
Omstilling i 
Saltdal 
 

-eller forvaltning 
til besvær? 







Prioritert beiteområde 

og kalvingsland for rein 

 

Er det vårt ansvar å 

produsere mat til 

rovdyr? 



10 Balvatn 
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FKT-midler 

• Vokterhund 

• Radio i trærne 

• Tilsyn 

• Kadaverhund 

• Forsinka slipp 

• Tidlig sanking 

• Lammenoder 

• Radiobjeller 

 

• Mobile grinder 

• Beredskapsareal 

• Luktstoff på lam 

• Beskyttende halsband 

• Akutt sanking 

• Saltsteinslesere 

• Slips 

• Prosjekt 

• Innmarksbeite 

 

 



Hvorfor går ikke tapene ned? 

• For mange jerv 

• For mange gauper 

• År med store tap til bjørn 

• For mange ørn 

• For lite blir gjort av forvaltninga 

• Den todelte målsetninga i rovviltforliket fra 2011 , med blant annet 
tydelig soneforvaltning ignoreres 

 



Bekymret Mattilsyn sender brev til 
Landbruks og mat departementet 27.mai 
2015 

 

 

• 2014 Jerveyngling i Junkerdalsura-> anmodning om uttak 

• Skadefelling fra midten av juli-midten av august 

• Akutt tidlig sanking, sankehjelp og fôrkompensasjon 

• En besetning mister 39% lam, på tross av gjeter i full stilling i tillegg 
til eget, 48 dager færre beitedager 

• Saltdal kommune får avslag 14.05 på uttak av jerv 

• 2015 Yngling i Solvågtind og Vassbotn, pluss en gaupefamilie 

• Miljødirektoratet har ingen konkrete planer om uttak 

 

 

 



Oppdrag fra Klima og Miljødepartementet 

• «å vurdere oppfølging med effektive tapsforebyggende tiltak, 
inklusiv vurdering av driftsomstilling, i det aktuelle området 
så raskt det lar seg gjøre.» Brev 8.juli-15, fra FM til Saltdal 
kommune 

• Møte 18.august 2015  



Hvorfor ikke omstilling? 
 

• Beiteprioritert område 

• Aktiv landbruksbygd 

• Svært gode utmarksbeiter 

• Høster 2/3 av fôrenhetene i utmark 

• Beitebruk som både næring og kultur 

• Generasjonsskifte 

• Samarbeid med reindrifta 

• Samhold 

• Ønske om å bo i vakre Saltdal og produsere mat på fornybare ressurser 

 



Omstilling- hvor feila forvaltninga?  

• Lukket prosess 

• For dårlig kunnskap om området og beitebrukerne 

• Enveis kommunikasjon 

• Invitasjon til møte 18.august 

• Telefonkontakt med den enkelte beitebruker 

• Informasjonsflyt 

• Saltdal kommune ikke involvert 

 

 

 

 









Anny får brev fra Fylkesmannen 

• «Jeg viser til telefonsamtale i dag hvor du ber om å få forespørselen 
fra Fylkesmannen skriftlig. Som du er kjent med har Fylkesmannen  i 
Nordland fått som oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet å tilby 
dere bistand til frivillig omstilling ut fra de kronisk store tapa av sau til 
rovvilt på østsida i Saltdal.» 

• «Det staten kan tilby er enten midler til omstilling fra 
sauehold/nedlegging av sauehold, og da primært omstilling til annen 
landbruksnæring.» 

• FM foreslår  blant annet vedproduksjon, potet- og grønnsaker og 
kjøttfe! 





Hva nå? 

• Rullering av forvaltningsplan i region 7 

• Forslag fra FM: 

• Mattilsynet fortsatt bekymret 

• Beitebrukere kasteballer 

• 3 vurderer omstilling 

 

 

 



Naturlige gjerder 
 

• E6 

• Saltdalselva 

 

 
 






