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Sak 2/18 Nasjonale satser for tidlig nedsanking av sau og bruk av 
hjemmebeite - høringsuttalelse 
 
 
Vedlegg: 

• Høringsbrev fra Miljødirektoratet av 20. desember 2017 

•  NIBIO rapport vol. 3 nr. 100 2017 Tidlig nedsanking av sau og bare innmarksbeite - Sats per 
dyr og dag ved mer innmarksbeite.   
 
 

Bakgrunn: 
Miljødirektoratet har i brev datert 20.12.2017 sendt på høring forslag til endringer i forskrift 1. januar 
2013 nr. 3 om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Formålet 
med endringene er å fastsette nasjonale satser for tidlig nedsanking av sau og bruk av hjemmebeite 
for å gi forutsigbarhet for den enkelt bruker og forenkle saksbehandlingen for fylkesmennene.  

 
Sekretariatets vurderinger: 
Direktoratet ga NIBIO i oppdrag å beregne kostnader knyttet til å ha dyr på hjemmebeite. 
Resultatene fra dette arbeidet er gjengitt i NIBIO rapport vol. 3 nr. 100 2017 Tidlig nedsanking av sau 
og bare innmarksbeite - Sats per dyr og dag ved mer innmarksbeite.   
 
Rapporten konkluderer med at kostnadene knyttet til å ha dyr på innmarksbeite ved tidlig sanking 
varierer fra vel 4 kr pr dyr og dag hvis det løses ved å leie mer areal, til noe over 13 kr pr dyr og dag 
hvis en tilpasser seg ved å redusere besetningen. Dersom en velger en løsning med å kjøpe inn 
vinterfôr til erstatning for det som beites blir kostnaden rundt kr 7 pr dyr og dag. Rapporten 
konkluderer også med at det er høyere kostnader pr dyr og dag ved å ha besetningen på 
hjemmebeite hele sesongen enn dersom det bare er for en kortere periode før ordinær sanking om 
høsten. En vesentlig grunn til dette er at brukeren da mister utmarksbeitetilskuddet. Kostnadene til 
dettet tiltaket spenner fra kr 6,90 pr dyr og dag ved leie av mer areal til kr 8,55 ved kjøp av grovfôr.  
 
En annen sentral konklusjon i rapporten er at det er relativt små forskjeller mellom ulike deler av 
landet knyttet til kostnader ved å ha dyr på innmarksbeite. Rapporten anbefaler derfor at det brukes 
en felles sats for hele landet.  
 
Direktoratet foreslår med bakgrunn i rapporten at sats for tidlig sanking settes til kr 7 pr dyr og dag, 
og at satsen for hjemmebeite hele sesongen settes til kr 7,50 pr dyr og dag.  
 
I Hedmark har rovviltnemnda årlig fastsatt satser for tidlig sanking og hjemmebeite. Satsen for tidlig 
sanking har siden 2015 vært kr 6 pr dyr og dag. For hjemmebeite har satsen vært kr 750 pr dyr pr 
sesong.  De foreslåtte satsene vil ligge omtrent på nivå med det som har vært brukt i Hedmark siste 
tre år.  
 
De foreslåtte satsene innebærer også en harmonisering med satsene i forskrift 9. juli 2010 nr. 1087 
om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt 
 
Ved valg av sats må det gjøres en avveining mellom behovet for å dekke merkostnadene for den 
enkelte bruker med de totale kostandene knyttet til ordningen. En høy sats vil medføre at flere 
brukere anser sine kostnader dekket, men vil samtidig medføre at færre brukere kan få tilbud om 
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tilskudd. Å ta utgangspunkt i kostnadene ved ordningen for gjennomsnittsbrukeren må anses å være 
et godt kompromiss. 
 
Direktoratet foreslår å bruke en sats pr dyr og dag også for hjemmbeite hele sesongen, men det 
defineres ikke nærmere hvor mange dager en regner i en normal beitesesong. I rapporten fra NIBIO 
er det lagt til grunn at 100 dager regnes som normal beitesesong. For å unngå uklarheter knyttet til 
dette mener sekretariatet at forskriften må definere at lengden på normal beitesesong er 100 dager. 
 
Sekretariatets innstilling til vedtak i sak 2/18 Nasjonale satser for tidlig nedsanking av sau og bruk 
av hjemmebeite - høringsuttalelse: 
 
Rovviltnemnda støtter direktoratets forslag til endringer i forskrift 1. januar 2013 nr. 3 om tilskudd til 
forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og de forslåtte satsene på kr 7 pr 
dyr og dag for tidlig nedsanking av sau og kr 7,50 pr dyr og dag for hjemmebeite hele sesongen. 
Rovviltnemnda anbefaler videre at forskriften definerer antall dager i en normal beitesesong. 
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