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Fastsetting av satser knyttet til forebyggende tiltak mot
ulveskader i Akershus og Oppland sommeren 2017
I tilknytning til vedvarende behov for tiltak for å forebygge ulveskader i deler
av Akershus og Oppland sommeren 2017 må fylkesmennene sikre en rimelig
kompensasjon til brukere som har gjennomført forebyggende tiltak. Slik
kompensasjon omfatter både brukere med tap av beitedyr forårsaket av ulv, og
brukere i det aktuelle området som har gjennomført ulike tiltak for å unngå
skade. Krav om økonomisk kompensasjon for gjennomførte tiltak må fremmes
ved individuell søknad fra berørte brukere. Ved behandling av den enkelte
søknad skal fylkesmennene benytte satser som fastsatt i dette brev som
grunnlag.
Normalsituasjonen ved gjennomføring av forebyggende tiltak mot rovviltskader er at det foreligger
en konkret søknad, som fylkesmannen vurderer og behandler i forkant av iverksettelse av tiltak. I
slike tilfeller vil de økonomiske rammer og vilkår være kjent for bruker når tiltaket iverksettes. Med
grunnlag i den akutte situasjon som oppsto sommeren 2017 ble det imidlertid gjennomført
betydelige tiltak som skal kompenseres i ettertid. Ettersom tiltak ikke var planlagt på forhånd, er
det ingen enhetlig struktur i hvilke tiltak som er iverksatt hos den enkelte bruker, og
besetningsstørrelse og omfang på tiltak varierer mye. Det er heller ikke en entydig sammenheng
mellom omfang av beitedyr og omfang av tiltak, omfang av skader/tap og omfang av tiltak etc. Det
er derfor behov for å fastsette konkrete satser som fylkesmennene kan benytte ved utarbeidelse av
vedtak om kompensasjon til den enkelte for gjennomførte forebyggende tiltak.
NIBIO har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet rapport om kostnader ved tidlig nedsanking av
sau og bare innmarksbeite (NIBIO Rapport nr. 100 2017). Beregningene i rapporten tar utgangspunkt
i et redusert driftsoverskudd. Av de aktuelle endringer i driftsform er det primært redusert
driftsoverskudd pga økt behov for kjøp av grovfor som er dekkende for situasjonen i
Akershus/Oppland. Ved beregningene er det tatt hensyn til økt gjerdebehov, endret snyltersituasjon, økte driftskostnader ved fornying av beiter/beitepussing, økt kraftfôrforbruk, ekstra
arbeidsbehov m.m.
Miljødirektoratet har med utgangspunkt i rapporten fra NIBIO fastsatt følgende:
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1. Kompensasjon pr dyr pr dag på hjemmebeite, sau
Der sauebesetning ikke har beitet på ordinært utmarksbeite er sats som skal
benyttes kr 6,70 pr dyr pr dag. Økt abeidsomfang er iberegnet i denne satsen og
utgjør kr 3,13 pr dyr pr dag.
2. Kompensasjon pr dyr pr dag på hjemmebeite, storfe
NIBIO har ikke på tilsvarende vis som for sau beregnet kostnadene når
storfebesetning ikke har beitet på ordinært utmarksbeite. Miljødirektoratet legger
til grunn at satsen som følger av Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk
av utmarksbeite på grunn av rovvilt (For-2010-07-09-1087) kan benyttes for storfe.
Denne satsen er kr 32,- pr dyr pr dag.
3. Kompensasjon for tapt utmarksbeitetilskudd
For de tilfeller der en besetningen ikke oppfyller kravet til ordinær utbetaling av
utmarksbeitetilskudd benyttes en sats på kr 185 pr dyr for sau, og kr 628 for storfe.
4. Kompensasjon for økt arbeidsomfang
I de tilfeller der gjennomføring av tiltak i beiteperioden har medført et økt
arbeidsomfang utover det som er iberegnet sats for kompensasjon på dyr og dag
benyttes sats basert på tariff for gårdsarbeid i landbruket samt arbeidsgiveravgift.
(sone 3). Satsen som skal benyttes er kr 183,- pr time. Dette er den samme satsen
som benyttes ved beregning av erstatning for rovviltskade.
Nærmere informasjon om grunnlaget for de satser Miljødirektoratet har fastsatt er gitt i vedlegg.
For senere beitesesonger der forebyggende tiltak i form av redusert beitebruk iverksettes både
akutt og som planlagte tiltak, vil nasjonale satser tas inn i Forskrift om tilskudd til forebyggende
tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak.
Fastsettelse av satser for kompensasjon for gjennomførte tiltak i Akershus og Oppland sommeren
2017 er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker fra
mottakelse av dette brevet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til
Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 32. En part har som hovedregel rett til å se sakens
dokumenter.
For de brukere som sender søknad om kompensasjon til Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller
Fylkesmannen i Oppland gjelder klagefristen som følger av vedtak om kompensasjon som fattes av
fylkesmennene.
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