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Hsring av utkast ti1 forskrift om tilskudd ti1 tiltak for A tilrettelegge 
beitearealer for gjess 

Bakgrunn 

Det vises ti1 protokoll fia jordbruksoppgjarret 2005 hvor det fi-amgir flalgende: 

"Det avsettes midler ti1 skadeforebyggende og konjliktdempende tiltak for beiteskader 
forhrsaket av trekkende gjessJ0.m. 2006. Dettefinansieres med 2 mill. kroner over 
jordbruksavtalen ti1 tilskudd for)-iarealer for gjess. Tilskuddene gis som et fast 
arealtilskudd, og ordningen fowaltes avhlkesmannen. Detaljene utarbeides i samr6d med 
avtalepartene. 
Innenfor rammen av budsjettet for 2006 tar Miljmerndepartementet sikte p i  h avsette 2 
mill. kroner ti1 tiltak vedr. fowaltning av artene, forebygging av skuder og FoU-tiltak. 
Dette inkluderer b1.a registrering og ovewhking av bestandene, kartlegging av 
landingsmmstre osv. Som grunnlag for utpeking av egne friomrhder. Ordningen fowaltes 
av fjllkesmannen. " 

Bakgrunn for vedtaket er skadene i form av tapte avlinger som beitende gjess piflarer 
landbruket. 

Forvaltning av trekkende arter er i utgangspunktet miljarvernmyndighetenes ansvar. Norges 
Bondelag vil understreke at nir det n i  etableres en egen ordning for A kompensere for 
avlingstapet, er dette under den klare forutsetning at miljarvernmyndighetene falger opp sin 
del av avtalen for 2006. Dette gjelder sarlig i forhold ti1 forebyggende tiltak med direkte 
virkning for bonden, og at midlene bygger opp under den nil etablerte tilskuddsordningen 
for Nordland og Nord-Trsndelag, og at midlene fordeles i samrid med landbruksnaeringen. 
Dette er helt nladvendig for i redusere konfliktniviet og i praksis f"a ti1 en god og effektiv 
forvaltning. 
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Norges Bondelag viser for ravrig ti1 NORUT-NIBR rapport nr. 2 2004, hvor det rettes et 
kritisk blikk mot miljravernmyndighetene for uklar ansvars- og rollefordeling og 
manglende oppfralging av egen handlingsplan for gjess. 

Nir det gjelder forebyggende tiltak over miljarvernmyndighetenes budsjett, kan dette helt 
konkret vaere tilskudd ti1 innkjap og vedlikehold av skremmeutstyr, sperregjerder, 
timegodtgjarrelse for arbeid med skrernming og eventuelt andre tiltak. 

I tillegg ti1 lokale larsninger m i  miljarvernmyndighetene viere langt mer aktive i arbeidet 
med i f"a internasjonalt aksept for regulering og stabilisering av bestandene. 

N6r det gjelder bruk av FoU-milder ser Norges Bondelag behov for rakt kunnskap ogsi om 
hvordan andre land forvalter og "lmer" sine problemer med beitende gjess. 

Norges Bondelag ber Landbruks- og matdepartementet medvirke ti1 at det praktiske 
ansvaret knyttet ti1 forvaltning og skadeforebyggende tiltak fdges opp av bade 
landbruks- og miljesektoren. En god samordning og bruk av virkemidler er helt 
avgjsrende for at den nye forskriften skal fA lokal aksept og fungere etter 
intensjonen. 

Norges Bondelag har fralgende kommentarer ti1 forskriften: 

"Formilet med tilskuddet er i tilrettelegge beitearealer for gjess for i bidra ti1 i 
oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser knyttet ti1 gisearter der Norge har 
et sarlig ansvar. Tilskuddet skal videre bidra ti1 B opprettholde drift av arealer som 
er sarlig belastet av gisebeiting". 

Norges Bondelag statter forslaget ti1 formhlparagraJ 

"Forskrifien gjelder innenfor geografisk avgrensede omrider hvor giseartene 
hvitkinngds og/eller kortnebbgis tradisjonelt beiter p i  vei ti1 hekkeplasser p i  
Svaldbard". 

Norges Bondelag ber om at grhghs omfattes av forskriften. Bakgrunnen for dette er at 
grcigdsa i mange omr4der gj0r stor skade og at det ikke er tilstrekkelig nok med 
bestandsregulerende tiltak. Det kan nevnes som eksempel at kommunene i Ytre Namdal 
giennom prmeprosjektet har hatt god erfaring med tilrettelegging for friarealer for 
grhghs. 
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"Tilskuddet gis som et fast arealtilskudd. For i vare berettiget tilskudd, mb 
foretaket: 
a. tilfi-edsstille vilkirene for i motta produksjonstilskudd i jordbruket 
b. inngi skriftlig avtale med fylkesmannen om ii stille nzerrnere angitte fulldyrka 

og overflatedyrka arealer ti1 disposisjon for beitende gjess 
c. dokumentere at arealet tidligere har blitt beitet av hvitkinngis og/eller 

kortnebbgis 
d. gi mdvendige opplysninger i etterkant av beitesesongen om beitende gbsearter 

og belastning p i  arealet 
e. tilrettelegge for beiting av gjess og viderefme tidligere drift p i  arealene 
f. ikke jage gjess fra arealet". 

I kommentarene ti1 forskriften framgdr det at de samme arealene b0r prioriteres ijlere dr. 
Norges Bondelag ber om at forskriften p i  dette punktet ikke blir for rigid. Bakgrunnen for 
dette er at gdsa kun endre beitemmster og at det derfor md legges inn storjleksibilitet i 
forskriften og inngdelse av avtaler. Det er avgimende at de som faktisk har skaden f i r  
kompensert sine tap. Ndr det gielder d dokumentere belastningen/tap mener Norges 
Bondelag at det md vcere tilstrekkelig at kommunen bekrefter disse opplysningene. Hvilke 
arealer som sku1 prioriteres som friarealer md gj0res i samrdd mellom filkesmannen, 
kommunen og de bersrte. Norges Bondelag forutsetter at ved opph~r  av avtalen opphmer 
ogsd omrddet som friareal for giess. 

5 4. Ssknad om utbetaling 

"Ssknad vedlagt nsdvendig dokumentasjon jf 8 3 bokstav c, skal fremsettes p i  
skjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning. Fylkesmannen fastsetter 
ssknadsfrist. Ssknadsfhsten skal ikke fastsettes ti1 senere enn 15 mars. Tilskuddet 
utbetales ti1 det foretak som inngk avtale med fylkesmannen. Fylkesmannen 
fastsetter tilskuddsats. Tilskuddet kan ikke overdras ti1 eie eller pant" 

Norges Bondelag ber om at satsene fastsettes i forkant av s0knadsfristen for d minske 
uforutsigbarheten. Norges Bondelag ber om at Landbruks- og matdepartementet vurderer 
en grunnsats for alle som inngdr en avtale og en tilleggssats for skade over et visst nivd. 
Norges Bondelag ber om at satsene fastsettes i samrdd med nceringsorganisasjonene i 
landbruket. 

5 5. Adrninistrasjon, dispensasjon og klage 

Norges Bondelag ber om at " ... uforutsett mye beiting vurderes ikke som scerlig have i 
denne sammenheng" i de utfillende kommentarene ti1 § 5, strykes. 
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Fare for smitte 

Norges Bondelag ber Landbruks- og matdepartementet vurdere om inngrfelse av avtaler 
sknl gjmes i samrBd med Mattilsynet. Bakgrunnen for dette er faren for eventuell smitte ti1 
drikkevannskilder og tamme fierfe. 

Med hilsen 

Kopi: Miljsverndepartementet 
Direktoratet for naturforvaltning 
Nord-Trsndelag Bondelag 
Nordland Bondelag 

Cesilie Aurbakken 


