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Utfordring for jakt som utmarksnæring —ulveproblematikken

Først vil vi gjerne få takke landbruksministeren for sist! Det var veldig hyggelig med besøk på
gården vår i Hernes og ikke minst på Gransjøberget Sæter torsdag 7. august i år.1 emaet den
dagen var utvikling av utmarksnæring utfra jakt, fortrinnsvis elgjakt. Vi var stolte over at det
nettopp ble oss landbruksministeren og hennes følge ville besøke for å diskutere hva som kan
gjøres for å øke inntekt fra jaktbasert næring.

Siden da har det sk'edd at vi har sluttet med *aktnærin

Det skulle i løpet av høsten vise seg at ulvebestanden har økt dramatisk og dette fikk direkte
innvirkning på vårt jaktprodukt. Det var ikke moro å ha betalende gjestejegere med på jakt i et
nærmest elgtomt jaktfelt der det i området den første perioden ble sett like mye ulv som elg.
Elgen har siden våren 2014 trukket seg unna våre områder der det til stadighet har kommet
inn meldinger om sett ulv. Videre er flere hunder på småviltjakt blitt tatt av ulv. llette gir ikke
grunnlag for videre næringsutvikling rundt tema jakt hos oss så lenge situasjonen er som den
er.

Gransjoberget Sieter ble i utgangspunktet etablert rundt gjestejegere på elgjakt (1999). Vi
fikk støtte fra hmovasjon Norge til denne utviklingen. Omsetningen på gjestejegere (2014) på
kr 130 000.- anses tapt i kommende år. I tillegg kommer redusert inntekt til grunneiere, i mitt
tilfelle anslått til kr 100 000 årlig. Også inntekt fra småviltjakt reduseres da færre jegere
ønsker å jakte i ulveterreng der jakthund står i fare for å bli tapt. Dette får innvirkning på
utleie av skogskoier ca kr 25 000/årlig.
Låven på Gransjøberget Sæter ble åpnet september 2013 for å kunne ta i mot fiere gjester som
ville til skogs og bli servert lokale elgprodukter fra Gransjøberget Viltkjøkken.

Gransjoberget Viltkjokken ble etablert 2012 for produksjon av elgpolser utfra egen høstet
ressurs. Viltkjøkkenet produserer elgpolser, elgkarbonader, elgsylte. elgjulepølse osv, noe
som har blitt populært i nærområdet og selges i utvalgte delikatesseforretninger og

Gransjøberget, Hernesvegen 354, 24101-1ERNES,
vetn.v. rans ober retrio marianne aMrans'ober_ etno tlf 62 42 59 49/482 23933

•



serveringssteder OG på Gransjøberget Sæter. Produktene selger godt fordi de er kortreist og
lokale og produsert av naturbasert råstoff.
Gransjøberget Viltkjøkken er avhengig av elgråstoff for sine produkter. Vi ser at det kan bli
vanskelig å videreutvikle/opprettholde produksjonen med markant mindre elg. Vi har kjøpt
noe elg fra regionen men de dystre utsiktene om antatt store reduksjoner av elgstammen i hele
ulvesona gjør at vi ser store utfordringer i råstofftilgang. Det er veldig synd, vi har økende
etterspørsel etter våre produkter. Det har vært noen tanker rundt å øke denne produksjonen
(større lokaler og mer utstyr og folk) men heldigvis har ingen av planene blitt iverksatt!

Konklusjon:
Grans.øber et Sæter vil bestå som gjestested i skogen, men jakt med gjestejegere er et
avsluttet kapittel så lenge rovviltpolitikken vil det sånn. Servering av kortreist elg og
elgprodukter til andre gjester må tones ned for vårt vedkommende.
Grans'sber et Viltk'ølckenvil i løpet av 2015 enten bli avviklet pga redusert råvaretilgang
eller finne andre produksjoner (f.eks bakst).
Som grunneier taper vi en omsetning rundt jaktbasert næring på ca kr 250 000 pr år (2014-
priser).

Vi har brukt forvalterperioden vår frem til nå på å utnytte og videreutvikle jaktbasert næring.
Nå må vi revurdere våre planer. Vi håper at politikere og storsamfunn snart ser at dagens
rovdyrpolitikk ikke er framtidsrettet og forenlig med skog- og utmarksnæring. Vi forventer en
kompensasjonsordning for oss grunneiere som tilfeldigvis har havnet innenfor rovdyrsonen og
som betaler dyrt for Norges ønske om mye ulv.

Hernes, 10. desember 2014
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