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IlØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER 1 ERSTATNINGSORDNINGER FOR HUSDYR
OG TAMRE1N.

Vi viser til deres høringsbrev av 10.4. d.å.

Vi registrcrer at man mcd denne horingen ønsker synspunkter på forslagene fra arbeidsgruppene om
endringer i erstatningsordningene, og at det så lanet ikke foreligger noe konkret forslag til ny
forskrift om erstatning.

Reindriftsforvaltningen stotter prinsipielt en omlegging av erstatningsordningen for tap av tamrein
til freda rovvilt til en ordning basert på tapsrisiko i tråd mcd forslaget fra arbeidsgruppen. I
totaltallene for dagens erstatningsordning ligger dokumentasjonen ut fra det vi kjenner til på 2 - 3 %
av omsøkte tap, og utgjor ca 6 % i forhold til det som totaft erstattes. Det er med det allerede nå et
betydelig skjønn i forhold til utmålingen av erstatningen ut fra foreliggende kunnskaper om
rovdyrbestand og tapsrisiko forbundet med denne. Vi har tidligere, mai brev 16.42009 til
Direktoratet for naturforvaltning, påpekt at dagens ordning med dokumentasjonskrav oppfattes som
urimelig, og anmodet om vurdering av en omlegging til en ordning basert på kunnskaper om
bestandsstorrelse og tapsrisiko.

Pålitelige kunnskaper om rovviltbestanden er selvsagt under alle omstendigheter av største
viktighet, og særlig viktig ved en slik omlegging av erstatningsordningen. Det forutsettes da at
midler frigjort fra dokurnentasjonsordningen i forste rekke settes inn for å styrke arbeidet med
bestandsregistreringer og —overvåking. Vi understreker også at det ved en slik omlegging må
gjøres en grundig vurdering av kunnskapene og behovet for kunnskaper om tapsrisiko og her også
interaksjoner mellom rovdyrarter.

Vi ser at en slik ordning vil innebære utfordringer i utmålingen av erstatning i forhold til distrikt,
siidaer og siidaandeler, særlig i områder med komplckse Ilyttemonster og beitebruk. Vi vil her
påpeke at gjennomforing av reindriftsfaglig vurdering som foreslått i utredningen, vil kreve
betydelig med tid og ressurser for forvaltningen for å sikre en mest mulig enhetlig behandling
siidaer, distrikt og områder imellom. Det er også viktig at de reindrifts- og rovviltfaglige
vurderingene skjer i kontakt og samarbeid forvaltningene imellom slik at de utgjør et enhetlig
grunnlag for beslutning om erstatning.
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Dersom det tas beslutning orn å gå videre med sikte på omlegging til en ny erstatningsordning,
forutsetter vi at også de administrative og ressursmessige sider ved saksbehandlingen blir gjenstand
for en nærmere vurdering.

Ved henvendelse, vennligst oppgi referanse.
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