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Disposisjon

Førende dokumenter – forskrift og forvaltningsplan
Årlige brev fra Miljødirektoratet om planleggingsrammene for 
rovviltnemndene

Forebyggende og konfliktdempende tiltak 2019
Forebyggende tiltak i reindriften

Konfliktdempende tiltak i reindriften?



Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak

Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre 
iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense 
de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i 
landbruket, samt konfliktdempende tiltak for å begrense 
ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. Landbruks-, 
dyrevelferd- og miljøvirkemidler skal samlet bidra til 
måloppnåelsen.



§ 4 Innlevering av søknad

Alle søknader skal leveres Miljødirektoratet sitt elektroniske 
søknadssenter. Søknadsfristen er 15. januar.

Utsatt søknadsfrist kan gis etter avtale med fylkesmannen

Rett utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. 
Fylkesmannen/Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger 
som er nødvendig for å behandle søknaden.

Søknader om tilskudd til akutte tiltak skal leveres i det elektroniske 
søknadssenteret, etter nærmere avtale med Fylkesmannen.



§ 5.Tiltak med direkte tapsreduserende effekt

Foretak med produksjonsdyr i landbruket kan søke om midler til 
tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt 
kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. For tiltak hvor nasjonale 
standarder er utarbeidet, skal standarden følges om ikke annet er 
bestemt i vedtak om tilskudd.



Som direkte tapsreduserende tiltak regnes

a) tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr: 
- tidlig nedsanking av sau 

- forsinket slipp på utmarksbeite 

- flytting av sau eller tamrein til mindre rovviltutsatte beiteområder 

- hjemmebeite 

- beredskapsareal 

- rovdyravvisende gjerder 

- kalving i gjerde 



Som direkte tapsreduserende tiltak regnes

b)utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak
Utvidet tilsynsaktivitet alene skal ikke støttes økonomisk, men kan støttes ved

- bruk av vokterhund 

- planlagt utvidet tilsyn som en nødvendig del av tiltak nevnt i § 5 a) 

- kortvarig intensivt tilsyn som utføres kveld, natt og morgen når det er 
oppdaget akutte rovdyrskader og i kombinasjon med bruk av f.eks. 
kadaverhund eller nattkve

- fôring av tamrein i korte perioder av året for å samle flokken med formål å 
unngå rovvilttap 

c) andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende 
Tidlig slakt



Andre tiltakstyper

§ 6. Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag
Radiobjeller

§ 7. Konfliktdempende tiltak
Organisasjoner (reinsamelag o.l.) kan søke konfliktdempende tiltak

Få eller ingen søknader fra reindriftsorganisasjoner

Tilsagnsbrev må aksepteres elektronisk innen 15. juni



§ 12. Rapportering

Tilskuddsmottaker skal sende sluttrapport innen den frist som er 
bestemt gjennom vedtak om tilskudd. Ved rapportering skal 
Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter benyttes.

I tillegg til sluttrapportering, kan Fylkesmannen/Miljødirektoratet 
stille krav om andre former for rapporter.

Dersom rapport ikke er levert innen den frist som er gitt i vedtaket 
om tilskudd, kan tilsagnet bortfalle, og utbetalt tilskudd kreves 
tilbakebetalt helt eller delvis.



Forvaltningsplan for rovvilt i region 6



Føringer om bruk av FKT i Forvaltningsplanen 
– forebyggende tiltak

Tiltak innenfor forvaltningsområdene for de ulike rovviltartene skal 
prioriteres, samt områder utenfor forvaltningsområdet med store 
årvisse tap forvoldt av fredet rovvilt. 

Direkte tapsforebyggende og så liten skadeforskyvende effekt som 
mulig

I områder med årlige tunge rovviltskader av sau, vil tiltak som skiller rovdyr 
og sau være det som er absolutt mest effektivt – og bør prioriteres.

Praktisk og økonomisk gjennomførbare

Søknader fra reinbeitedistrikt, beitelag og kommunale rovviltutvalg 
skal prioriteres



Føringer om bruk av FKT i Forvaltningsplanen 
– konfliktdempende tiltak

Tiltak som effektiviserer lisensfelling av jerv og bjørn

Tiltak for å styrke kompetansen til kommunale og interkommunale 
skadefellingslag

Tiltak som styrker nasjonal bestandsovervåking
Skal ikke erstatte statlig finansiering

Tiltak rettet mot barn og ungdom

Sikre god dialog med aktuelle brukere/aktører



Planleggingsrammer region 6 2019

Årlig brev fra Miljødirektoratet – datert 21. februar 2019
Angir den økonomiske rammen for hver enkelt rovviltsregion
Rovviltnemndene fordeler ned til den enkelte fylkesmann, men fylkesmennene er 
vedtaksmyndighet innenfor rammen av budsjett og føringer fra nemndene
Noen generelle føringer som f.eks. at nemndene må sette av midler til akutte 
skadesituasjoner og godtgjøring av fellingslag

Generelle føringer som f.eks:
«Auka beitebruk med sau i rovviltprioriterte område skal ikkje stimulerast. For å medverke til ei 
tydelegare soneforvalting skal midlar til førebyggjande og konfliktdempande tiltak normalt 
prioriterast slik at det blir fokusert på besetningar som ikkje medverkar til auka tal på beitedyr i 
rovviltprioriterte område. På same måte skal nyetablert beitebruk med sau i rovviltprioriterte 
område prioriterast lågt». 



Planleggingsrammer region 6 2019

I 2018 var rammene slik:
Kr 12 000 000,- til forebyggende og konfliktdempende tiltak (post 1420.73)
• Kr 9 720 000,- til Trøndelag + ekstra tildeling på kr 1 300 00,-
Kr 1 000 000,- til tjenestekjøp (post 1420.21)
• Kr 750 000,- til Trøndelag
Kr 800 000,- til drift av nemnda og vakttelefon (post 1420.21)
• Kr 770 000,- til Trøndelag

I 2019 er rammene slik (vedtatt av rovviltnemnda 8. mars):
Kr 13 000 000,- til forebyggende og konfliktdempende tiltak (post 1420.73)
• Kr 10 720 000,- til Trøndelag
Kr 1 000 000,- til tjenestekjøp (post 1420.21)
• Kr 750 000,- til Trøndelag
Kr 825 000,- til drift av nemnda og vakttelefon (post 1420.21) 
• Kr 795 000,- til Trøndelag
Søknader for til sammen 23,4 millioner i Trøndelag



Utfordringer i Trøndelag

Meget stort søknadsvolum (kr 24 153 212,-) medfører:
Hard prioritering

Rammene i forskrift og retningslinjene i forvaltningsplan førende

Erfaringene fra 2018 tilsier at en større andel må settes av til akutte 
forebyggende tiltak

Internt arbeidsmøte medio februar (miljø, landbruk og reindrift)
Med utgangspunkt i fremlagt forslag om fordeling av FKT-midler mellom 
fylkene har vi utarbeidet forslag til vedtak i de enkelte søknadene som er 
sendt ut til miljø, landbruk og reindrift



FKT - 2019

Radiobjeller – Med alle søknadene fra enkeltbrukere, beitelag, reinbeitedistrikt 
og organisasjoner (Nord-Trøndelag radiobjellelag) har Fylkesmannen fått inn 
søknader for over 4 millioner kroner til radiobjeller. 

Alle søknader fra enkeltbrukere vil bli avslått, mens de andre søknadene vil bli 
vurdert. 

Søknader om driftsstøtte vil som hovedregel bli avslått.

Hvordan skal vi gjøre det i 2019 og videre fremover?
Ikke modent for kun å gå for Trøndelag radiobjellelag allerede i 2019
Søknader for over 4 mill. medfører hardere prioriteringer på hvor det kan brukes FKT-
tilskudd til radiobjeller
Budsjettert med 1,7 mill. til radiobjeller i 2019

Trøndelag radiobjellelag?
Prosess fremover?



FKT - 2019

Reindrift – de fleste søknadene knyttet til reindrift er i forbindelse 
med tidlig slakt. Her går tilskuddet hovedsakelig til leie av helikopter. 
På grunn av at samling til tidlig slakt foregår på barmark blir det en 
merkostnad med leie av helikopter. Søknader fra hele distrikt eller 
grupper i distriktet blir prioritert.

Flytting av rein, fôring av rein og radiobjeller andre tiltak

Samarbeid med reindriftsavdelingen når søknadene blir vurdert



FKT - 2019

Akutt forebyggende tiltak – hvert år må det settes av midler til 
akutte forebyggende tiltak. I 2018 ble det satt av kr 1 750 000,-, noe 
som viste seg å være for lite. 

I 2019 foreslår Fylkesmannen å sette av kr 2 250 000,-. Midlene skal 
gå til godtgjøring av kommunale og interkommunale fellingslag ved 
skadefelling av rovdyr etter tillatelse fra Fylkesmannen (evt. 
Miljødirektoratet), akutte forebyggende tiltak som tidlig nedsanking, 
kortvarig intensivt tilsyn etc.



Budsjett 2019 (vedtatt av rovviltnemnda 8. mars)

Tiltak 1420.73 Søknad 2019 Budsjett 2019

Forsinket slipp 1 755 169 1 020 000
Tidlig nedsanking 2 150 435 1 500 000
Planlagt utvidet tilsyn 1 199 972 420 000
Rovdyravvisende gjerder 5 502 384 330 000
Radiobjeller 4 097 881 1 700 000
Reindrift – tidlig slakt 3 086 200 1 320 000
Reindrift – annet 2 223 708 450 000
Kommuner – kursing fellingslag 1 892 184 990 000

Organisasjoner og institusjoner 833 180 640 000

Akutt forebyggende tiltak 0 2 250 000
Annet 746 550 100 000
Sum 23 487 663 10 720 000

Tjenestekjøp 1420.21
Tjenestekjøp 565 549 565 549
Fri midler (evt. hasteanalyser DNA, bestillinger fra nemnda mv.) 0 184 451

Sum 565 549 750 000



Spørsmål?


