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Oppsummering av sauetilsyn 2017

Tilsyn i 121 sauebesetninger i Region Øst
Besetninger med samlet tap over 10 % i beitesesongen 2016
Kopi av tilsynsrapporter til landbrukskontor og Fylkesmannen



Fordeling per avdeling

Avdeling Antall 
tilsyn

Uvarslede

Gudbrandsdal 22 6
Mjøsområdet 32 25
NBHV 14 1
S. Buskerud 4 1
Telemark 16 7
Vestfold 0 0
Glåmdal/Østerdal 30 10



Tilsyn i sauebesetninger

Tilsyn og stell
- Tilsyn inne og på beite. Dokumentasjon
- Klipping 
- Klauvstell

Fôr og vatn
- Fôring av søyer og lam
- Haldvurdering
- Drikkevatn

Sjukdom – behandling og profylakse
- Behandling av sjuke dyr
- Vaksinering
- Parasittbehandling

Dokumentasjon
- Helsekort
- Journal



Tilsyn i sauebesetninger 

Beitebruk
- Tapsprosent
- Tapsårsak
- Slippdato
- Veiing av lam
- Maks tal lam pr. søye
- Slipprutiner
- Gjeter
- Radiobjeller/Findmysheep
- Kadaverhund
- Skifte av beiteområde
- Sankedato



Oppsummering fra sauetilsynene

• 50 % uvarslede tilsyn
• Tilsyn hovedsaklig i april
• Mange gode sauehold – 75 stk. uten anmerkning
• Regelbrudd hos 47 stk. (vedtak/påpekning av plikt)
• Av disse kunne regelbrudd relateres til beitetap hos 15 stk.
• 1 besetning avviklet – etter å ha fått 7 pålegg



Totalt ble det gitt 74 pålegg

Utenom beitetap konkret:
• El-kontroll (14)
• Brannvarsling (11)
• Øremerking (6)
• Oppstalling/miljø (6)
• Smittebeskyttelse (3)



Regelbrudd relatert til beitetap:

• Fòring (7)
• Dyreholdjournal (6)
• Stell/helse (6)
• Helsekort (5)
• Veiing før slipp (3)
• Tiltak mot tap (2)
• Antall dyr (1)
• Tilsyn i utmark (1)
• Sank før frost (1)



Hva er dyreholdjournal?

1) Dyrets unike identitetsnummer
2) Fødselsdato
3) Dødsdato
4) Alle overføringer og andre forflytninger, permanente og midlertidige, inn 

og ut av dyreholdet, og
a) navn og adresse på avsender eller mottaker, og dyreholdenes 

identitetsnummer,
b) antallet dyr som overføres eller flyttes,
c) dato for forflytningen, og
d) ved overføring til dyreholdet, dyrets nye individnummer
5) Andre situasjoner hvor dyr i dyreholdet kommer i kontakt med dyr fra 

andre dyrehold, dato for slik kontakt og hvilke dyr det gjelder.



Eksempel på vedtak gitt





3 hastevedtak

• Avliving av søye (2 stk.)
• Bundet vær



13 påpekning av plikt

• Helsekort (5)
• Øremerking (2)
• Dokumentasjon/slippliste (2)
• Varslingsplikt døde dyr over 18 mnd. alder (2)
• Stell (1)



Et eksempel

Påpeiking av plikt
Mattilsynet fann forhold som ikkje er i tråd med regelverket. 
Vi minner om at de har plikt til å følgje regelverket på alle punkt.

Vi har observert:
Det mangla individbaserte slippelister men det var registrert sankedato på alle dyr.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Det var ingen samla noteringar/sleppelister med individnummer og dato 

tilgjengeleg ved tilsynet.
Slike lister er eit regelverkskrav og har som formål å lette tilsynet med dyr på beite.



44 veiledninger

• Forebygging av tap (9)
• Oppstalling (6)
• Fòring (3)
• Dyreholdjournal (3)
• Stell (2)
• Varslingsplikt (2)
• Øremerking (2)
• Helsekort (2)
• Smittebeskyttelse (2)
• Vaksinering (1) 



Et eksempel



Kartlegging av forebyggende tiltak 

• Radiobjeller (46 stk.)
• Slips (36 stk.)
• Veiing av lam før slipp (26 stk.)
• Slipper maks 2 lam per søye (22 stk.)
• Medlem av sauekontrollen (18 stk.)
• Tidlig nedsanking (18 stk.)
• Puljevis slipp (17 stk.)
• Flytt til annet beite (5 stk.)
• Beredskapsområde (4 stk.)
• Forsinket slipp (3 stk.)
• Inngjerdet beite (2 stk.)
• Rovdyrsikre gjerder (1 stk.)



Ulike oppfølginger på samme regelbrudd

• Helsekort
• Øremerking
• Fòring/tynne dyr
• Forebyggende tiltak (veie lam ved slipp)



Eksempel
• Helsekort: vedtak, påpeking av plikt, veiledning
- Vedtak: Du må føre nedtegnelser over all veterinærmedisinsk behandling. Nedtegnelsene skal være
tilgjengelig for Mattilsynet ved inspeksjon, og oppbevares i minimum 3 år. 
Hjemmel: Forskrift om velferd for produksjonsdyr § 6
- Påpeking av plikt: I forskrift om merking, registrering m.v. av småfe §9 står det: "Dyreholdet skal ha helsekort som 

inneholder en oversikt over sykdom og behandlinger som er utført i besetningen. Helsekortet skal være basert på 
modell godkjent av Mattilsynet." Sidan det også dels er praktiserande veterinærs ansvar å skrive i helsekortet, velger vi 
no den mildaste reaksjonen - påpeking av plikt. Samstundes minner vi om at det er di plikt som dyreeigar å sørge for at 
helsekortet blir ført, også ved eigenbehandling av dyr.

Hjemmel: Forskrift om merking/registrering småfe § 9
- Veiledning: FOR 2005-11-30 nr 1356: Forskrift 30. nov. 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering
av småfe § 9 (Forskrift om merking, registrering mv. av småfe § 9).
Dyreholder er ansvarlig for at det føres en oversikt over sykdom og behandling av alle dyr som til
enhver tid befinner seg i dyreholdet, herunder forebyggende helsearbeid. Oversikten skal bygge på
et skjema som er basert på en modell fra Mattilsynet. Når dyr med individuelle helsekort overføres til
nytt dyrehold, skal helsekortopplysninger overføres sammen med dyret.



Felles mal på innledning til neste år? Her er noen eksempel:

• Bakgrunnen for besøket var tap av sau på utmarksbeite. Mattilsynet skal inspisere sauebesetninger som har 
over 10 % tap i beitesesongen 2016. Det sendes rutinemessig kopi av disse tilsynsrapportene til 
Fylkesmannen i Hedmark og Landbrukskontoret for området.

• Mattilsynet tar i år tilsyn hjå alle som har over 10% tap på utmarksbeite i 2016.

• Bakgrunn for tilsynet er at Mattilsynet skal føre tilsyn med alle sauehold som hadde mer enn 10 % dødelighet på 
utmarksbeite i 2016. Mattilsynet har i henhold til forskrift nr 1621 av 22.12.2008, om offentlig kontroll med etterlevelse 
av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr, § 1, jfr kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004, 
artikkel 3 punkt 2, plikt til å føre tilsyn uten at de er forhåndsvarslet, så inspeksjonen var uvarslet.

• Mattilsynet region Øst gjennomfører våren 2017 tilsyn i sauehold med mer enn 10 % tap på beite i 2016. Din besetning 
er en av disse. Det ble under tilsynet gjennomgått følgende punkter: Merking, Oppstalling, Fôring, Rutiner for tilsyn ved 
hold innendørs, Rutiner for tilsyn på beite, Slipp og hold på utmarksbeite, inkludert hjemsanking og forebyggende 
tiltak, Føring av dyreholdsjournal og helsekort.



Fortsettelse

• I følge handlingsplanen for 2017 skal Mattilsynet føre tilsyn med alle småfebesetninger med tap over 10 % på beite. 
Dette omfatter blant annet besetninger som har rapportert store tap til rovvilt og besetninger som har rapportert høye 
tapstall av sau på beite av andre årsaker. Store tapstall av sau/lam på utmarksbeite er et dyrevelferdsproblem som det 
er stort fokus på fra ulike samfunnsaktører. For den enkelte saueeier medfører stort tap av dyr på utmarksbeite 
økonomisk tap, merarbeid til tilsyn og sanking, bekymringer og i en del tilfeller, problemer med å drive godt avlsarbeid 
på besetningsnivå. Fokus på forebygging av tap av sau/lam på beite er derfor i alles interesse.
Mattilsynet har derfor ved dette tilsynet hatt fokus på:

- faktorer som kan ha betydning for å gi lamma en god start fra lamming til beiteslipp
- å sikre at både søyer og lam som slippes på utmarksbeite har et så godt utgangspunkt som de skal ha ved beiteslipp
- forebyggende tiltak på beite og rutiner ved hjemsanking fra utmarksbeite



Resultatene fra tilsynene vil brukes aktivt 

• Synliggjort hva som er positivt og hva som kan gjøres bedre
• Oppfølging av de besetningene som behøver det
• Utarbeide tilsynsmaler 2018
• Utarbeide anbefalinger som kan presenteres til næringen
• Pressemelding
• Presentasjon for næringen – rovviltnemnd
• Presentasjon for Mattilsynet sentralt, øvrige regioner, LMD
• Tema til regionmøter



Årets ulvesak
• Angrep startet 30. mai
• Oppstart interregionale møter Stor-Oslo/Øst/stab
• Deltakelse på møter
• Utsendelse av sms 9. juni (fredag kl 15): Mattilsynet anser slipp av sau inn i fellingsområdet som et 

regelbrudd
• Bekymringsmelding sendt HK den 8. juni og 5. juli
• Daglige møter Fylkesmenn/Mattilsyn/SNO fra 13. juni
• Melding på nettsiden fra den 15. juni – (ikke lenger fraråding fra 27/6)
• Deltakelse på beitetilsyn
• Tilsyn av hjemmebeiter
• Evalueringsmøter: 

- Forståelse av sms som beitenekt
- Reaksjon på utsendelse gjennom Fylkesmannens telefonsystem
- Frustrasjon: vil slipp medføre kutt i erstatning?
- Mattilsynet fraskriver seg ansvar når melding ble endret til dyreeiers ansvar
- Hvorfor gjør ikke Mattilsynet noe i forhold til politikken/utøvelse av rovdyrforliket?



Ulv skutt den 7. august (etter 9 uker)

Intern evaluering:
- Viktig med informasjon i fredstid om forståelse av MT sin rolle i slike saker
- Budskapet må være enkelt og tydelig
- Uklarhet rundt dyreeiers ansvar
- God dialog med beitelag og landbrukskontor viktig – førstelinja
- MT blir sjelden invitert – vi må være «på» og invitere oss selv inn
- Melding på nettsiden var flott – bør gjøres i senere saker også!
- Egen varsling? Be om telefonnumre?
- Føre logg i Matcim?



Svært politisk tema..



Siste nytt

Oppgjør for ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer
Nyhet | Dato: 27.10.2017 | Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet
Klima- og miljødepartementet har utarbeidet retningslinjer for hvordan det økonomiske oppgjøret 

etter ulveskadene på Toten, Hadeland, Hurdal og omegn denne sommeren skal håndteres. 
Beitebrukerne skal få kompensert relevante og rimelige utgifter. 

Retningslinene gjer det også klart at dei brukarane som har lidd økonomisk tap som følge av at dei 
måtte halde dyra heime og difor ikkje fyller vilkåra for å få utmarksbeitetilskott, skal kompenserast 
for dette, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Bønder som ikke tapte dyr, men som likevel fikk store ekstra kostnader, kan søke om dekning av 
disse utgiftene etter ordningen for forebyggende og konfliktdempende tiltak.

https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/
https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id627/


Mattilsynet skal holde innlegg 30. november på nasjonal konferanse

• Eget lite skypemøte i forkant der vi blir enige om 
budskapet. Det blir også tatt opp med HK.



Videre arbeid, noen forslag:

• Møter med samarbeidsaktører (FM, landbrukskontor, SNO)
• Deltakelse i årsmøter sau og geit, beitelag
• Arbeidsgruppe på formidling/media/budskap
• Kronikk om vår rolle i Bondebladet/Nationen
• Artikkel i veterinærtidsskift om rovdyrskader
• Eget veiledningsskriv som deles ut på neste års sauetilsyn
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