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Statusbeskrivelse og utviklingstrekk – sau i Nordland 
 

Vedlegg til Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland – 
høringsutkast oktober 2016 
 
Dette kapittelet gir en statusbeskrivelse av sauenæringa i Nordland. Alle figurer, tabeller og 
kart er basert på data fra Organisert beitebruk, søknad om produksjonstilskudd i landbruket 
og tall fra rovvilterstatningene. Kapittelet viser oppdatert status per oktober 2016.   
 

1. Antall besetninger og antall dyr 

Saueproduksjonen i Nordland har vært ganske stabil de siste 10 årene. Antall vinterfôra 
sauer er 96 340 den 01.01.2016. Dette er en økning på 3,3 % på 10 år.  
 
Sommeren 2015 beitet ca. 219 000  sau og lam i fylket. I overkant av 70 % av sauen i fylket er 
med i organisert beitebruk. 
 

 

Figuren viser antall sau og lam på sommeren i Nordland, med data fra både søknad om 

produksjonstilskudd og organisert beitebruk. Videre viser figuren antall bruk med sau i 

Nordland (søknad om produksjonstilskudd).  
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2. Tapstall 

 
Figuren viser tall fra Organisrt beitebruk over antall sau og lam på beite i Nordland og antall  

sau og lam tapt i perioden 1995-2015. 

Figuren viser tapsprosent i organisert beitebruk i Nordland og hele landet i perioden 1970-
2015. 
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Kartene viser utvikling i tapsprosent for sau og lam i beitelag som er med i organisertbeitebruk i 
perioden 2013-2015. 
 
 
 

3. Rovvilterstatninger 

Om lag 20 % av alle sauebønder i fylket søker om rovviltertstatning. Disse brukene har ca 30 
% av all sauen i fylket. De siste 10 årene er det årlig erstattet mellom 3000 og 4500 sau til 
fredet rovvilt i Nordland. 

Figuren viser tall fra erstatningsoppgjør for sau drept av fredet rovvilt i Nordland i perioden 
1995-2015. 
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Figuren viser sau erstattet til fredet rovvilt i perioden 1994-2015, fordelt på de ulike 
rovviltartene. 
 

Figuren viser oversikt over sau på beite hos besetningers som søkte om rovdyrerstatning i 
Nordland i 2015, fordelt på tapte dyr og dyr som kom vel hjem.  


