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 Åpent møte for sauebønder 
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 Gjennomgang av spesielle hendelser i 2015 ved leder Kåre Blålid 
o Rovdyrproblematikk, ulv, jerv – norge og Aust Agder(AA) 
o Aust Agder, sen heieslipp, bra beiteøkter, god slaktevekter og klasse, noe lavere tap 

sammenliknet med tidligere år 

 Gjennomgang av rovviltsituasjonene i AA, Per Kjetil Omholt 
o Hva styrer rovviltpolitikken  

 Stortingsmeldinga fra 2004 
 Naturmangfoldloven 
 Viltloven 
 Rovviltloven 
 Dyrevernloven 
 Rovdyrforliket 2011++ 

o AA er i region 2, etter sammenslåing kommer AA fortsatt til å høre til i denne 
regionene og ikke slått sammen med VA 

o Hva gjør rovviltnemdene: de bestemmer kvote for betinga skadefelling for gaupe, jerv 
ulv og bjørn. De vedtar lisenskvote. Vedtar forvaltningsplan for rovdyr. 

o Mål for AA region, 12 ynglinger av gaupe, ingen nasjonale mål. Må tåle streif dyr i 
perioder 

o I år i AA kvotejakt på gaupe på 25 dyr-8 ho dyr. Kvotefri jakt i Bygland, Evje/Hornes, 
Iveland, Birkeland og Lillesand 

o Hva gjør fylkesmannen innen for rovviltforvaltningen 
 Fatter vedtak om skadefellingstillatelse innenfor fastsatt kvote 
 Adm av kvotejakt og skadefelling 
 Behandler søknader og tildeler midler til forebyggende og konfliktdempende 

tiltak 



 Behandler søknader og fatter vedtak om erstatning for tap av sau drept av 
rovvilt. 

 Ved vurdering av om det skal gis skadefellingstillatelse 

 Legge vekt på Føringer i regionalt rovviltforvaltning 

 Det er ikke nasjonalt mål om yngling av ulv i regionen, ved 
dokumentert skade av ulv, er det lav terskel for skadefelling.  

 Det må ta hensyn til områdets betydning for beitemark, skadens 
omfang, potensialet for fremtidige skader, mulighet til å gjennomføre 
forebyggende tiltak. 

 Felling skal rettes mot bestemte individ og areal. 
 Beregning av erstatningsutbetalinger: antall tap, ved beviselig tap pga 

rovdyr=full dekning. Andre faktorer som er med i vurderingen, er mangler på 
snyltebehandlinger i besetningen hvis ikke det er beviselig at det er rovdyr 
som er grunn for tapet.  
Fylkesmannen tar dette opp med helsetjenesten for sau i animalia. 

 Det koster 200 kr pr dag- kadaversøk for bonden resten av kostnadene er 
dekket, det er bonden som er den begrensede faktoren for bruk av tiltaket 

 Representant for Skadefellingslaget Geir Moen (Leder): 
o Hvis det er mistanke om at det er ulv i område, gi beskjed 
o Ved funn av skadde sau, gi beskjed og la skadefellingslaget søke før man går ut og 

søker selv 
o Den første ulven i 2004, ekstremt mye Ulv i 2007. 
o Stor forskjell på lisensfelling (1 okt -1 april, går på grunneigers rett) og skadefelling( 

unntatt eiendomsretten). Lettere med å organisere jakt ved skadefelling 
o 1.60-2 meter steg ulv 1,20-1,40 steg gaupe. 

 

 Organisert beitebruk ved Lisbeth Kismul 
o  

 
 

 Ingen endring i beitelag 

 Statistikk over tap i kommuner.taps % går nedover sammenliknet med tidligere år, 

 Viktig at beitelagene gir tilbakemelding til lisbeth, skjema + mer. Slik at hun kan vurderer 
beitesesongen 

 Tall på antall tap 

 Ta en runde på det til våren om hvordan man bør registrere tap observasjoner av kadaver. 
Hvis du finner kadaver skal det meldes inn til rovvilt kontakten 

 
AA radiøbjøllelag, beitesesongen 2015 

 Valle-lillesand-tvedestrand 

 38 brukere fordelt på 9 beitelag 

 Ikke meldt om tap av sau med AA bjelle i år, og det var nyttig i sankingen. 

 Prøveprosjekt med 30 lammenoder på 4 brukere, varierende kvalitet holdbarhet på senderen, 
ikke rapportert inn tap, veldig praktisk å kunne følge lammene 

 Forbedringspotensialet: brukerer må søke tidligere, plassere ladestasjon i valle for å kunne 
skru av bjellene i området pga kostander. Følg med på hjemmesidenen, sms når 
beitesesongen nærmer seg om info. Øker med 40 bjeller neste sesong. Må gjøre seg noen 
prioriteringer mht fordelig av bjeller neste år. 

 Det blir faktuert 250+ moms for hver bjelle 
Info om gjeterhund 
Info om ny giv i sauehaldet i AA 
Minner om fotråte, være nøye ved flytting av dyr og husk på reglene som gjelder 
Info fra representantskapsmøte 
Info om fest i Valle 26-27 august 2016 - fjøsåpninger 
 

 
 
 
 



 
 
 


