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Høringsuttalelse fra Indre Namdal Regionråd om «Forslag til endringer
i erstatningsordningen for husdyr og tamrein»

Husdyr: "Utvalget konkluderer med at det ikke finnes en ny, enhetlig og enkel løsning som et
samlet utvalg kan anbefale med dagens kunnskapsnivå. Utvalget mener at alternativet som
innebærer en justering av dagens ordning bør iverksettes raskt. En slik justering vil ikke ivareta
alle de grunnleggende prinsipper og kriterier som utvalget har gjennomgått.

Utvalget mener videre at modellene med en geografisk differensiert erstatning eller en ordning
med erstatning for all tap på beite må utredes samtidig Videre utredning av disse modellene må ta
utgangspunkt i å tilfredsstille kriteriene på en bedre måte enn dagens ordning "

Konklusjon
En justering av dagens erstatningsordning er anbefalt av utvalget som et tiltak som skal komme i
gang raskt. Vi støtter dette forslaget og ønsker at dette skal bli den varige ordningen. Med økt krav
til dyreeier om besetningsdokumentasjon, et betydelig lavere bruk av skjønn for fylkesmenn og
fortsatt mulighet til individuell vurdering av søknaden, vil dette kunne utvikles til å bli en varig og
god løsning for alle parter. Kadaverdokumentasjon må ivaretas på minst samme nivå, men ikke
knyttet direkte til den enkelte brukers krav på erstatning.

Å styrke bindingen mellom skadereduserende tiltak og erstatning, slik utvalget også drøfter, vil
medføre at dyreeier ikke far dekt faktiske tap i sin produksjon, noe som vil gå utover lønnsomheten
i drifta. Det er en realitet at tap av dyr dreier seg om et lang høyere tap enn selve slakteverdien. Tap
av avlsframgang og innsett av stadig nye produksjonsdyr for å erstatte dyr i høg produksjon
svekker økonomien i drifta. Dersom satsen settes ned vil det frata brukeren det økonomiske
grunnlaget for videre drift. For samfunnet vil det på ganske kort sikt medføre mindre kostnad og
lavere tap, men den to- delte målsettingen vil da ikke bli fulgt opp.

Modellene med en geografisk differensiert erstatning eller en ordning med erstatning for tap på
beite der alt tap, enten det skyldes rovvilt eller sykdom/ulykke erstattes uten dokumentasjon er ikke
å anbefale. Det vil svekke grunnlaget for oversikt over rovviltbestandene og fjerne kunnskap om
årsak til tap. Det må være en egen erstatningsordning og egen statistikk over tap til rovvilt.

Å innføre en ny modell der erstatningssummen for hvert enkelt dyr er lavere i områder med kjent
forekomst av rovdyr, vil være et effektivt tiltak for skynde på prosessen med nedleggelse av
saueholdet i yngleområdene. Vi oppfatter at begrunnelsen er at det ikke skal brukes tid på å finne
kadaver i disse områdene. Dagens erstatningssum pr dyr omfatter ikke dekning av arbeidsinnsats
ved kadaversøk, det er derfor ingen sammenheng i argumentasjonen.
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Det anbefales imidlertid å beholde dagens ordning i områder med lav forekomst av rovdyr uten at
erstatningssummen pr dyr senkes. I de områdene er det grunn til å anta at rovviltet avstedkommer
lavere omfang av ekstra innsats, både i form av kadaversøk og tilsyn. Hvorfor skal det i disse
områdene utbetales en høyere sats pr dyr enn i områder med mye tap?

Dagens erstatningsordning skal erstatte alt tap ned til normaltap, så en endring på det punktet er
unødvendig. Endringen må komme ved at det presiseres at Fylkesmennene etter forskriften ikke
har så stort skjønn som enkelte fylkesmenn har tillatt seg å bruke. Dagens erstatningsordning vil
fungere utmerket ved at § 8 i forskriften blir tatt til etterretning av alle fylkesmennene. Dersom en
eller flere av kriteriene der er oppfylt er det tilstrekkelig sannsynliggjort at det er rovvilt som er
årsak og da skal det erstattes ned til normaltap, også med dagens ordning.

Tamrein:Uttalelseny erstatningsordningtamrein.

Reindrifta ønsker ikke en skjematisk erstatningsordning. På grunn av årvisse variasjoner i størrelse
på rovviltbestander og tap av rein, må en ny erstatningsordning være basert på til enhver tid
oppdaterte bestandsdata og tapsomfang.

Bestandsregistreringer må intensiveres og reinbeitedistriktene må involveres i større grad i dette
arbeidet.

Utredningsgruppen foreslår å innføre den nye erstatningsmodellen allerede fra 2012 (Fase 1).Dette
innebærer at den nye erstatningsordningen på dette tidspunkt vil måtte basere seg på utilstrekkelige
rovviltfaglige og reindriftsfaglige data fram til 2017 (Fase 2).

Det forutsettes at erstatningene ikke blir reduserte med den nye ordningen i forhold til en
beregning etter dagens ordning i denne perioden, alternativt at den ikke tas i bruk før
tilstrekkeligerovvil~lige og reindriftsfagligedataerpå plass.

Miljøverndepartementet gir i sitt mandat til utredningsgruppen klare føringer for at forslaget til en
endret erstatningsmodell også skal innebære en tapsreduserende effekt. Reindrifta er meget
skeptisk til en erstatningsmodell som omfatter forebyggende tiltak.

En erstatningsordningskal være en erstatningsordning,og ikke innebære krav om politiske
måL

Med vennlig hilsen 4f,r
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