
Beredskapsarealer
Behov og muligheter / opparbeidelse og vedlikehold



Valg i akutte-/ordinære situasjoner

• Det skal normalt sett være naturlig og nødvendig å drive beitebruk på inn- og 
utmark som næring i Norge, men......

• Uansett så skal det normale være å sleppe og sanke på ”vanlige” tider, men 
de siste 20 årene har nok ”normal sanketid” blitt ca. 14 dager tidligere.

• Forsinka slipping/tidlig sanking/aldri slipping MÅ være i akutte tilfeller

• Planlagt tidlig nedsanking må ikke tolereres – bestandsmål/beiteretten

• Akutte saker i Oppland er mest ulv om våren/sommeren, mens akutt tidlig 
nedsanking oftest er forbundet m/jerv

• Nye nasjonale erstatningssatser er vedtatt med kr. 7,- pr. dyr pr. dag



Beitebrukers ansvar i beitesesongen
Kan man snart forlange mere av oss?

• Regelverkets forventninger til dyreholder dersom det oppstår akutte situasjoner:

• Sette inn tiltak for å hindre eller redusere skadene, som å varsle 
beitelag/koordinator/SNO/kommune/FM/søke om skadefelling

• Oppfølging av skadde/sjuke dyr, skadde dyr pga. rovvilt avlives, sjuke dyr tas med 
og behandles. Ved større skader må dyra sankes og gjennomgås.

• Sanking og eller flytting ut av området. Dyreeier må forholde seg til 
dyrevelferdsloven og se an behovet.

• Andre ”krav” i emning:

• Større press for å ha tilgang på beredskapsareal – men hvor skal dette være, og 
hvordan skal det vedlikeholdes for å være klart til enhver tid?

• Tilskudd til ”rovdyrsikre” gjerder eller permanent innmarksbeite?



Beitelag – organisering/tiltak 

Organisering/planlegging
• Organisering, leder, andre roller, 

organisator/koordinator, loggfører, 
beitebruksplan og beredskapsplan 
inkl. oppdatert tlf-liste.

• Planlegging, saltplasser, gjerder, 
ferister, grinder, tilsyn, gjeter, 
planlagt kadaversøk, 
beredskapsarealer

Tiltak

• FKT-søknad, utvida tilsyn, 

elektronisk overvåking, 

beredskapsareal

• Søknad om tilskudd til tiltak i 

beiteområder, sanke- skillekveer, 

gjerder – ferister, gjeting



Beitebruksplanens  innehold

• Beredskapsplan v/akutte rovviltskader

• Et av tiltakene må helst omhandle beredskapsarealer

• Fakta i dag 

• Behov 

• Hvor



Behovet for beredskapsareal i Oppland

Behovet avhenger av:

• Myndighetenes evne og vilje til å 
forvalte etter bestandsmål

• Myndighetenes evne og vilje til å ta 
ut vedtatte lisenskvoter

• Myndighetenes evne og vilje til å ta 
ut dyr det er gitt 
skadefellingstillatelse på

Beitenæringas behov:
• Følge dyrevelferdslovens §§ 4, 19, 20, 

21, 22, 24, 25 og 26

• Areal/plass/avlasting etter dyretallet

• Behovet øker til upraktiske former 
ved skader i områder med mye sau og 
beitenæringa ser det slik at 
myndighetenes beredskapsplan her 
må være: TA UT SKADEVOLDER!!



Freda rovviltarter i forhold til behov av 

beredskapsareal i Oppland

Behov for arealer:

• Ulv – stort 

• Bjørn - aktuelt

• Jerv – aktuelt om høsten

Ikke behov for arealer:

• Gaupe

• Kongeørn
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Beredskapsareal – hva er det?

• 1. Areal lokalt som kan brukes til akutt innsanking

• - Dvs. alternative og egnede kveer, innmarksbeiter, støer som man kan sanke inn i og 
sjekke, skille og holde dyr i en kort intensiv periode med mattilgang noen få dager. Bør 
kombineres med beitelagets eget skilleanlegg eller andre lokale og nære inngjerdinger 
med fleksibelt flyttbart skille/driveanlegg.

• 2. Areal som kan brukes til lengre opphold for skilling av beitedyr/rovvilt og for god nok 
mattilgang til beitedyr over tid. 

• - Dvs. avtalefestete areal eller avtalefestete ordninger med grunneiere som har/kan ha 
slike areal til disposisjon.

• 3. Alle slike areal må ha ”sauesikre” gjerder, ha tilgang til vatn og ly, være oversiktlige og 
lette å holde tilsyn i og helst ha nærhet til fastboende.



Beredskapsareal – hva kan det være?

• Eksisterende areal som ligger lokalt til:

• Havnkveer og kveer i sæter-områder

• Inngjerda lett tilgjengelige utmarksbeiter

• Innmarksbeiter i bygda

• Nye:

• Rydding av arealer i nærheten av gårdene, som i utgangspunktet var 
beitearealer

• Leie av egnede arealer i andre bygder



Beredskapsareal – avtaleparter/tema

• Beitebruker(e) – Beitelag – Grunneier(e) – Rettighetshaver(e)

• Kommune(r) – beredskapsdel i beitebruksplanen

• Avtaletid: Minst 10 år

• Etablering – tilskudd/egenandel

• Ulike retningslinjer/bruksregler/etc.

• Vedlikeholdsplan – beite til enhver tid?

• Størrelse etter behov – flere alternativer?



Beredskapsareal-avtale

• 1. Navn, avtaleparter, areal, fakta om eiendom/rettigheter

• 2. Formål

• 3. Rettigheter, vedlikehold og bruk i avtaleperioden

• 4. Etablering, vederlag og leieavtale mellom eier(e) og bruker(e)

• 5. Oppløsning/oppsigelse



Beredskapsarealer - Konklusjon!

• Beredskapsareal er i mange tilfeller unødvendig og skyldes mangelfull evne 
eller vilje til effektiv og nødvendig forvaltning for å følge rovviltforlikets 
bestandsmål

• Beredskapsareal er første skrittet til å ikke slippe sauen på utmarksbeite

• Beredskapsareal er utfordrende å etablere, drifte og vedlikeholde

• Beredskapsareal er i noen tilfeller helt nødvendig for å ivareta dyrevelferden

• Beitenæringa mener at det skulle vært brukt og må i fremtiden bli 
tilgjengelig mye større ressurser og flere verktøy for å ta ut skadevolder av 
freda rovvilt, for å holde bestanden så nær bestandsmålet som råd er og 
IKKE MINST: TA UT ALT I BEITEPRIORITERTE OMRÅDER.



Beitenæringa 
forventer at 

myndighetene 
respekterer vedtatt 

bestandsmål av ulv!!


