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Tilskudd til akutte tiltak mot rovviltskader i Verdal kommune for beitesesongen
2016
Saksbehandler: Rune Sørholt
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rune.sorholt@innherred-samkommune.no
Tlf.:
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2016/4643 - /K47

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
15.12.2016

Saksnr.
23/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Fordeling av midler om tilskudd for akutte tiltak for å hindre / forebygge skader på beitedyr fra
fredet rovdyr i Verdal kommune 2016 settes til følgende:
Beitelag
Kråka (2)

Sau

Lam Tot
420

Skjækerfjella (20)

1520 2556 4076

Sørfjella (SBS) (5)

1300

Juldal og
Kverndal (9)
Frol (9)
Totalt

1624 2671 4295

Pr. sau

Tildelt

Ansvarlig søker

11,9

5 000

Karin Rekve

8,6

35 000

Martin Kolstad

11,5

15000

Tore Øgstad

8,2

35 000

Stein Otto Bjørkeng

10 000

Eivind Grande
Gudding

1000 (2937) 10,0

100 000

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven innen 3 uker etter at melding om
vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.

Vedlegg:
6 søknader om tilskudd til akutte tiltak mot rovviltskader i Verdal kommune for beitesesongen
2016.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
På grunn av store utfordringene med rovdyr i 2016 har Verdal kommune etablert en ordningen der man
etter beitesesongen kan søke om tilskudd for akutte tiltak som ble iverksatt under beitesesongen for å
hindre / forebygge skader på beitedyr fra fredet rovvilt.
Det kan søkes om tilskudd for ekstraordinært tilsyn, ekstraordinært arbeid for dokumentasjon av skader
mm. Følgende kriterier skal være til stede for at søknad om akutte midler kan innvilges:
Det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt.
Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må ha vært til stede.
Situasjonen må ha vært akutt og pågående.
Det ble avsatt en ramme på inntil kr. 100 000,- som skal fordeles av utmarksnemnda. Informasjon om
ordningen ble lagt ut på hjemmesiden til Verdal kommune og annonsert i lokalavisa Innherred.
Søknadsfristen var satt til den 20. oktober 2016. Det har kommet inn 6 søknader. 5 av disse var fra
beitelag mens den siste søknaden var fra Tove Kristin Helgås og Jens Holmli som er også er medlemmer
av Skjækerfjella beitelag.

Vurdering:
I følge tall fra organisert beitebruk ble det i 2016 sluppet 10 945 sau og lam på beite i Verdal. I
tillegg ble det fra Frol beitelag sluppet ca. 1000 sau og lam som i hovedsak beiter i Verdal. Det
ble også sluppet sau og lam fra enkelt besetninger som ikke er organisert gjennom organisert
beitebruk. Det reelle tallet på sau på beite i Verdal ligger derfor noe over disse tallene.
Jerven har over flere år vært den største skadevolderen i Verdal – spesielt på lam. Av de totale
tapene i perioden 2010-2015 har jerven alene stått for 39 % av tapene, bjørn 16 %, gaupe 12 %,
kongeørn 4% og uspesifiserte tap 29 %.
De foreløpige tallene fra 2016 tyder på at det i enkelte områder som i Sørfjella har vært en
nedgang på tap av lam til jerv denne beitesesongen. Det ble også tatt ut to jerver i dette området
i løpet av vinteren 2016. En jerv ble felt under ordinær lisensfelling, mens den andre ble felt av
det kommunale skadefellingslaget under skadefelling i februar 2016.
I tillegg til jerven har også bjørnen gitt beitenæringa i Verdal ekstra utfordringer i de siste
beitesesongene. I 2016 har det vært tap av sau og lam forårsaket av bjørn i Verdal. Det har vært
flere perioder i beitesesongen 2016 hvor det er gitt dispensasjon fra Fylkesmannen i NordTrøndelag eller Miljødirektoratet til skadefelling på bjørn hvor det kommunale
skadefellingslaget har vært brukt i fellingsforsøket. Det har ikke lykkes for det kommunale
fellingslaget å felle bjørnen. Skadefelling på bjørn under beitesesongen har visst seg å være
svært krevende og sannsynligheten for å lykkes har vist seg å være relativ liten.
Det har også i løpet av 2016 vært 5 søknader om skadefelling som har blitt avslått. (1 på jerv og 4 på
bjørn). De 3 siste avslagene om skadefelling av bjørn var alle fra september 2016.

Disse 3 avslagene ble påklaget av beitenæringa og kommunen. 2 av klagene ble avvist av Fylkesmannen
i Nord- Trøndelag på grunn av at klagefristen ikke var overholdt. Den siste klagen ble videresendt til
Miljødirektoratet og det har ikke kommet noe endelig svar på denne klagen.
Kommunen har i løpet av høsten 2016 hatt et møte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved
miljøverndirektøren, hvor utfordringene ifm rovdyr ble diskutert. Innherred- samkommune har også
sammen med Meråker kommune gått sammen og søkt Klima- og Miljødepartementet om å delta på
prosjektet «mer effektiv lisensfelling på jerv» som pågår i flere andre kommuner i landet. Det er levert en
søknad med enprosjektbeskrivelse og man håper på et snarlig svar fra Departementet på denne søknaden
Det har kommet inn 6 søknader om tilskudd for akutte tiltak. 5 av søknadene er fra beitelag og den siste
var fra Tove Kristin Helgås og Jens Holmli som er også er medlemmer av Skjækerfjella beitelag. Det
anbefales at Deres søknad blir behandlet og sett i sammenheng med søknaden fra Skjækerfjella beitelag.
Det kan søkes om tilskudd for ekstraordinært tilsyn, ekstraordinært arbeid for dokumentasjon av skader
mm. Følgende kriterier skal være til stede for at søknad om akutte midler kan innvilges. Det må være
dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt. Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må ha
vært til stede. Situasjonen må ha vært akutt og pågående. Det er vurdert at alle søknadene fyller
kriteriene som er satt for å kunne søke på midlene.
Ved fordeling av midlene er det tatt hensyn til antall sau som er sluppet i det aktuelle området. Det har i
løpet av sesongen vært utfordringer med rovdyr over store deler av kommunen. Områdene i sørdelen av
kommunen har likevel hatt de aller største utfordringene denne sommeren. Det er også i dette området at
man har hatt de fleste periodene med skadefellingsforsøk. Fordelingen er satt opp i en tabell som viser et
forslag til fordeling av midlene.

Beitelag
Kråka (2)

Sau

Lam Tot
420

Skjækerfjella (20)

1520 2556 4076

Sørfjella (SBS) (5)

1300

Juldal og
Kverndal (9)
Frol (9)
Totalt

1624 2671 4295

Pr. sau

Tildelt

Ansvarlig søker

11,9

5 000

Karin Rekve

8,6

35 000

Martin Kolstad

11,5

15000

Tore Øgstad

8,2

35 000

Stein Otto Bjørkeng

10 000

Eivind Grande
Gudding

1000 (2937) 10,0

100 000

Tabellen viser hvem som har søkt, antall sau som er sluppet på beite, forslag til fordeling og et
forholdstall som viser hvor mye det er gitt pr. sau som er sluppet i området. Tabellen viser at
forholdstallet er litt høyere i sørdelen av kommunen. Tallet varier fra 8,2 til 11,9 pr. sau sluppet i
området.

