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Dyrket (3 % ) 

Skog (26 % ) 

Fjell, isfonn, m.m. 

Utmarksbeite av god  

og svært god kvalitet: 50 % av Norge
  

      

 

  

   

71 grader nord 

58 grader nord 



Bakteppe 

 Rovviltbestandene har økt kraftig siden 2004,  

 fra 560 til 900 stk. jerv, gaupe, bjørn og ulv i 2015 

 Rovdyrtapet er på uakseptabelt høyt nivå (ca 
40.000 sauer/år) 

 Overoppfyllelse av bestandsmål for jerv  ekstra 

stort press på beitenæringa 

 Støy rundt erstatningsordningen  avkortninger 

 Beiteretten i utmark er mange steder truet 

 Uakseptabelt høyt konfliktnivå mellom forvaltning 
og beitenæring! 

 

 

 



 

 

 



 
Kongeørn 

 

 Kongeørnbestanden er tallrik, ca 1000 
hekkende par, og er fjernet fra rødlista 

 

 Kongeørn står bak en økende andel av 
rovvilttapene – over 8 % i 2015 

 

 Vi krever forenkling i kravet til 
skadefelling på linje med andre 
rovdyrarter. 



 
Rovvilterstatning 

 

• Erstatningsordningen for rovdyrdrept husdyr må 
praktiseres i tråd med Krokanndommen. 

 

• Ved avkorting må tapsårsak utover normaltapet 
sannsynliggjøres 

 

• Ikke akseptabelt å stille vilkår som innebærer at 
beitesesongen kortes inn. 
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Det er feil at flere ulver i Norge ikke gir 
økte ulvedrap på sau.  
 
Dersom det er slik at det er ulver øst for 
sentrum av det skandinaviske 
utbredelses-området som vandrer inn i 
Norge, vil enda flere ulver vandre inn 
dersom ulveområdet utvides vestover. 

Flere ulver gir flere ulvedrept sau 



 
St.mld. om ulv 

 Bestanden er økende – over 80 ulver i Norge 

 Tapene store utenfor ulvesona 

 Utmarksbeite er omtrent avviklet inne i ulvesona 

 Fravær av tillitt til ulveovervåkinga i ulvesona 

 Bernkonvensjonen – Ikke en reell beskrankning 

 Eiendomsretten – mangler erstatning for tapt 
næring 

 

 Beitenæringa sier nei til ulv i Norge 

 

 



 
 
 
 

Takk for oppmerksomheten! 



Sau og storfe er gull verdt i utmarka 

 1,9 mill sau og 225 000 storfe beiter i utmarka. 
 

 Høster fôr som tilsvarer det man ville måtte bruke 1 mill daa 
grasareal for å dyrke. 
 

 Bidrar til å sikre leveområdene til 1/3 av artene på rødlista, 
hvorav 15 % trues av stigende tregrense. 
 

 25 sau per Km2 hindrer tregrensa i å krype oppover. 
 
 Den Europeiske Landskapskonvensjonen forplikter oss til å 

ta vare på beitelandskapet. 
 

 Norsk lam er en råvare i verdensklasse som norske 
forbrukere vil ha mer av. 
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Antall bønder Antall sau 

Erstatningsoppgjør for sau og lam tapt på 
utmarksbeite av fredet rovvilt i perioden 2000 - 

2013. Kilde Rovbase. 

Antall bønder som søker erstatning Antall sau tapte på beite 

Antall sau erstattet 



Jerv 

 Overoppfylling av bestandsmålet på 39 ynglinger 

 Kun 52 jerv er felt av årets kvote på 141 jerv. 

 Effektiv jakt må tillates i alle fylker – ikke 
begrenses til prøveområder. (elektronisk 
overvåking av jervebås, tillatt å kjøre skuter opp 
til jerveåte, bruk av lyskilde ved jerveåte) 

 Statens Naturoppsyn må delta i jakta før tispene 
trekker til hiene for å yngle – ikke vente til tispene 
har fått valper.  

 

 

 


