhunder, kommunalt 

skadefellingslag og landbruksforvaltninga. 

 

Merete: Nord-Fron er eksemplarisk på området innen utvikling og ivaretakelse av beitebrukere i 

rovviltangrepssituasjoner. Dette foredraget bør holdes for andre jordbrukssjefer. 

 

 

Hans Huseby, Norsk Landbruksrådgivning 

”Erfaring fra kampanjen/praktisk arbeid med HMS og rovvilt” 

Har vi et HMS problem? Dødsfall i norsk landbruk: 20-30 dødsfall per 100 000 årsverk. Ca 10 % av 

bøndene skader seg såpass at de ikke kan gå på jobb dagen etter. Hadde dette vært en annen 

industri så hadde den vært lagt ned for lengst. 

Ingen offisiell statistikk. Fra okt 2014 er det blitt mulig å registrere ulykker gjennom KSL systemet, og 

hittil er 500 tilfeller loggført. 

Kampanjestart for HMS-prosjekt var i 2012. Psykisk helse var ikke inkludert, noe som er 

oppsiktsvekkende. Dette ble påpekt. NLR har hatt 25-30 foredrag om psykisk helse det siste året. Det 

koster penger, psykologer er dyre, men oppslutningen har vært svært bra. Det var overraskende 

mange som kom på møtene, nesten 90 stk på første møte. 

Prosjektet har hatt en tredelt satsing på psykisk helse: 

- Informateriell – godtbondevett.no 

- Økt kunnskap i bondens nettverk. Rutiner i organisasjonene. 



- Tema for bondemøter i regi av HMS-kampanje fra 2013-2015. 

Resultater: 

- Vi kan ikke måle resultater i dødsfallsstatistikken 

- Vi har ikke statistikk for skader i landbruket 

- Andre: 

o Engasjement 

o Problemstillingen er mulig å diskutere 

LHMS er slått sammen med NLR. NLR er hovedverktøyet til landbruket i arbeid med HMS framover, 

men.. 

- Vi må få aksept for at alle aktørene i kjeden fra jord til bord har ansvar for at det er anstendig 

arbeidsmiljø i hele rekka. 

- Varemottakerne og leverandørene må mer på banen. 

- Interesseorganisasjoner og myndigheter må holde engasjementet oppe. 

- Bonden har hovedansvaret for arbeidsmiljøet sitt, men det er også et ansvar hos de som 

legger premissene for bonden. 

NLR – HMS: verktøy til landbruket i arbeid med HMS framover. 

 

 

Mette Hågensen, Norsk Landbruksrådgiving 

”Hvordan skal et godt nok hjelpeapparat fungere?” 

Innspill fra salen: 

Per: få med alle, ikke alle er medlem av landbruksrådgivningen. Trenger et system som fanger alle, 

uavhengig av medlemskap. Hvert beiteområde trenger en «sovende» vaktpost med modell under 

seg, som aktiveres i tilfelle ulykken er ute. Må gjøres på regionnivå, høy lokalkunnskap, kjenner 

nøkkelpersoner og –kompetanse.  

Ikke sykeliggjør bonden, hen er i en sorgreaksjon som er naturlig. Ting vil oftest falle på plass. Men 

når det skjer ofte må dette oppdages, og en må forstå selv når noe er i ferd med å skje innvendig. 

Hva er landbrukskontorets ønske, mandat og posisjon? Det offentlige må ha et ansvar for problemet 

som er framprovosert, så delt offentlig/privat må til. 

Hans: kriseteam på psykisk helse er viktig, men praktisk oppgaver i forhold til hva du møter, pressen, 

henvendelser, etc. - dette skal vel ikke kommunens psykiske helseteam ta seg av? Her fins det 

dyktige mennesker i alle organisasjonene våre som takler slike posisjoner, utfordringen er et system 

som aktiverer dette. 

Merete: hvem har ansvar for å igangsette dette systemet? 

Hans: organisasjonene er knutepunkt for bønder, forsikring, myndighet, leverandører, etc. Vi må 

oppfordre til et møte som samler alle aktører, slik at et system kan opprettes. Ressursene er på plass, 

og tiltakene trenger ikke være mange. Initiativ kan være nok. 

Mette: hva er de enkeltes behov? Noe er på plass, noe må utbedres. 



Hans: utfordring på ressursbruk, NLR-HMS kan ikke være den drivende kraft her, det blir for stort. 

Derimot er NLR-HMS en åpenbar part, og støtter og stiller opp når initiativet kommer. Andre 

oppgaver: sørger for å rydde opp når naboer/media vil ha kontakt, sørg for hjelp på gården, etc. Få 

familien unna, få inn hjelpekorpset. 

Mette: det er en ting er å hjelpe til når ulykken er ute, men vi ønsker jo i utgangspunktet at det ikke 

skal skje. Forebyggende arbeid er vel så viktig. 

Tone: bra å dekke «den store ulykken». Men hva med det som skjer hele tiden? Langtidsvirkninger er 

vel så viktige. Vi blir klare, trøtte og utmattet, vi trenger byrdedeling, og noen må hjelpe med tilsyn. 

Her blir det ikke noe snakk om kriseteam, dette pågår hvert år og gjentar seg. Ligger ansvar for dette 

hos kommunen? Hvem skal finansiere dette? Ingen kommer på dugnad. Dette skal egentlig ikke gå 

over kommunens budsjett, dette hører til Klima- og miljødepartementet. Det må bygges et system 

som ikke dirigerer kommunens midler vekk fra andre formål. 

Einar: rovvilttelefon kan være bra der det er vanlig med angrep. Trenger et system som er enkelt, 

rimelig og operativt hele tiden. 

Hans: kriseteam løser ikke alt, men å sette ned noen som kan sparke i gang dette trengs. 

Per: myndighetene må ta ansvar. Rikspolitikere er populister, lett å gjøre noe med krisesituasjoner. 

Dette må favne alle. En lokal koordinator må kunne håndtere både krisen og hverdagsslitasjen (som 

kan føre til personlig tragedie, men som det skrives lite om). En koordinator kan være en vanlig 

bonde som er drillet i hendelsesforløp, og som kan å snakke for seg og gjerne er kjent med noe 

regelverk. Noen må jobbe med utkast til modell. 

Tone: FKT-midler kan det søkes på, disse er større enn kun FKT-prosjektet. En del går til 

skadefellingslag, omstilling, etc. Potten har ikke blitt økt, det bør den. Situasjonen som den er nå 

innebærer at skadefellingslaget går ut, men her må også et hjelpeteam sendes til bonden. Kan det 

ligge midler her til hver enkelt som utsettes for rovviltangrep? Det har en virkning på den enkelte 

bonde, og det bør dekkes av FKT-midler. Det må bevilges penger til et slikt system fra myndighetene, 

ergo det trengs mer penger i FKT-potten. Det bevilges også skjønnsmidler til kommunen, hva brukes 

disse til? 

Eldrid: støtter Tone i tankegangen. 

Merete: hvordan følger vi opp videre? Det skal jobbes med diverse skriftlige innslag i media, og 

organisasjonene må henvende seg til myndighetene om denne problematikken. Seminaret 

arrangeres nå for første gang, men det blir ikke den siste. I første omgang er det nå viktig å rette 

søkelyset på psykisk helse og rovvilt, slik at bønder og medlemmer forstår at næringa tar problemet 

på alvor. 


