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Horing, forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og
tamrein

Det visestil høringsbrevav 10.4. 2012.

I høringsbrevetberdepartementetom:
Høringsinstansenessynpå hovedprinsippenei de modelleneutvalgetharforeslåttforen
fremtidigerstatningsordningfortap av husdyrpå beite,primærtde to som utvalget
anbefalernærmereutredetom:

Høringsinstansenessynpå utvalgetsforslagtilendringeri dagenserstatningsordning.

I Regjeringenstiltredelseserklæringfra 2009, SoriaMoria Il stårdet at erstatningsordningenefor
rowiltskaderpå beitedyrskalendres"medsiktepå at faktiskrovdyrtapskalerstattes."På
bakgrunnav dette ba MiljøverndepartementetDirektoratetfor naturforvaltninglede to utvalgsom
skulleutredeom og i så fall hvordanhenholdsviserstatningsordningenefor husdyrog tamrein
burdeendres.Mandatog uvalgetsmedlemmerble fastsattav Miljøverndepartementet.Direktoratet
for naturforvaltningnedsatteto prosjektgruppersom henholdsvis15. april2011 fortamreinog 1.
juli2011 for husdyroversendtesine utredningertil Miljøverndepartementet.

Erstatningfor husdyrpå beite
Utvalgetsom har utredeterstatningsordningenfor husdyrhargjennomgåttuliketema somhar stor
betydningsom kunnskapsgrunnlagellerverktøyforen framtidigerstatningsordningog har
identifiserthovedkriterierforen framtidigerstatningsordning.Utvalgetpekerblantannetpå at
mandatog tid hargjortdet nødvendigkunå vurderehovedprinsipperforfremtidige
erstatningsordninger.I sin konklusjonsier utvalgetat det ikkefinnesen ny, enhetligog enkel
modellfor ny erstatningsordningsomet samletutvalgmeddagenskunnskapsnivåkan anbefale.
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Utvalgetmenerdet er flereelementeri dagenserstatningsordningsom kan inngåi en justertog
forbedreterstatningsordning,og sometter utvalgetsmeningbør iverksettesraskt.Utvalgetforeslår
følgendeendringer:

forenkletskadedokumentasjon
begrensningav skjønnsrom
gjennomgangog forenklingav erstatningssatser
videreføringav normaltapsprosjektet
bedredatagrunnlagog kvalitetskontrollpå besetningsnivå
bedresamordningav relevantedatabaser
styrkingav koblingenmellomerstatningog tapsreduserendetiltak

I tilleggtil justeringav dagensordninghar utvalgetvurdertfølgende:

alternativeerstatningsmodeller:

foretaksdifferensierterstatning
geografiskdifferensierterstatning
erstatningav alt tap på beite
forhåndserstatning

Utvalgetanbefaleren nærmereutredningav to muligemodellerforfremtiden.En modellsom
innebæreren geografiskdifferensierterstatningog en som innebærererstatningforalt tap på
beite.

I forslagetom geografiskdifferensierterstatningskillerutvalgetmellomområdermed en gitt
rowiltforekomstog tapsrisikoog områderutenfasteforekomsterav rowilt.

I områdermed en gittrovviltforekomstog tapsrisikoforeslårutvalget:

alt utoveret normaltaperstattes
normaltapfastsettessjablongmessiginnenfor"rowiltsonene"
forutsetterat det er kunnskapom nivåetfor andretapsårsaker
frafallav skadedokumentasjon

I områderutenfasteforekomsterav rovviltforeslårutvalget:

forutsettersammeerstatningsordningsom i dag
kravtilskadedokumentasjoner den sammesom i dag

I forslagetom erstatningav alt tap på beite,pekerutvalgetpå følgendemomenter:

erstattealt tap av sau overen vissstørrelsesorden
forå opprettholdeegeninteressefor lavetapstall,må bunnfradragog satspr dyr
erstattetstimuleretil å begrensetap
det er begrensethvorlavtsatsenekansettes
bør ikkeinkluderetap somoppstårfør slipppå utmark
kan bidratil å reduserekonfliktomfangetomkringrowilt somtapsfaktor
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fortsatt utbetaling etter søknad

Konfliktreduserende tiltak.
Tabellen nedenfor viser antall sau/lam som er omsøkt erstattet i perioden 2000 til 2011, og
antall som er erstattet som rowiltdrepte. I denne perioden er det over 200.000 sau/lam
som ikke er erstattet og prosenten ikke erstatta øker. Dette representerer et helt
uakseptabelt tap for sauenæringa og den enkelte bonde, og er en av de viktige
konfliktfaktorene.

År

Antall
sau og

lam
omsøkt

Totalt
ant sau
og lam

som
faktisk

ble
erstattet

erstattet
av

omsøkt

2000 47147 31482 66,8
2001 44874 29755 66,3

2002 49803 31555 63,4

2003 50830 31730 62,4

2004 46931 30601 65,2

2005 51634 32741 63,4
2006 60051 38500 64,1
2007 59629 39763 66,7
2008 53630 32235 60,1

2009 56155 34466 61,4
2010 55969 32581 58,2
2011 51000 30000 58,8

I tillegg er det stor frustrasjon i beitenæringa over de store fylkesvise forskjellene i
behandling av søknader om rovdyrerstatning. Det forekommer også store forskjeller innad
i fylker, mellom beitelag og mellom medlemmer i beitelag. Dette skyldes blant annet at
fylkesmannen utøver ulikt skjønn ved behandling av erstatning for husdyr som ikke er
dokumentert drept av rovdyr, jf. § 8 i forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når
husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. I Troms fylke blir om lag 40 % av omsøkte
rovdyrdrepte sauer erstattet, mens i Hedmark fylke blir om lag 70 % av omsøkte rovdyrdrepte

sauer erstattet.

Modellene det høres på:
Utgangspunktet må være at "faktisk rovdyrtap skal erstattes".

Norsk Bonde og Småbrukarlag mener dagens erstatningsordning må beholdes og
forbedres gjennom flere av tiltakene som erstatningsutvalget har foreslått. Det er
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vesentlig at skjønnsrommet fylkesmennene har i forbindelse med behandlingen av
erstatningssøknadene reduseres betydelig.
Innenfor yngleområder for rovvilt skal alt tap av husdyr utover normaltap erstattes
fult ut. Utenfor yngleområder for rovvilt skal ett dokumentert kadaver eller
observasjon av rovvilt, knyttet til spor, hår, møkk eller foto med gps posisjon, i
beitelagets område gi grunnlag for full erstatning utover normaltap.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag forutsetter at det ikke pålegges tapsreduserende tiltak
uten at det samtidig stilles tilstrekkelig med FKT- midler til disposisjon. Det pågår i dag en
rettssak hvor Mattilsynet ila beitenekt grunnet ynglende ulv i beiteområdet. Mattilsynet
krevde at beitedyr og rovdyr skulle skilles. Det var ikke FKT-midler tilgjengelig til å
gjennomføre et slikt tiltak, sau ble sluppet på beite og to brukere ble påført store
rovdyrskader og begge brukerne ble nektet rovviltskadeerstatning av fylkesmannen og
Direktoratet for naturforvaltning. Vårt klare krav er at det må følge FKT-midler ved pålegg
om tapsreduserende tiltak.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter ikke en sammenslåing av

erstatningsordningene som ligger under Miljøverndepartementet og Landbruks- og
Matdepartementet. Dette er helt ulike ordninger med forsk[ellig_finansiering . En
sammenslåing vil motvirke vårt mål om redusert konfliktnivå.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag fraråder at satsene for erstatningsbeløpet
nedjusteres og mener dette er i strid med Naturmangfoldslovens § 19 bestemmelse
om full erstatning for tap og følgekostnader for husdyr drept av rovvilt.

Med vennlig hilsen

dli
ohn Petter L v acl
p7 Le

Norsk Bonde- og Småbrukarlag side 4 av 4


