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Innspill fra Skjækra sambeitelag i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for rovvilt i 
region 6 Midt-Norge 
 
Skjækra sambeitelag har fra oppstarten i 1966 god dokumentasjon over tap. Figuren under illustrerer 
utviklingen med hensyn til tap (tapsprosent) og viser tydelig at alle argumenter om at sauer dør på beite av alle 
mulig andre årsaker (sykdom, ulykker, alveld, flått/parasitter) kan tilbakevises. Figuren viser når 
bjørneproblemene eskalerte på starten av 90-tallet. De blå strekene viser når bjørn ble felt i / i nærheten av 
beiteområdet. 

 
Beitelagets dokumentasjon over mange år viser også en stor økning i arbeidsbelastningen (tilsyn, sanking, 
administrativt arbeid mm) grunnet rovdyr. 
 
• Skadefelling av bjørn:  

o Skadefelling er ikke jakt. Flere midler må tas i bruk (uttak på vårsnø, plotthunder/på drevet 
halsende hund, helikopter, droner, varmesøkende kameraer …) for å ta ut skadedyr raskt og 
effektivt. 

o «I henhold til rovviltforlikets punkt 2.2.9 skal uttak av skadedyr gjøres raskt, samt at 
miljøforvaltningen i større grad skal bidra til å effektivisere uttak, uavhengig om bestandsmålet er 
nådd.» Sitat er definert som et «viktig forvaltningsprinsipp i dagens forvaltningsplan» og må ikke 
svekkes gjennom revisjonen, heller sikres at det faktisk gjennomføres. 

o Uttak på svensk side (https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/jakt-pa-
rovdjur/jakt-pa-bjorn), samtidig som at populasjonsutviklingen er stabil 
(https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/vilt/bjorn-populationsutveckling/) viser at 
stammen er bærekraftig og ikke kan ses isolert fra norsk side. Uttak av skadedyr vil ha liten 
påvirkning på bestanden totalt sett. Skadefelling må gis raskt og gjennomføres effektivt.  

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/vilt/bjorn-populationsutveckling/
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o Lisensjegere på svensk side, samt skadefellingslaget på Snåsa har poengtert at det er vanskelig å 
jakte i områder uten veg. Man må styrke kunnskap og ferdigheter til skadefellingslag med hensyn 
til skadefelling i ikke veg-nære områder.  

• FKT (Forebyggende og konfliktdempende tiltak) 
o Vi føler at vi har prøvd det meste, og blir oppfordret om å gjennomføre de samme tiltakene hver 

eneste beitesesong (f.eks forsinket slipp, ekstraordinært tilsyn, godkjente kadaverhund-ekvipasjer, 
vokterhunder, dødelighetssendere, sporingsenheter), men så lenge det ikke gjennomføres effektive 
skadefellinger så opplever vi store tap. Effektiv skadefelling er det viktigste forebyggende og 
konfliktdempende tiltaket.  

o Samtidig vet vi aldri om vi får FKT-midler til ulike tiltak (noen FKT-midler får vi kun i akutte 
situasjoner). Det er for lite forutsigbarhet knyttet til FKT-midler som ekstraordinært tilsyn i 
forhold til planlegging og gjennomføring, spesielt i områder som er hardt belastet med rovdyr år 
etter år.  

o Vi ønsker en forenkling med hensyn til rapportering av FKT-midler. I 2022 måtte vi levere en 
rekke rapporter, hvorav 1 rapport er knyttet til midler fått gjennom hovedsøknad i januar, og en 
rapport for hver gang vi har fått akutte midler gjennom en krisesommer, til sammen gir dette økt 
arbeidsbelastning.   

 
• I dagens forvaltningsplan poengteres at rovviltforvaltningen skal bidra til at det ikke oppstår behov for 

beiterestriksjoner. Punktet må videreføres gjennom revisjonen og det må sikres at dette faktisk 
gjennomføres, først og fremst gjennom effektive uttak av skadedyr.  
 

• Forvaltningsområde for bjørn bør følge anbefaling fra NINA-rapport (1952) om at området er stort nok, 
noe som rovviltnemnda også signaliserer i oppstartsmeldingen, og ikke utvides.  

 

 
 
 
Vennlig hilsen  
Leder for Skjækra sambeitelag     
Line Kolås 


