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Miljøverndepartementet har sendt forslagtil endringer i erstatningsordningene for husdyrog

tamrein på høring, med frist til å komme med innspi II innen tjuli 2012.

Bakgrunn

Forskrift om erstatni ng for skade på husdyr og tamrein voldt av fredet rovvilt ble forst vedtatt av

Direktoratet for vilt ogferskvannsfisk i 1977. Erstatningsordningen var da basert på direktoratets

forskrift og det årl ige budsjett for Miljøverndepartementet.11999 ble rettentil erstatning lovfestet i

vi Itl ovens 12. Dagenserstatningsordningerer hjemlet i naturmangfoldloven §19 og forskrift av 2.

juli 1999 om Forskrift om erstatningfortap og følgekostnader når husdyr blirdreptellerskadet av

rovviltog forskriftav 4. mai 2001 om Forskrift om erstatning fortap og følgekostnadernårtamrein

bli rdrept ellerskadetav rovvilt.

I Regjeringenstiltredelseserklæringfra 2009, Soria Moria Il står det at e rstatn i ngsordningene for

rovviltskaderpå beitedyrskal e ndres "med si kte på atfaktisk rovdyrtapskal e rstattes." På bakgrunn

av dette ba Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning ledetoutvalgsomskulle

utrede omog i så fal I hvordan henholdsviserstatningsordningene for husdyrogtamrein burde

endres. Mandatog utvalgets medlemmer blefastsatt av Miljøverndepartementet. Direktoratetfor

naturforvaltning nedsattetoprosjektgruppersom henholdsvis 15. apri I 2011 fortamrein og 1. juli

2011 for husdyroversendtesine utredningertil Mi ljøverndepartementet. Begge utvalgsrapportene

er tilgjengeligepå nett;

htt : www.rowilt ortalen.no multimedia 49100 Innstillin -fra-eks ertuval -om-endrin er-i-

erstatnin sordnin en-01072011. df&contentdis osition=attachment

htt : www.rowilt ortalen.no content 500041835 Foreslar-endret-rovvilterstatnin -for-tamrein

I rovviltforliket av 17. juni 2011 bleforlikspartene enigeom at:

"Regjeringen, etter at utvalgenesom hararbeidet mederstatningsordningene harlagtfram sine

in nstill inger, vil følge disse opp overforstortinget på egnet måte. Regjeri ngspartiene vil drøfte

endringerog søke enighet med forlikspartene om en ny og merkonfliktdempende

erstatni ngsordning, førforslag legges fram for storti nget." I møte med forlikspartene 28. februar

2012 ble begge rapportene presentert av utvalgets Iedere.

Erstatning for husdyr på beite

Utvalget som har utredeterstatningsordningen for husdyr hargjennomgått ulike tema som harstor

betydningsom kunnskapsgrunnlag ellerverktøy forenframticlig erstatningsordning og har

identifisert hovedkriterierforen framtidigerstatningsordning. Utvalget peker blant annet på at

mandat og tid har gjort det nødvenclig kunå vurdere hovedprinsipperforfremtidige

erstatningsordninger. I sin konklusjon sier utvalget at det ikke finnes en ny, enhetligogenkel

modell for ny erstatningsordning som et samlet utvalg med dagens kunnskapsnivå kan anbefale.

Utvalget mener det erflere elementeri dagenserstatningsordningsom kan inngå en justertog

forbed ret erstatningsordning, og som etter utvalgetsmening børiverksettes raskt. Utvalgetforeslår

følgende endringer:

fore nklet skadedokumentasjon

begrensning av skjønnsrom

gjennomgangogforenkling av erstatningssatser
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ovidereføringav normaltapsprosjektet

bedre datagrunnlag og kvalitetskontroll på besetningsnivå

bedre samordningv relevante databaser

styrking av koblingen mellom erstatning ogtapsreduserende tiltak

I tilleggtil justering av dagens ordning har utvalgetvurdertfølgende alternative erstatningsmodeller:

foretaksdifferensiert erstatning

ogeografisk differensiert erstatning

erstatningav alt tap på beite

oforhåndserstatning

Utvalget anbefaleren nærmereutredningav to mulige modellerforfremtiden. En modell som

innebæreren geografisk differensiert erstatning og en som innebærererstatning for alt tap på beite.

I forslagetom geografisk differensierterstatning skiller utvalget mellom områder med en gitt

rovviltforekomst og tapsrisiko og område r uten faste forekomster av rovvdt.

I områder med en itt rovviltforekomst o ta srisiko foreslår utval et:

alt utover et normaltap erstattes

normaltapfastsettes sjabl ongmessig innenfor"rovviltsonene"

forutsetterat det er kunnskap om nivået for and re tapsårsaker

ofrafall avskadedokumentasjon

I ornråder uten faste forekomster av rovvilt foreslårutval et:

forutsettersamme erstatningsordningsom i dag

krav til skadedokumentasjon erden samme som i dag

I forsla etom erstatn:n avaltta å beite eker utval et åføl endemomenter:

erstatte alttap av sau over en viss størrelsesorden

for å opprettholde egeninteresse for Iave tapstall, må bunnfradrag og sats pr dyr erstattet stimulere

til å begrense tap

det erbegrenset hvor lavtsatsene kan settes

bør ikke inkludere tap som oppstårfør slipp på utmark

kan bidratil å redusere konfliktomfanget omkring rovvilt som tapsfaktor

fortsatt utbetaling ette r søknad

Departementetønsker høringsinstansenes syn på hovedprinsippene i de mode Ilene utvalget har

foreslått foren fremtjdig erstatnjngsordningfortap av husdyr på beite, primært de to som utvalget

anbefaler nærmereutredetom:

geografisk differensierterstatning og

erstatningavalt tap på beite.

Miljøverndepartementet ønskerogså hørl ngsi nstanse nes syn på utvalgets forslagtil endringeri

dagens erstatningsordning.
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Erstatning for tamrein tatt av rovdyr

Utvalgetsom har utredet ny erstatningsordningfortamrein menerenframtidigerstatningsordning

bør baseres på tilgjengelig kunnskap om rovvilt og reindHft.Ordningen må bli merforutsigbarfor

reineier, og enklere å administrere forfylkesrnannen. En framtidigerstatningsordning må bygge på

objektivekriteriersom sikrer 11k behandling i alle reinbeiteområder. Gruppen foreslåratdagens

erstatningsordningendrestilen ny kunnskapsbaserterstatn1ngsmodell basert på rovvi Itfagl ige og

reindriftsfagligeberegningsmodeller. Gruppen legger til grunnatdetfortsatter siidaandelen som

skal være mottakerav erstatningen, og at fyl kesman nen fortsatter behandlende myndighet. En ny

erstatningsordningvil imidlertidkreveenkleresøknadsprosedyrerenndagensordning.

Pr dag erikke kunnskapsgrunnlaget bra noktil å iverksette dettei full skala. Derforforeslårgruppen

en implementering av dette i tofaser:

Fase 1 (2012 —2017)

En (forenklet) søknad leveresav siidaandelenog behandles av fylkesmannenetterendtreindriftsår.

Fase 2 (2017 - )

Hovedpunktene i fase lvidereføres. Detmå gjøresen nærmere vurdering avom en framtidig

erstatningsmodell (fase 21skal hyggepaen forMndserstatning,somfastsettesvedre1ndriftrets

begynne Ise. Det eringenforutsetningat en modeN som det her leggesopp ti I, nødvendigvismå

innebære enforhåndserstatning."

Miljøverndepartementet ønsker høringspartenessyn på dette forslaget fra utvalget.

Eventuelleendringer i dagenserstatningsordningervilmedføreendringerav forskriftav 2. jull 1999

om erstatnings for husdyrog forskriftav 4. mai 2001 om erstatningfortamrein.

Vurdering

Det ermange aktører i systemet rundt erstatningsordningene, og blant anneterdet ulike

forutsetninger for ulike aktører, og hvilke rol Ier og ansvarde u 11ke har. Dette har også utvalgettatt

inn over seg, når de konkluderer med atdet ikke eren, ny ordn ing som kan anbefales med dagens

kunnskapsniva. Høringen berderforom åfå innspill på hvilke (n) modellsomdet kanvære aktuelt å

utrede videre.

Omfan av rovviltskader i 0 land- husd r

12010 vat detregistret 14 000 foretak rned sau iNorge, og av disse søkte ca 16 % om e rstatni ng for

rovvil tskader. Det erde siste årene utbetaltca 70 mill kr i erstatningersomfølge av rovviltskader på

landsbasis. Av 1322 søkere til produksjonstilskuddforsau i Oppland12010 søkte 440 foretakom

e rstatni ng for rovviltskader (ca 33 %).Det ble dette året omsøkt erstatn ng for 1614 lam og 6582 lam.

Av dette bLedeterstattet 848 sau og 3785 lam og detbletotaltutbetætiunderkantav 10 m11Ikr.

Rovviltskadene har i Oppland liggettilnærmetstabilt de siste 5 årene. Det har værtsøkterstattet

mellom 7000 og 8000 dyrhvertår. Erstatningsutbetalingenetil Oppland har ligget mellom 7 og 9 mill

kr. Antall foretak med sausom har søkt erstatninggikk littunder 400 i 2009, men har de sisteto

årene økt igjen til 440 foretak i 2010 og 408 foretak i 2011.
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Eratatla rovvitlzkader I Oppland 1986-2009
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Kilde; Fylkesrnannen i Oppland—Mdffistatus

Grunnle ende rinsi er

For sauenæringeneog landbruketi Oppland ererstatningsordningerforrovviltskadeav stor

betydni ng. En fremtidigordningfortap på utrnarksbeitemåopplevesrettferdigog samti dig påvirke

bruken av utmarka på en slik måteat det ikke legges grunnlag for å akseptere vedvarende høyetap.

For å ivareta økende matproduksjonog brukenav de store utmarksressursene i Opplanderdet viktig

at det legges opp til forutsigbare erstatningsordningersom byggerpå et begrenset skjønnsrom. Det

må være normaltapsituasjonensom leggestil grunn for frad rag i erstatni ngen. Tall fra ordni ngen med

organisert beitebruk kanvære med å dannegrunnlagforde normale tapene før inntreden av rovdyr.

Justerin av da ens erstatnin sordni

Det foreslåsnoenendringeri dagens erstatningsordning slikat denne kan bli justertog forbedret.

Det er noengrunnleggende prinsippersom herforslåsskal endre dagens ordning. Forenklet

skadedokumentasjon, begrensning av skjønnsrom, forenkling av erstatningssatser og samordning av

datagrunnlag og databaserer endringersom kan bidratil å gjøre ordningen bedre og merforutsigbar

for både brukerog forvaltning.

Samtidigerdet foreslått endringersom pålegger. dyreeier meransvar. Dette gjelderbåde bedre

datagrunnlag og kvalitetsgrunnlag på besetningsnivå og kobling me Ilom erstatrångog

tapsreduserende tiltak. Deterviktigå slå fast at det ikke erdyreeiersom skaltilleggesa nsvar for å

etablere tapsforebyggende tilPak, men dette må gjøres gjennom et overordnet system som er

forutsigbart og til rettelagt gjen nom velfungerende tiltak som e r muligågjennomføre uten

ekstrakostnader og bruk av for mye tid for bruker. Det bør arbei des for at de aktørenesom har

ansvar for praktise ri ng av ordni ngen (FM), koordi nering avdatabaserog kobling mellom erstatning

og tapsreduserende tiltak må samordnesegog utviklesine rollerogtiltak, slikatdettegiren praksis

som girdyreeier en bedre ogenklere erstatningsordning.
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Utvalget menerat det bør leggesopptil å øke kunnskapenom andretapsårsaker på heite utover

rovvilt. Dette haren større betydningi andre deleravlandetennforOppland, som har hatt historiske

lave tap i områder uten rovvilt.

Alternativemodekr

Utvalget harvurdertflere alternative rnodeller, og haranbefalt videre utredningavto mulige

modeller. Deterbådefordelerog ulemperved beggedeforeslåtte modellene, ogdeterikke muligå

gå detaljertgjennomalledeleravdisse. Det vil i dennevurderingen kun bli kommentertenkelteav

deviktigsteforeslåtte endringenesomvil ha betydning for den enkeltedyreeler. Utvalget har i sitt

mandatfått 1oppgave å utrede uendret eller redusertressursbrukfor staten, ogdette gjørat

utvalget I sitt utredningsarbeid har sett pa kostnaderth blantannetskadedokumentasjon,

overvåkningav rovvilt, ressursbruk fra fyl kesrnennene, og de databasersom inngår i

erstatningsordningssystemene.

Oppland fylkeskommunemeneratden eo rafiske differensierte modellen erden somiprinsippet

bør velgesavdeto skisserte modellene.Herforeslåsdetå skille mellom områder som haren «gitt

forekomst av rovvilt» ogområder utenfastforekomst av rovvilt. Det presiseresatdefinisjonen « en

gittforekornstav rovvilt» i modellen må bygge på reelletall ogforekomstav rovdyr. Samtid ig legges

deti denne modellenopptil at erstatningsbeløpet settes lavereenn slakteverdien, slik at dette skal

nsentært0 tapsreduserendet0tak.Denne forutsetnægenervanskeLgå være e nigi, siden deti

sauetetteområder i Oppland medstore forekomsteravjerv ellerjevnlig besøk avstreifendeulvog

bjørn, vil være entilnærmetumulighetå driveen ordinærutmarksbeitedrift,ogtapsforebyggencle

tiltakvil betyutestengelsefra beiteområderi lengre perioder. Sely om modellen base res på å

erstatte alttap utovernormaltap, viserstatistikken atdetførinntredenav rovvilti Oppland1<kevar

storetap av sau.

Når det gjelder modellen for erstatnin for altta å beite inneholderdennemornentersom bryter

med hva som er dagensprinsipper. Detvurderesat denne modellenetterall sannsynlighetikkevil gi

en rettferdigordningi Oppland, utfra dagens kunnskap om hvasom gir tap av sau på utmarksbeite.

Det foreslåså e rstatte tap over en vi ss størrelsesorden.Gre nse n for hvasom kanerstatteskan settes

som et kronebeløp, en tapsprosentelleret antal I dyr. Denne modellen kreveren pohtisk avklaring av

prinsippet med å legge om erstatni ngen f ra rovvilt til å omfattegenerelttap i utmark.

Tamrein 


Det erogså lagt fremen rapport som omhandlererstatningfortarnreintatt av rovdyr. Ut fra

erstatningsstatistikk for åre ne fra 2005 ogfrenthl 2010/2011, viserdenne enøkningi tapene fra

ingentap i 2005 og til innmeldtetap opptil 100 dyr for grupperingene kalv-okserein -simlerein i

enkelttamreinlag. Det ertapenkelteåri enkelte avdetretamreinlagene Lom —Vågå og Fram i

Oppland, men det erblitt erstattetfå dyr pr år for skaderforvoldt av rovdyr. Det blirerstattetflest

tamreinforvoldtavjerv.

På bakgrunnav det relabvtlave antahenap og omsøktetap, kanildre skader mottamreini Oppland

betegnessomstort.Likevelertapene de enkeketamreinlag påføresenkelteårstore, og deterviktig

at erstatningsordningen fortamrein ergod og egnet. Detstøttesatordningen må være enkel å søke

på og at dener likforalle områder, Deter derforlagtopp til at ordningen må endrestil en ny
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kunnskapsbasert modell, basert på rovviltfaglige ogreindriftsfaglige beregningsrnodeller. Detforslås

at dette implementeres inn i to fase r. Forenklede prinsipper og model ler basert på kun nskap er

grunnleggendegode prinsippersom kanstøttes, men det påpekessamtidigatdetmå leggesvekt på

å erstatte defaktiske tap reinelere har.

Konklus'on

Fylkesrådmannen menerat prinsippetsomskal leggestil grunn erat; faktisktapforårsaketav rovvilt

skal erstattes. Dette har betydningforvalg avmodell.

Fylkesrådmannen menerderforatdetermodellenforgeografisk differensierterstatningsom bør

utredesvidere.

Samtidig erdeti vurderingen påpekt noenforutsetningeri denne modellensom ikke kan anbefales

for Oppland. Prinsippenesom må leggestil grunn erat dyreeler må få erstattetalt tap av sau som er

dreptav rovvilt, og at detapene som dyreeierpåføresøkonomisk må kompenseres.Ordni ngen må

være enkel ogforutsigbar, og ha et begrensetskjønnsrom.

De foreslåtte justeringene for å forbedre ordnrngen i dagenserstatningerstøttes, medde

påpekningene som ergitt vurderingen.

Når detgjelderny erstatningsordningfortamreintattav roydyrer detviktig atdet etableresen

ordningsomer enkel for dyreeier,ogsom erlikfor alle.
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