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OPPSUMMERING AV BEITESESONG 2019 OG VURDERING AV 
KOMMENDE BEITESESONG. 
 
Som tidligere år informerer Mattilsynet om status og forventinger om velferden for beitedyr på 
utmarksbeite, og synspunkt på hvordan rovviltforliket fra 2011 har fungert. Første del av denne 
tilbakemeldingen inneholder en samlet oppsummering av hovedinntrykkene fra beiteåret 2019 og 
forventningene til beiteåret 2020. Forventninger for 2020 bygger på ulike forutsetninger, og 
resultatet etter endt beitesesong vil derfor være avhengig av i hvilken grad disse forutsetningene 
gjør seg gjeldende.  
 
Det gjøres mye og godt faglig arbeid innenfor miljøforvaltningen for å forvalte rovvilt i samsvar med 
rovviltforliket innenfor rammen av naturmangfoldsloven. Denne rapporten gjenspeiler ikke dette 
arbeidet, ettersom vi i denne forbindelse skal fokusere på noen av de utfordringene som velferden 
for beitedyr står ovenfor. 
 
Kort oppsummering 2019 
Også i 2019 oppstod det skader og tap på beitedyr (sau + lam og reinsdyr) som følge av angrep 
fra fredet rovvilt. Mattilsynet registrerer at erstatningsutbetalinger for denne type skader i 2019 har 
blitt redusert sammenlignet med 2018 for tap av sau. Samtidig har det vært en økning i 
utbetalingene for tap av lam. Tall fra reindriftsåret 2019 – 2020 er ikke klart. Det er likevel klart at 
beitesituasjonen for reindriften er og har vært alvorlig vinteren 2019-2020 på grunn av mye snø og 
lukkede beiter i lang tid. Det er om lag 160 000 rein som er berørt av beitekrisen, noe som utgjør 
75 prosent av all tamrein i Norge. Denne situasjonen vil det etter vår oppfatning være spesielt 
viktig å være oppmerksom på denne våren, i de skjønnsmessige vurderingene som må gjøres på 
kort sikt når forvaltningen av rovvilt skal gjennomføres. Terskelen for å ta ut potensielle 
skadegjørere bør være ekstra lav. 
 
 Erstattet sau Erstattet lam 
2019 2 836 14 544 
2018 3 217 13 733 

Kilde: www.rovbase.no 
 
Som et sammenligningsgrunnlag har Mattilsynet innhentet opplysninger fra organisert beitebruk 
(OBB), der en stor del av beitebrukerne i landet rapporterer om antall dyr som slippes på beite, og 
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hvor mange av disse som kommer bort eller omkommer gjennom beitesesongen, uavhengig av 
årsak. OBB organiserer ca 80% av beitebrukerne i Norge. 
 
 Sluppet sau + lam Tapt sau Tapt lam 
20191 539 589 + 902 937 15 944 57 750 
2018 579 426 + 950 156 18 531 60 753 

Kilde: Landbruksdirektoratet og Nibio 
 
Tallene fra OBB viser at det forsvinner et stort antall sau og lam gjennom beitesesonger uavhengig 
av tapsårsak, og at tap til fredet rovvilt som blir erstattet kun utgjør en mindre andel av dette. Det 
må likevel legges til at tapet til fredet rovvilt oppstår innenfor et lite areal sammenlignes med det 
arealet som blir benyttet til utmarks beite totalt for hele landet. Det er mange besetninger som har 
hatt tap som klart overstiger et akseptabelt nivå der rovdyr antas å utgjøre hovedårsaken. Det 
vises bl.a. til at 39 besetninger i Oppland hadde et tap av lam til rovdyr på over 15%. 28 
besetninger i Hedmark hadde tap av lam på over 15%, høyeste tapsprosent er 60%. 
 
Året 2019 har hatt utfordringer som Mattilsynet også tidligere har påpekt.  Det mest virkningsfulle 
virkemiddelet vil være å skille beitedyr og rovdyr fra hverandre. Dette gjennomføres ikke så lenge 
det går beitedyr innenfor forvaltningssonene for fredet rovvilt. Rovvilt har samtidig stor 
aksjonsradius, og vil derfor ta seg inn til områder som er prioritert for beitedyr.  
 
Så lenge det ikke er et nasjonalt mål om å skille rovvilt og beitedyr i soner kun for rovvilt og soner 
kun for beitedyr, vil skade- og tapsomfanget bli sterkt påvirket av hvor mange rovdyr som finnes i 
beiteområdet, og forekomsten av beitedyr i det samme område. De viktigste tiltakene som skal 
redusere skadeomfanget, er å unngå ynglinger i beiteprioriterte områder, og å gjennomføre 
effektive skadefellinger når det er nødvendig. Det vil også være viktig å lykkes med lisensjakt. I 
tillegg vil det etter Mattilsynets oppfatning være viktig å holde antallet ynglinger nede på 
bestandsmålet som blir vedtatt.  
 
I 2019 var det f.eks. 53 ynglende jerv i Norge etter gjennomført hiuttak, der målet var 39. 
Mattilsynet mener at dette er et eksempel på at forekomsten av rovvilt er høyere enn rovviltforliket 
legger opp til, og konsekvensene er at velferden for beitedyr er dårligere enn det som er 
akseptabelt. Manglende bestandsmåloppnåelse for gaupe og bjørn de senere år har trolig hatt 
positiv effekt på tapet av beitedyr, men det er selvsagt usikkert hvordan situasjonen ville vært 
dersom ynglingene hadde vært på bestandsmålet for alle arter. Dette ville også bero på hvor i 
landet bestandsmålet ble nådd. 
 
På beitedyrsiden vil det særlig i enkelte utmarksbeiteområder ha stor effekt med tidlig nedsanking. 
I enkelte områder blir det gitt tilskudd til intensivert tilsyn, men det er uklart om og i hvilken grad 
dette har en effekt på skadesituasjonen totalt, eventuelt om skadesituasjonen flytter seg til et annet 
område. 
 
Spesielle utfordringer med etterlevelsen av rovviltforliket. 
I rovviltregion 3 var det i 2019 registrert minimum 7 ynglende jerv. Målet for antall ynglende jerv i 
regionen er 4. Det innebærer at tilveksten er større enn det som forvaltningsplanen legger opp til. I 
tillegg opplyser Fylkesmannen at det har blitt registrert jerv som har vandret inn fra øst. Mattilsynet 
kjenner ikke til omfanget av innvandringen eller om dette er dokumentert. Den økte tilveksten i 
2019 kan uansett komme til å utfordre velferden for beitedyrene i region 3 kommende sommer, 
med mindre det iverksettes kraftfulle tiltak som reduserer tilveksten. Dette gjelder selv om antallet 
jerveynglinger reduseres til 4 for inneværende sesong. Den samme vurderingen gjelder for 
rovviltregion 6, som hadde 13 ynglinger, mot et mål om 10. 
 
I kommunene i Nord-Østerdal var det sammenhengende 4 mnd med fellingsforsøk av ulv i 2019. I 
samme periode var det fellingsforsøk på jerv, bjørn og gaupe. Dette er et prioritert beiteområde, og 
selv om skadene var mindre i 2019 enn i 2018, var det betydelige skader i enkelte områder. 
Totaltap i Sølendalen beitelag ligger på 28%, hvor enkelte besetninger er oppe i 60 % tap av lam til 
fredet rovvilt. Når det er så stort rovvilttrykk, samtidig som det ikke lykkes med tiltak for å redusere 

 
1 Tallene er ajour pr. 6. mars 2020. 
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skadene, er Mattilsynet svært bekymret for velferden til beitedyrene i dette området. Mattilsynet 
mener at så store og vedvarende tap innenfor dette prioriterte beiteområdet gjør det 
dyrevelferdsmessig uforsvarlig å benytte området til utmarksbeite for sau. 
 
I Namdal var det to binner som befant seg i beiteprioritert område i 2019. Den ene hadde unger. 
Disse ble ikke tatt ut, og begrunnelsen var at begge disse individene er nødvendige for å oppnå 
målsetting om antall ynglende bjørn i regionen. Det ble i begrenset grad gjennomført forebyggende 
tiltak i de to mest skadeutsatte besetningene i 2019. Bl.a. ble det ikke gjennomført tidlig sanking, 
etter tilbud fra Fylkesmannen. Miljødirektoratet opplyser at det er felt mange bjørner i dette 
området de senere årene, men nye individer trekker stadig inn i området. Skadefelling vil derfor 
kun ha en kortvarig effekt, samtidig vil det etter Miljødirektoratets oppfatning kunne ha en svært 
negativ effekt på muligheten for å oppnå bestandsmålet i regionen. Fylkesmannen i Trøndelag og 
Miljødirektoratet har dialog om ulike tiltak for 2020. I 2019 ble de totale tapene svært omfattende 
for særlig to beitebrukere i dette området. Disse to har også tidligere år hatt store tap til fredet 
rovvilt, uten at noen av de iverksatte tiltakene har redusert skadeomfanget til et akseptabelt nivå. 
Slik Mattilsynet ser det, må det iverksettes målrettede tiltak med påviselig effekt for at områdene 
skal kunne regnes som egnet for utmarksbeite. 
 
Mattilsynet forventer at det legges like stor vekt på hensynet til velferden for beitedyr som på 
hensynet til en bærekraftig forvaltning av rovvilt når de ulike rovviltarter skal forvaltes. Mattilsynet 
mener derfor at fastsatt bestandsmål ikke må overoppfylles, med mindre at det iverksettes 
effektive tiltak som minst kan kompensere for den økte risikoen som en overoppfyllelse vil 
representere. 
 
Vi viser også til Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen, Dokument 3:13 (2018–2019). 
Riksrevisjonen fremhever at det ikke er grunnlag for å fastslå hvilken effekt de enkelte 
forebyggende tiltakene har på tapstallene. Mattilsynet ber derfor Landbruks- og matdepartementet 
om å bidra til at det igangsettes en undersøkelse som kartlegger hvilken reell effekt de ulike 
tiltakene har i de ulike tapssituasjonene. Dette vil kunne bidra til at det raskere kan iverksettes 
relevante tiltak med forventet effekt når det oppdages en skadesituasjon. 
 
Mattilsynet er et tilsynsorgan med mulighet til å fatte nødvendige enkeltvedtak mot den som er 
ansvarlig for dyrene. I tillegg skal vi veilede om regelverket som vi forvalter. Mattilsynet har mye 
kunnskap om velferd for dyr, som det vil være mulig å benytte seg av for den som ber om det. 
Mattilsynet ønsker å være en positiv bidragsyter innenfor rammen av rovviltforliket og de føringer 
som kommer fra Landbruks- og matdepartementet. Mattilsynet forventer derfor at vi får en reell 
mulighet til å bidra i spørsmål som dreier seg om velferd for beitedyr, ovenfor både beitenæringen 
og rovviltforvaltningen, i tiden som kommer. 
 
 
Tilbakemelding fra de ulike regionene 
I det følgende vil vi kort gi tilbakemelding om status i de ulike regionene. 
 
Tilbakemelding fra region Sør og Vest 
 
Vestland 
Jerven er den største skadegjøreren i Indre Sogn og står for tap av 98 dyr, 14 søyer og 84 lam. 
Det er i kommunene Luster, Årdal og Lærdal jerven har herjet. I tillegg har kongeørna tatt 14 lam i 
samme området, samt i Vik kommune. 
 
Tapet av dyr i Luster fordeler seg på to beitebrukere med tilsammen 50 dyr i beiteområdet 
Nørdstedalen i Fortun. Dette førte til mange skremte dyr, morløse lam og merarbeid for bonden. 
Bruk av kadaverhund i området gjorde at det ble funnet igjen svært mange av de drepte dyra. 
 
I ytre Sogn er det ulven som har tatt beitedyr. Det gjelder kommunene Hyllestad og Høyanger. Tap 
av 10 sauer og 46 lam er registrert. 
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Rogaland 
De fleste beitebrukere opplyser at det har lite for seg å rapportere om tap. Forholdene er 
vanskelige å bevise, og ofte fører det ikke til noe. Det er ikke grunnlag for å fastslå at rovviltforliket 
ikke overholdes i Rogaland. 
 
Agder 
Fylkesmannen melder om at det i 2019 har vært lite skader knyttet til fredet rovvilt i Aust-Agder. 
Det ble ikke registrert ulv, jerv eller bjørn i fylket. Noe utbetaling med bakgrunn i gaupe og 
kongeørnskader. 
 
I Vest-Agder har det vært en skadefellingssituasjon (gitt / forlenget skadefelling 3 ganger). En del 
tap knyttet til sau i Kvinesdal og Hægebostad kommuner. 
 
Konfliktnivået i Agder har vært lavt i 2019. Antall erstatningssøknader og 
rovvilterstatningsutbetalingene var noe opp i forhold til 2018 både i Aust- og Vest-Agder. Sett i lys 
av dette har konfliktnivået vært lavt, og forvaltningen av det todelte målet i rovviltpolitikken vært bra 
i 2019. 
 
Utsikter til 2020 
Konklusjonen for region Sør og vest er at det i Sogn, både ytre og indre, er risiko for til dels store 
tap av beitedyr kommende beitesesong. Situasjonen beror på ekstarordinært uttak av jerv og om 
ulven i ytre deler blir felt. 
 
Tilbakemelding fra Region Øst 
Mattilsynet region øst dekker rovviltregion 3 (Oppland), rovviltregion 5 (Hedmark) og deler av 
rovviltregion 2 (Telemark, Vestfold og tidligere Buskerud). 
 
I deler av rovviltregion 2 (nedre deler av Buskerud, Vestfold, Telemark) finner vi en del besetninger 
med høye tap til gaupe. 15 besetninger i Telemark og 10 besetninger i Buskerud har tap av lam 
over 15%. En del av disse har hatt høye tap i en årrekke. 
 
Det er lite tap av beitedyr på fjellbeitene i rovviltregion 2. 
 
I rovviltregion 3/Oppland har mange av besetningene som beiter i og rundt jervesona, svært høye 
tap av sau til jerv. 39 besetninger i Oppland hadde tap av lam til rovdyr over 15%. Oppland har 
også betydelige tap av sau til gaupe og kongeørn. 
 
I rovviltregion 5/Hedmark var beitesesongen 2019 svært utfordrende med mange hendelser og 
store tap, spesielt i Nord-Østerdalen. 
 
Det er stor variasjon i tapsprosent mellom beiteområdene og besetningene, men det er mange 
besetninger i Hedmark som har total tapsprosent over 10 %. 28 besetninger i Hedmark hadde tap 
av lam over 15%, høyeste tapsprosent er 60%. 
 
Mattilsynet region øst førte tilsyn i en del besetninger med totaltap over 10% våren 2019, men det 
ble funnet få forhold som kan ha sammenheng med store tap på beite. Vårt inntrykk er at store tap 
av beitedyr til freda rovdyr like gjerne rammer gode sauehold som dårlige. 
Mattilsynet region øst ser med bekymring på at det ikke iverksettes virksomme forebyggende tiltak 
i besetninger der totaltapet har vært høyt i en årrekke. Vi erfarer at velferden til beitedyra 
havner i en skvis mellom miljøforvaltningens ønske om levedyktige bestander og bondens 
økonomi. 
 
I følge rovviltforliket skal rovviltforvaltningen praktisere en lav terskel for uttak av rovvilt i prioriterte 
beiteområder for å avverge skade på husdyr og tamrein. 
 
Fylkesmannen har beredskapsvakt, og vi har erfart at det raskt gis skadefellingstillatelse i akutte 
skadesituasjoner. Erfaring tilsier imidlertid at uttak av skadegjører på barmark er vanskelig og ofte 
lite effektivt. Det er derfor nødvendig å sikre at bestanden er nede mot bestandsmålet før 
beitesesongen tar til, i tillegg til å forsøke å ta ut skadegjører i beitesesongen. 
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Stortinget forutsetter at rovviltforvaltningen skal utøves på en slik måte at det ikke er behov for 
beitenekt etter dyrevelferdsloven i prioriterte beiteområder. Dette gjør at Mattilsynet har problemer 
med å fastslå når det skal gis pålegg om nedsanking, selv om besetninger har tap til fredet rovdyr 
over 10% i en årrekke. 
 
I rovviltforliket står det spesifikt at bestandene av gaupe og jerv skal holdes så nært målet som 
mulig. Vi erfarer at dette ikke praktiseres i region 3 når antallet ynglinger av jerv er betydelig over 
bestandsmålet.  
 
Tapstallene i prioritert beiteområde i Nord-Østerdalen og nær jervesona i Oppland tilsier at 
rovviltforliket ikke fungerer godt i disse prioriterte beiteområdene. Mange av besetningene som 
beiter her, har hatt årlig tap av sau og lam på langt over 10% i en årrekke. I Sølendalen er 
beitebruket i ferd med å opphøre pga stor rovdyrbelastning. 
 
Det er svært viktig for dyrevelferden at en i beiteprioriterte områder har lav terskel for uttak av 
skadevoldere i forkant av beitesesongen. 
 
Mattilsynet ser med bekymring at skadepotensiale vurderes ulikt mellom ulv og bjørn. En mulig 
skadevolder som oppholder seg i beiteprioritert område like før slipp av sau og lam, innebærer 
etter vår mening stor risiko for dårlig dyrevelferd. 
 
Rovdyrforliket fungerer ikke, da det i beiteprioritert område i Nord-Østerdalen de siste årene har 
vært store og tilnærmet kontinuerlige tap av beitedyr og tamrein til fredet rovvilt i beitesesongen, og 
tap av tamrein til fredet rovvilt utenfor ordinær beitesesong. 
 
Mattilsynet ser med bekymring på hendelser der identifisering eller beskyttelse av viktige 
enkeltindivider (jfr. genetisk viktig ulv) setter til side hensyn til beitedyrenes velferd, slik vi erfarte 
det i Østerdalen beitesesongen 2019. I en skadesituasjon vil enhver forsinkelse kunne medføre økt 
lidelse hos beitedyr. En bør derfor ikke avvente DNA-analyse før virksomme tiltak for å fjerne 
skadegjører iverksettes. 
 
Generelt mener vi at det er nødvendig å iverksette forebyggende tiltak som reduserer tapene i 
besetninger som har hatt høye tap (>10%) i en årrekke. I mange tilfeller betyr dette enten uttak 
av/reduksjon av rovdyrbestand eller flytting av besetninger. Mattilsynet mangler i disse tilfellene 
virkemidler siden rovviltforliket forutsetter at tiltaket beitenekt ikke skal benyttes. 
 
Det gjennomføres etter det vi erfarer, sjelden evaluering etter bruk av FKT-midler og iverksettelse 
av forebyggende tiltak. 
 
Vurdering for 2020 
I rovviltregion 2 har det vært en vellykket gaupejakt vinteren 2020, vi antar derfor at tapstallene 
kommende beitesesong vil bli sammenliknbare med 2019. 
 
I rovviltregion 3 vurderer vi at risikoen for fortsatt høye tapstall til jerv er svært høy om ikke 
bestanden av jerv reduseres ned til bestandsmålet på 4 ynglinger. På grunn jervebestanden kan 
det være nødvendig å gi pålegg om tidlig nedsanking. 
 
I rovviltregion 5 Hedmark har det i 2019 vært stort rovdyrpress og høye tap til fredet rovvilt i 
beiteprioritert område. 
 
På bakgrunn av rovdyrobservasjoner, fellingstillatelser og store tap til rovdyr de siste årene, 
vurderer Mattilsynet region øst at det er stor risiko for svært dårlig dyrevelferd ved å slippe sau i 
utmark i områdene øst for Glomma, nærmere bestemt Sølendalen beitelag, og tildels også Tynset 
Øst. 
 
Uttak av rovvilt i beiteperioden er svært vanskelig, spesielt mht ulv, tross stor innsats av 
interkommunalt fellingslag. Vi erfarer at tiltak for å forebygge skader har hatt liten virkning, og at 
skille av beitedyr og rovdyr i tid og rom er eneste effektive tiltak, særlig i dette området. 
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Tilbakemelding fra region Stor-Oslo  
Det ble ikke meldt om tap av dyr til rovvilt i Enebakk i 2019. I Enebakk går alle dyr på inngjerdet 
beite. 
Enkelte besetningseiere med dyr på utmarksbeite på Romerike opplevde ekstraordinære tap til ulv 
og gaupe i 2019. Tapene var som tidligere skjevt fordelt, og noen bønder opplevde å miste en stor 
andel av dyrene som ble sluppet på beite, primært lam. Andre igjen i de samme områdene mistet 
kun enkeltdyr. 
 
Tall fra organisert beitebruk viser at det ble sluppet 4537 søyer og 7383 lam på utmarksbeite i 
regionen i 2019. Av disse ble det tapt respektivt 138 og 373, totalt 511. Tap av voksne sau var 3,04 
% og tap av lam var 5,10 %. Totaltapet var 4,29 %. 
 
Antall dyr sluppet på utmarksbeite i regionen er redusert med vel 4000 dyr sammenliknet med i 
året før, fra 16 1310 til 11 920. Totaltapet har sunket fra 4,7 % til 4,29 %. 
 
Tapene av dyr på utmarksbeite i regionen i 2019 skyltes mest sannsynlig streifende dyr. Det er 
ingen stasjonære ulvepar eller flokker i områdene der det går beitedyr på utmarksbeite. Det er 
heller ingen registrerte familiegrupper av gaupe i tilknytning til beiteområdene. 
 
Det er etablert et beredskapsareal på Jøndalsvangen i Eidsvoll. Jøndalsvangen er en gammel 
setertuft hvor det over lang tid er holdt beitende dyr. Etableringen er et samarbeid med flere etater. 
Avdeling Romerike har vært involvert for å ivareta både dyrehelsemessige og – velferdsmessige 
aspekter ved etableringen. 
 
Regionen har ingen merknader til rovviltforvaltningens arbeid med å oppfylle rovviltforliket. 
Utsiktene for 2020 vil bero på forekomst av streifende rovvilt, som det er vanskelig å forutse. 
 
Tilbakemelding fra region Midt 
I Møre og Romsdal er det høye lammetap (>10 %) i flere beitelag i Molde, Rauma, Gjemnes og 
Sunndal kommuner. Kalvatn beitelag SA (Volda) og Aure Utmarksbeitelag skiller seg ut med høye 
tap av både sauer og lam. 84 av totalt 558 besetninger som slapp sau i utmark i Møre og Romsdal 
(OBB), hadde et totaltap på 10 % og høyere. Fra rovbase.no ser vi at Fylkesmannen mottok 56 
søknader om rovdyrerstatning. Det er altså flere besetninger i Møre og Romsdal med mer enn 10 
% tap som ikke søker om erstatning. 742 lam og 63 sauer ble erstattet. 
 
I Trøndelag er det høye lammetap i flere beitelag i Namsos, Hemne, Åfjord, Roan, Oppdal, 
Holtålen, Malvik, Selbu, Stjørdal, Levanger, Verdal, Namdalseid, Høylandet, Overhalla og Rindal. 
Flere beitelag i Steinkjer, Slindvatnet beitelag SA (Selbu), Juldal, Kverndal og omegn beitelag 
(Verdal), Snåsa beitelag, Murbrekkfjell beitelag (Snåsa), Namsskogan beitelag og Grong beitelag 
har høye tap av både sauer og lam. 154 av totalt 749 besetninger som slapp sau i utmark i 
Trøndelag (OBB), hadde et totaltap på 10 % og høyere. I Trøndelag mottok Fylkesmannen 299 
søknader om erstatning. 4987 lam og 1216 sauer ble erstattet. 
 
Det har blitt registrert tap til både kongeørn, gaupe, bjørn, jerv og ulv. Det er gitt tillatelse til 
skadefelling, men uttellingen på fellingsforøkene er variabel. Skadefellingsforsøk på bjørn ser ut til 
å lykkes oftere enn for de andre artene. I 2019 lykkes det å felle tre bjørner etter vedtak om 
skadefelling. 
 
I juli ble det funnet sau skadet av bjørn innenfor prioritert beiteområde i Namsskogan og Grong, 
vest for E6. Det ble søkt og gitt fellingstillatelse på en bjørn i Namsskogan. Denne tillatelsen ble 
trukket tilbake få dager senere, da man fikk bekreftet at det var en binne som var skadevolderen. 
Omtrent samtidig ble det observert en binne med tre unger på viltkamera i Grong kommune. 
Begrunnelsen for ikke å gi fellingstillatelse var at bestandsmålet for bjørn ikke er oppfylt. I 
avslagene ber Miljødirektoratet Fylkesmannen om å vurdere og prioritere andre forebyggende 
tiltak. Fylkesmannen ga tilskudd til ekstraordinært tilsyn, og mot slutten av beitesesongen ble det 
gitt tilbud om tilskudd til tidlig nedsanking. Mattilsynet oppfatter at dette var de eneste tiltakene 
Fylkesmannen hadde i dette tilfellet. Dyreeierne mener at ekstra tilsyn ikke virket forebyggende på 
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tapet, men at de fant flere kadaver. De mest berørte dyreeierne takket begge nei til tilskudd til tidlig 
nedsanking. Mattilsynet varslet vedtak om effektiv sanking i de to besetningene. Ut fra samtaler 
med dyreeierne fikk vi inntrykk av at de gjorde det de kunne for å sanke hjem dyrene, at 
værforholdene var krevende, og at de ikke fant nye skader på slutten av beitesesongen. På 
bakgrunn av dette ble ikke vedtakene fattet.  
 
Utsikter for 2020 
I Namdal vet vi at det er minst en binne med tre unger (hanner), og en enslig binne. Situasjonen 
kommende beitesesong vil avhenge av hvor de tre ungene beveger seg, og om binnene holder 
seg i samme område som i fjor. 
 
Bestandsmålet for jerv er 10 årlige ynglinger i region 6. Etter hiuttak var det 13 ynglinger. De ekstra 
tre ynglingene representerer en økt risiko for dårlig velferd for beitedyrene. 
 
Det er situasjonen i Namdal som er mest bekymringsfull før kommende beitesesong. Det er kjent 
forekomst av binner i området, og vi vet nå at terskelen for å ta dem ut er høy. Vi er spesielt 
bekymret for sauene som slippes på beite i dette området. Samtidig forventes det jerveskader i 
Romsdalen, og det er stor sannsynlighet for skader på grunn av bjørn i Selbu og kommunene 
rundt. Sjansen for at vi får skader på grunn av ulv er også stor, basert på hendelser de siste årene, 
både i denne regionen og i Nord-Østerdal. 
 
 
Tilbakemelding fra region Nord 
 
Rein: 
Tap av rein er høyt både i Nordland, Troms og Finnmark, som har over 80 % av all rein i Norge. 
Dette utgjør ca 180 000 dyr. All reinen i Nord-Norge er tamrein. 
 
Forskning viser at rein utgjør en vesentlig del av både gaupas og jervens diett. NINA sine 
undersøkelser viser at i nord består jervens diett av ca 95 % rein, mens gaupas diett består av ca 
65 % rein.  
 
Tap av rein til rovvilt er et stort dyrevelferdsmessig problem og det berører et svært høyt antall 
tamrein i Region Nord. Det gir lidelse for dyrene i form av stress når reinsdyrene blir jaget av 
gaupe, jerv, ørn og bjørn. I tillegg er det store skader og tap av tamrein til rovvilt.  
 
Kriseberedskapsutvalget for reindrift for Troms og Finnmark har erklært beitekrise i deler av Indre-
Finnmark og deler av Indre-Troms på grunn av svært mye snø og is. I Nordland har 
kriseberedskapsutvalget erklært beitekrise i indre deler av fylket og i fjellet. Det er om lag 160 000 
rein som er berørt av beitekrisen, noe som utgjør 75 prosent av all tamrein i Norge. 
 
En beitekrise gjør reinen mer sårbar for rovvilt enn normalt, fordi forstyrrelser vil ha større negativ 
påvirkning enn vanlig. Forstyrrelser fra rovdyr gir reinen mindre ro til å beite i fred og nyttegjøre en 
allerede minimal beitetilgang. Reinen er også et lettere bytte enn normalt, og mange simler kan 
kaste kalven på grunn av ekstra stress. Behovet for å gi reinen ro er så stort at mange 
reindriftsutøvere vegrer seg for å kjøre inn blant dyrene, noe som igjen kan gjøre det vanskelig å 
oppdage rovviltaktivitet og eventuelt stoppe den.  
 
Mye av reinen som har vinterbeiter i Finnmark og sommerbeiter i Troms, har kommet til 
sommerbeitene tidligere enn vanlig på grunn av den svært krevende vinteren. Det har vært 
nødvendig for å unngå sammenblandinger og for å kunne fôre godt nok, på tross av at flere da har 
måttet flytte inn i områder med mye rovvilt. 
 
Situasjonen er ekstra krevende fordi flere reinbeitedistrikt har viktige vinterbeiteområder innenfor 
prioriterte rovviltområder for bjørn, gaupe eller jerv. Særlig utgjør gaupe og jerv en stor utfordring 
for reindriften, men også kongeørn er en betydelig skadevolder, spesielt for reinkalv.  
 
Tapsutviklingen for reindriften er fra før negativ og alvorlig. Hovedtrenden er en markert økning i 
totaltap og omsøkte rovvilttap. I Nordland var gjennomsnittlig kalvetap i 2018/2019 på 53 %, og 
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flere distrikt hadde mellom 60 og 70 % kalvetap. Årsakene til dette er nok sammensatte, men det 
er sannsynlig at rovvilt er en viktig faktor over hele området.  
 
Med en så alvorlig beitekrise nå vil det rovvilttrykket som er i svært mange reinbeitedistrikt(RBD) 
være dramatisk med tanke på dyrevelferden. 
 
Miljødirektoratet har gitt tillatelse til ekstraordinære uttak av jerv i Finnmark i områder med mye rein 
på vinterbeite. Det er særlig tatt ut jerv i typiske reinbeiteområder som Tana, Lebesby og 
Porsanger, i tillegg til i Gamvik og Nesseby. Det ble nylig innvilga nye fellingstillatelser innenfor 
store deler av Finnmark. I tillegg er det tatt ut ei gaupe i Tana og ei i Porsanger på skadefelling. 
Det er positiv at rovviltforvaltningen tar grep som fører til mindre rovvilt, særlig jerv, i 
reinbeiteområder hvor det allerede er en svært utfordrende vintersesong på grunn av utilgjengelige 
beiter.  
 
Mattilsynet region Nord sendte nylig bekymringsmelding til hovedkontoret vedrørende bjørn nær 
kalvingsområde til Byrkje reinbeitedistrikt i Grane kommune. Distriktet opplever en alvorlig 
beitekrise og fôrer reinen. Simlene er kalvtunge og ekstra sårbare for det stresset en bjørn i eller 
nær flokken kan utsette dem form i form av jaging og tap/skader. Det er stor fare for at simlene kan 
kaste kalven, eller at reinen skremmes bort fra fôringsplassene og derfor kan sulte ihjel på grunn 
av de store snømengdene som dekker beitet. Rovviltnemnda i Nordland har bedt MD om å vurdere 
uttak av bjørnen. 
 
 
Tap av sau: 
Nordland 
I Nordland er det for andre år på rad en oppgang i tap av sau på beite. Det er også en vesentlig 
økning i antall dokumenterte tap til rovvilt. Det er i hovedsak jerv og gaupe som dokumenteres som 
tapsårsak, fra fastlandet nord i Nordland til helt sør i Nordland. Det er Ofotkommunene Narvik og 
Ballangen, Saltenkommunene Tysfjord/Hamarøy, Sørfold, Bodø, Saltdal og Meløy og 
Helgelandskommunene Hattfjelldal, Grane, Hemnes, Vefsn, Rana og Leirfjord hvor det er høyest 
tap siste beitesesong, og hvor tapene nok i hovedsak skyldes rovvilt. 
 
Gaupe 
Beitesesongen 2019 var det er en god del tap til gaupe i flere viktige beiteområder for sau i fylket, 
da særlig i Narvik/Ballangen, Hamarøy, Sørfold, Saltdal i Rana, Leirfjord, Hemnes, Vefsn, Grane 
og Hattfjelldal. I løpet av vinteren er det også dokumentert rein tatt av gaupe i noenlunde samme 
områder.   
 
Årets gauperegistreringer viser relativt høy aktivitet av gaupe i de samme områdene. Det er kun 
felt ei gaupe i Nordland siden sist beitesesong. MD har åpnet for at FM i regioner med tamreindrift 
får en kvote for skadefelling av gaupe i perioden 16. februar til og med 31. mai dersom det oppstår 
akutte skadesituasjoner på tamrein forårsaket av gaupe. Denne kvoten skal også gjelde dersom 
det oppstår akutte gaupeskader på sau. 
 
I Nordland er det vedtatt at gaupebestanden skal forvaltes ut fra et byrdefordelingsprinsipp på 
fastlandet og ikke gjennom arealdifferensiering. Dette medfører at alle beiteområdene på 
fastlandet i Nordland kan ha gaupe innenfor sitt område. Dette innebærer at mange beiteområder 
for både sau og rein i Nordland må regne med at gaupe kan utgjøre et vesentlig risikomoment for 
tap. FM i Nordland uttaler i et avslag på skadefelling av gaupe i Sørfold; «Prinsippet om 
byrdefordeling av gaupebestanden i områder som brukes til beite for sau og/eller rein vil 
nødvendigvis innebære fare for tap. Altså at man må akseptere et visst skadenivå som ikke gir 
grunnlag for å skyte gaupe.» Dyrevelferdsmessig er byrdefordelingsprinsippet betenkelig etter 
Mattilsynets vurdering, da det er svært få aktuelle forebyggende tiltak mot tap til gaupe. 
 
Mattilsynet er bekymret for at den økte aktiviteten av gaupe i mange beiteområder i Nordland kan 
føre til en ytterligere økning i tap av beitedyr til gaupe i fylket i 2020. Særlig utsatt er de områdene 
der det er registrert høy aktivitet av gaupe. 
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Mattilsynet vurderer at det foreligger stor risiko for tap av sau og lam til gaupe i kommunene 
Narvik/Ballangen, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Rana, Leirfjord, Hemnes, Vefsn, Grane og 
Hattfjelldal. 
 
 
Jerv 
Når det gjelder tap av sau til jerv, så peker tapssituasjonen på Korgfjellet beitesesongen 2019 den 
absolutt mest dramatiske, med høye tapstall og mange dokumenterte jervtatte sau. Men jerven har 
også forårsaket skader i flere av beiteområdene i Nordland. Både Narvik/Ballangen, Fauske, 
Saltdal, Meløy, Rana og Hattfjelldal har høye tap til jerv.  
 
Mattilsynet er bekymret for velferden for sau på beite i områder hvor det er aktivitet av jerv. Det er 
til nå tatt ut få jerv i fylket siden forrige beitesesong og DNA-funn tilsier mange individer av jerv i 
fylket. Situasjonen i Korgfjellet sist sommer viser hvor dramatisk det er å få jerv i beiteområdet, og 
hvor vanskelig det er å få felt jerv på barmark. Vi håper av uttaket av jerv 21. april i/ved Korgfjellet 
får positiv effekt på dyrevelferden kommende sommer. 
 
 
Mattilsynet vurderer at det er stor risiko for tap av sau til jerv i kommunene Narvik, Fauske, Saltdal, 
Rana og Hattfjelldal. På tross av uttak av tre jerv i Vefsn vurderes også risikoen som høy i dette 
området, dersom uttaket av de to jervene i området ikke lykkes. 
 
 
Bjørn 
I sommer forårsaket bjørn store tap av sau og lam i Grane og Hattfjelldal. På tross av flere forsøk 
på skadefelling ble det ikke felt bjørn i det aktuelle området. MD avslo i november 2019 en søknad 
om skadefelling fra Grane kommune med den begrunnelsen at det på den tiden ikke var akutt fare 
for tap av sau. Bakgrunnen for søknaden var observasjon av ferske bjørnespor i området og store 
bjørneskader på sau sommeren 2019. Kommunen har fra tidligere erfaringer med at våruttak av 
bjørn har ført til en betydelig reduksjon i skadeomfanget i etterkant.  
 
Til nå er det ikke dokumentert yngling av bjørn i Nordland, noe som medfører at Nordland ligger 
under bestandsmålet på en yngling pr. år. Men Nordland opplever enkelte somre besøk av 
streifbjørner som har forårsaket store skader, slik tilfellet var i Grane/Hattfjelldal i år. Det var også 
en streifbjørn som ble felt på skadefelling i Evenes den 11. juni 2019. Dersom denne ikke hadde 
blitt felt, ville den kunnet forårsake store lidelser og skader på sau i et beiteområdet med mye sau. 
Dette viser hvor viktig det er med en effektiv skadefelling så tidlig som mulig. 
 
Mattilsynet vurderer at det foreligger en svært forhøya risiko for tap av sau til bjørn i Grane og 
Hattfjelldal, med bakgrunn i tapssituasjonen de siste to beitesesongene. Men både i Saltdal og 
Rana er det forhøyet risiko for tap av sau til bjørn, da dette er områder hvor det kan komme 
streifdyr innom.  
 
 
 
Troms og Finnmark 
Nord-Troms med Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen er et område med 
mye sau og rein på beite. Det er også et område med et stort rovvilttrykk inn mot beiteområdene, 
da særlig av gaupe og jerv. Men også kongeørn forårsaker tap i området (Lyngen og Skjervøy). 
Lyngenhalvøya er beiteprioritert område.  
 
 
Gaupe 
Kommunene i Nord-Troms er hardest utsatt for tap av sau til gaupe. Det er dokumenterte tap både 
i Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Kvænangen. Dette området har svært høy aktivitet av gaupe. Det 
er våren 2020 registrert seks familiegrupper med gaupe i Nord-Troms.  
I dette området er det i vinter tatt ut ei gaupe i Lyngen i februar og ei i Nordreisa. I tillegg ble det 
påkjørt to gaupeunger på førjulsvinteren, en i Kåfjord og en i Nordreisa.  
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Mattilsynet vurderer at i kommunene Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Lyngen foreligger det en 
forhøya risiko for tap av sau til gaupe. Også i kommunene Alta, Tana og Porsanger sine 
beiteområder vurderer Mattilsynet at det foreligger en forhøyet risiko for tap av sau og lam til 
gaupe. 
 
Jerv 
Når det gjelder tap av sau til jerv er det også i 2019 størst tap i Storfjord kommune. Det samme var 
tilfelle i 2018. Det ble felt en jerv på skadefelling i august, men det ble samtidig påvist aktivitet av 
flere jerv i området. Området grenser inn mot et området med høy tetthet av jerv. I vinter er det felt 
en jerv på skadefelling i området.  
 
MD har tatt ut en god del jerv på ekstraordinært uttak i Finnmark, mye med bakgrunn tap av rein. 
Det er også inntrykk av at det er stor aktivitet av jerv i området.  
 
Slik Mattilsynet vurderer det, foreligger det fortsatt en høy risiko for tap av sau til jerv i Storfjord og 
Nordreisa. I tillegg anser vi at det er en forøka risiko for tap av sau til jerv i beiteområder som 
grenser opp mot rovviltsoner.  
 
 
Bjørn 
Tapene til bjørn i Neiden beitelag var store sommeren 2019. Det var en pågående skadesituasjon 
hele sommeren, dette til tross for at det ble felt en bjørn på skadefelling i juni og en i september i 
området. Både næring og rovviltforvaltning ved FM og skadefellingslag gjorde en stor innsats for å 
forhindre tap, men det viser seg å være krevende. Det ble også felt en bjørn på skadefelling i annet 
område i Sør-Varanger. Bjørnen opphold seg i et område med en god del rein. Det var en 
skadesituasjon med tap av sau til bjørn i Skånland/Tjeldsund/Evenes-området i juni 2019. Det som 
kunne blitt en sommer med store tap av sau til bjørn, ble avverget gjennom at bjørnen ble felt på 
skadefelling alt 11. juni.   
Dette viser hvor viktig det er å innvilge skadefellingstillatelse tidlig og ha oppegående 
skadefellingslag i området.  
 
Når det gjelder bjørn, er det usikkert i hvilke områder det foreligger størst risiko neste beitesesong. 
I Sør-Varanger ble det tatt ut tre bjørner sist sommer. Neiden-området får likevel relativt ofte 
streifbjørner innom, som forårsaker store skader enkelte år. Det samme gjelder også for Bardu og 
Målselv. 
  
Mattilsynets vurdering er at ut fra et dyrevelferdsmessig ståsted bør ikke bjørn og sau være i 
samme område til samme tid. Bjørn i reinkalvsområder er også uforenelig med god dyrevelferd. 
Mattilsynet ser at uttak av bjørn i beiteområdene før beitesesongen er det mest effektive og det 
som gir best dyrevelferd. Før skadefelling oppstår det ofte både store skader og lidelser før man 
eventuelt klarer å felle bjørnen. 
 
Kongeørn 
Sammen med Nordland huser Troms en betydelig del av den norske kongeørnpopulasjonen 
Det er ingen åpning i regelverket for bestandsregulerende felling av kongeørn. Kongeørn 
forårsaker størst tap for reindriften i kalvingstiden, da er det ofte vanskelig å forebygge skader.  
Felling i denne tiden på året er problematisk da det er hekketid for kongeørn.  
 
Vi ser at en del områder har påviste tap av lam til kongeørn tidlig i beitesesongen, gjerne på 
innmark. I 2019 ble det påvist åtte sau tatt av kongeørn i Vadsø. Dette området har de siste årene 
hatt en del tap av lam til kongeørn. Det er vanskelig å forebygge tap til kongeørn. 
 
Det ble innvilga en skadefellingstillatelse på kongeørn i Nordland og en i Troms på forsommeren i 
2019. Begge ble innvilga med bakgrunn i store tap av reinkalver og at reindriften mente det var 
mulig å peke ut skadevoldende individ. Ingen av fellingene ble effektuert. 
 
Etter planen skal Troms delta i et prosjekt med tanke på skadeforebyggende forvaltning av 
kongeørn med bakgrunn i skade på sau og rein. Dette drar ut i tid med bakgrunn i at forvaltningen 
mener det er behov for mer kunnskap før slikt uttak iverksettes.   
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