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Viser til brev av 10. mars 2011.

Miljøverndepartementet (MD) har sendt forslag til endringer i erstatningsordningen for husdyr

og tamrein ut på høring. Telemark fylkeskommune har valgt å ikke kommenter

erstatningsordningen for tamrein, da dette ikke forekommer i Telemark fylke.

Imidlertid er man godt kjent med utfordringene mellom beitedyr i utmark og rovdyr. Man har

erfart at det i enkelte områder er til dels store tap av husdyr forårsaket av rovdyr. I første rekke er

det gaupe som forårsaker disse problemene, men man har også periodevis hatt bjørn som har

gjort stor skade. I tillegg er jerv, ørn og til tider også ulv potensielle skadegjørere.

MD sitt forslag om forenkling av ordningen med erstatninger for husdyr tatt av fredet rovvilt

imøtekommes slik det er fremsatt. Av dyrevernmessige årsaker vil Telemark fylkeskommune

allikevel påpeke viktigheten av at ny erstatningsordning ikke vil føre til at svake og syke

individer av beitedyr slippes på utmarksbeite for å øke tapstallene. Fylkeskommunen vil

poengtere at det ikke foreligger noen som helst mistanke om at dette er, eller vil bli noe problem.

Man tror imidlertid det er viktig å poengtere dette for om mulig hindre fremtidig spekulasjon fra

øvrig befolkning, evt. husdyrbønder.

Fylkeskommunen mener også det kan være fornuftig med «geografisk differensiert erstatning»

med ulikt dokumentasjonskrav, såfremt erstatningsnivået i de ulike sonene ikke blir vesentlige.

Endringsforslaget vil føre til at kunnskapsnivået og prestasjonen i overvåkningen av rovvilt øker.

Telemark fylkeskommune ser det derfor som viktig at MD stiller ressurser til rådighet for å øke

kunnskapsnivået i forvaltningen av rovvilt.

Etter fullmakt.

Ole jørn Bårnes
rådgiver - Nyskaping
ole-bjorn.barnes@t-fk.no
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