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Uttalelse til forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og
tamrein

Vi viser til brev av 10.mars 2012, der forslag til endringer av erstatningsordninger for husdyr
og tamrein er sendt på høring. Fylkesmannen i Troms legger her frem sin uttalelse i saken fra
landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen i fellesskap. Vi har fått utsatt høringsfrist til 5.
juli i e-post fra Solveig Paulsen 2.juli.

Erstatning for husdyr på beite
Departementet ønsker høringsinstansenes syn på hovedprinsippene i to modeller; 1)
geografisk differensiert erstatning og 2) erstatning av alt tap på beite.

Fylkesmannen i Troms støtter en geografisk differensiert erstatningsordning. En differensiert
erstatningsordning som er basert på områdets årlige rovviltbelastning og opplysninger om
driften i besetningene som søker erstatning.

Vi foreslår en geografisk differensiert erstatningsordning etter følgende prinsipper:

Rovviltbelastningen i et område legger grunnlag for andel av tap som blir erstattet i et
geografisk avgrenset område.

Opplysninger om drift i besetningen legges til grunn i utmåling av erstatningen.

Dette blir en geografisk differensiering der årlig forekomst av rovvilt i eller nært et
beiteområde i hovedsak avgjør hvor stor andel av tapet som blir erstattet. Med dette blir
skjønnsrommet til hver enkelt saksbehandler innskrenket. Utmålingen av erstatning vil bli
mer rettferdig for alle besetninger som søker erstatning, innenfor område med gitt
rovviltforekomst. I tillegg mener vi det er viktig å legge driftsforhold i den enkeltes besetning
til grunn i utmåling av erstatning for å motivere saueeiere til en driftsform som reduserer tap
til rovvilt og annet tap på beite. Dette styrker kobling mellom erstatning og tapsreduserende
tiltak.

1. Vurderin av områdets rovviltbelastnin
Rovviltbelastning i et område kan bli vurdert ut fra kjent rovviltforekomst gjeldende år (antall
ynglinger av jerv (etter uttak), familiegrupper gaupe (etter uttak), antall registrerte bjørn,
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høye tap av sau i B-områder og erstatte dette tapet på lik linje med tap i A-områder. Det vil
ofte være streifende rovvilt også i B-områder. Dette er spesielt tilfelle her i Troms hvor antall
ynglinger av jerv i A-området er langt over bestandsmålet. Konsekvensene av dette er mange
streifdyr og tap av beitedyr i B-området, både til jerv og gaupe.

Ved å legge årlig rovviltbelastning til grunn for erstatningsutmålingen vil brukere få utbetalt
erstatning ut fra et beregnet mål på et reellt rovdyrtrykk dette året. Dette gjør at det vil lønne
seg å hindre tap hvert år ettersom en får lavere utbetaling i år med lavere rovdyrtrykk.
Områder som over lang tid har hatt stor rovviltbelastning, vil trolig ligge rundt samme
erstatningsprosent flere år på rad. Hvis en over tid får nedgang i rovdyrbestanden i disse
områdene vil erstatningen naturlig nok også gå ned.

Samordnin av erstatnin sordnin er
I dag har vi to ulike ordninger for erstatning av tap av husdyr; erstatning for tap av husdyr til
rovvilt, og erstatning for tap av sau på beite. Diss to erstatningsordninger har forskjellig
søknadsfrist og skaper forvirring hos søkerne. Det har hendt at det søkes på feil ordning og
siden søknadsfristene er forskjellig er ikke dette oppdaget tidsnok til å unngå problemer med
behandlingen av søknadene her hos Fylkesmannen. Vi vil derfor gi innspill om at disse to
ordningene bør koordineres. Det beste hadde vært om de kunne behandles gjennom en felles
erstatningsordning. Det bør bli en felles søknadsfrist for erstatningsordningene.

Erstatning for tamrein tatt av rovdyr
Fylkesmannen i Troms mener utvalgets forslag er fornuftig og støtter dette. Vi vil understreke
behovet for at reindriftsfaglige vurderinger legges til grunn for behandling av søknader om
erstatning for tap av rein til rovvilt.

Med hilsen
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