Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt beiteåret:

Det skal minst gjøres fradrag for normaltap i den overskytende delen av tapet når ikke hele tapet eller skaden kan erstattes etter
undersøkelse som konstaterer rovvilttap. Innenfor ulike beiteområder vil tap av andre årsaker som ulykker, sykdom, parasitter,
alveld, bilpåkjørsler osv ha ulikt omfang, men skal alltid trekkes i fra når vurdering av andre omstendigheter benyttes som
grunnlag for å tilkjenne erstatning.
Normaltap beregnes primært på bakgrunn av besetningsdata som oppgis av dyreeier. Dyreeieren må eventuelt framlegge slike data for
en sammenhengende periode på minst 8-10 år. Ellers benyttes satser for normaltap for beiteområdet, eller tall for gjennomsnittlig tap
for fylket, regionen eller kommunen basert på data fra Organisert beitebruk. Erstatningsmyndigheten har anledning til å beregne
normaltapet på andre måter der dette er hensiktsmessig og rettferdig.
Ja

Nei

Normaltap bes beregnet på grunnlag av gjennomsnittstall?

Ja

Nei

Individuell beregning av erstatning?

Mobiltelefon:

Bank/Postgiro:
Du kan levere
søknad elektronisk på
www.rovviltportalen.no

Hvis ja, vedleggsnummer:

Dersom dyreeier ikke ønsker søknaden behandlet etter de standardiserte satser, men ønsker en individuell beregning av erstatning, må
søker krysse av for dette nedenfor. Gjennom å velge en slik behandlingsform krever søker en særskilt behandling av sin søknad.
Gjennomsnittsberegningen som ligger til grunn for en standardisert behandling av søknaden bygger på en vurdering om at denne skal
være dekkende for saueholdet i Norge. Søkere som krever særskilt behandling av søknaden må derfor være oppmerksom på at utfallet
av en slik særskilt behandling kan gi et dårligere økonomisk resultat enn standardbehandlingen. Det er ikke anledning til å endre ønske
om behandlingsmåte når søknaden er behandlet, selv om annen behandlingsmåte kunne gitt høyere erstatning.
De samme faktorer som ligger til grunn for gjennomsnittsberegningen vil måtte beregnes individuelt for de som ønsker slik individuell
beregning av erstatning. I tillegg vil enkeltfaktorer som har marginal betydning i en gjennomsnittsberegning også tas med i den
individuelle beregningen.
Ønskes individuell beregning av erstatning?
Ja
Nei

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

E-post adresse:

Postnr.:

Poststed:

Bostedskommune:
Eiendommens navn:
Gnr:

Bnr:

Festenr:
Sone for distriktstilskudd kjøtt:

Beitekommune:

Hvis ja, må dyreeier fremlegge følgende nødvendige dokumentasjon, der alle individer i besetningen kan identifiseres:
Vedleggsnummer

Beitelag:

Beiteområde*:
*Kartutsnitt over beiteområdet skal vedlegges, vedleggsnummer:

Veterinærbekreftet rapport om antall søyer som må utrangeres pga skade forårsaket av rovdyr
Slakteresultater i tapsåret, og evt. resultater fra tidligere år (aktuell dokumentasjon er
årsutskrift fra sauekontrollen eller avregning fra slakteri)
Avregning ulloppgjør, dersom dyra er klippet hjemme før slakting

Har brukeren søkt om produksjonstillegg for sauehold inneværende år? Ja

Nei

Har brukeren mottatt produksjonstillegg for sauehold inneværende år? Ja

Nei

Sone for distriktstilskudd, evt. brukets beliggenhet

Har brukeren søkt erstatning tidligere år? Ja

Nei

Hvis ja, oppgi siste år:

Veterinærutgifter til behandling/attestasjon av skadede dyr
Antall bjøller og klaver som er mistet eller blitt ubrukbare

Morsøyer

Økt arbeidsomfang knyttet til tapene (antall timer ekstraarbeid i beitetida samt
arbeid med dokumentasjon etc.)
Økte transportkostnader. Antall km med egen bil, bompenger etc.

Ytterligere opplysninger er gitt på eget ark
Jeg bekrefter med min underskrift at jeg ønsker en individuell beregning av erstatning. Jeg bekrefter at jeg aksepterer den
beregning som gjennomføres på mine vedlagte besetningsdata, og at disse er levert i tråd med regelverket.

Sted

Dato

Underskrift

Antall nummererte vedlegg er:
Jeg bekrefter med dette at jeg har gitt så riktige og utfyllende opplysninger som mulig, og at det søkes erstatning på dette grunnlag og
i tråd med forskrift av 2. juli 1999 om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.
Sted

Dato

Søyer u/lam

Lam

Antall dyr som ikke ble sluppet på utmarksbeite:

Eventuelle andre kostnader knyttet til tapene

Underskrift

Telefon privat:

Personopplysninger

Dokumentasjon på normaltap følger søknaden?

Individuell beregning av erstatning

Klage

Søknad skal sendes til f ylkesmannen i søkerens bostedsfylke innen 1. november i tapsåret
Fødselsnummer:
Dag Mnd. År Personnummer: Produsentnummer:
Organisasjonsnummer:

Underskrift

Brukerens opplysninger om tapsforhold

Normaltap

Fradrag for normaltap

Antall dyr sluppet på utmarksbeite:
Antall dyr i besetningen totalt ved beiteslipp:

Tap og erstatningskrav:
Tap som skyldes eller antas å skyldes (skal spesifiseres på art):
Gaupe:
Jerv:
Bjørn:
Ulv:
Kongeørn:
Tap som ikke skyldes gaupe, jerv,
bjørn, ulv eller kongeørn:

Klagefrist
Det vises til forskriftens bestemmelser når det gjelder fylkesmannens frist for å behandle fremsatt søknad. Fristen for å klage er tre
uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til mottaker, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagesaksbehandlingen må
påregnes å ta lengre tid enn en måned, jfr. forvaltningsloven § 11 a) annet ledd.

Samlet tap:

Fylles ut av
Fylkesmannen
Erstattes
Sau
Lam

Dødsårsak:

Antall
Sau

Totalt antall
rapportert til
fastsatt myndighet?

Lam

Snylterbehandling i besetningen:

Funnsted
Innmark Utmark

Ulykke:
Sykdom:
Trafikk:
Hund:
Gaupe, jerv, bjørn,
ulv eller kongeørn:

Tapsperiode:

Annet rovvilt:

Art(er):

Ukjent årsak:
Sum kadaverfunn:

Sum:

Opplysninger om drift:

Brukerens opplysninger om driftsforhold

Brukerens opplysninger om kadaverfunn

Kadaverfunn:

(i egen besetning)

Midlere (gjennomsnittlig dato)

Brukerens opplysninger om driftsforhold

Dag

Slippdato innmark:

Mnd.

Dag

Slippdato utmark:
Dag

Mnd.

Hovedsankedato:

Mnd.

Dag

Husdyrkontrollen:

Er brukeren med i?

Ja

Nei

Organisert beitebruk: Ja

Nei

Gjennomføres det kvalitetsdokumentasjon i henhold til KSL* i besetningen? Ja
(* Kvalitetssystem i landbruket)

Nei

Hva slags tilsyn drives i beiteområdet?
Organisert

Regelmessig

Tilfeldig

Ikke tilsyn

Totalt antall tilsynsdager á 8 t. for beiteområdet:
Brukerens eget tilsyn (antall tilsynsdager á 8 t.):
Egne tilsynsdager
+ Leid tilsyn for egen besetning
+ Sankedager
= Samlet antall tilsyns- og sankedager

Går besetningen på inngjerdet utmarksbeite? Ja
Dag

Hvis ja, antall dyr:

i perioden fra:

Ja

Nei

Av søyer før beiteslipp?

Ja

Nei

Av lam før beiteslipp?

Ja

Nei

Ja

Nei

Mot pulpanyre/graskrampe? Ja

Nei

Vaksinasjoner/behandlinger i besetningen:
Mot selenmangel?

Opplysninger om sykdom:
Er det registrert sykdom i besetningen denne beitesesongen?
Sau

Ja

Nei

Type(r) sykdom

Antall tilfeller:

Lam Ja

Nei

Type(r) sykdom

Antall tilfeller:

Er veterinær kontaktet i forbindelse med sykdomstilfeller denne beitesesongen? Ja
Er det registrert alveld i besetningen?

Ja

Nei

Nei

Hvis ja, oppgi siste år:

Mnd.

Opplysninger om forebyggende tiltak mot rovdyrskader:
Har brukeren iverksatt egne tiltak for å avverge rovvilttap i beitesesongen? Ja

Brukerens opplysninger om forebyggende tiltak

Lammedato:

Etter innsett om høsten?

Nei

Hvis ja, beskriv hvilke tiltak:

Eventuelle ytterligere merknader gis på eget ark, vedleggsnummer:

Har brukeren avtalt å gjennomføre forebyggende tiltak med økonomisk støtte fra det offentlige? Ja

Nei

Hvis ja, beskriv hvilke tiltak og hvordan de er gjennomført:

Nei
Mnd.

Dag

til:

Mnd.

Eventuelle ytterligere merknader gis på eget ark, vedleggsnummer:

Dødsårsak:

Antall
Sau

Totalt antall
rapportert til
fastsatt myndighet?

Lam

Snylterbehandling i besetningen:

Funnsted
Innmark Utmark

Ulykke:
Sykdom:
Trafikk:
Hund:
Gaupe, jerv, bjørn,
ulv eller kongeørn:

Tapsperiode:

Annet rovvilt:

Art(er):

Ukjent årsak:
Sum kadaverfunn:

Sum:

Opplysninger om drift:

Brukerens opplysninger om driftsforhold

Brukerens opplysninger om kadaverfunn

Kadaverfunn:

(i egen besetning)

Midlere (gjennomsnittlig dato)

Brukerens opplysninger om driftsforhold

Dag

Slippdato innmark:

Mnd.

Dag

Slippdato utmark:
Dag

Mnd.

Hovedsankedato:

Mnd.

Dag

Husdyrkontrollen:

Er brukeren med i?

Ja

Nei

Organisert beitebruk: Ja

Nei

Gjennomføres det kvalitetsdokumentasjon i henhold til KSL* i besetningen? Ja
(* Kvalitetssystem i landbruket)

Nei

Hva slags tilsyn drives i beiteområdet?
Organisert

Regelmessig

Tilfeldig

Ikke tilsyn

Totalt antall tilsynsdager á 8 t. for beiteområdet:
Brukerens eget tilsyn (antall tilsynsdager á 8 t.):
Egne tilsynsdager
+ Leid tilsyn for egen besetning
+ Sankedager
= Samlet antall tilsyns- og sankedager

Går besetningen på inngjerdet utmarksbeite? Ja
Dag

Hvis ja, antall dyr:

i perioden fra:

Ja

Nei

Av søyer før beiteslipp?

Ja

Nei

Av lam før beiteslipp?

Ja

Nei

Ja

Nei

Mot pulpanyre/graskrampe? Ja

Nei

Vaksinasjoner/behandlinger i besetningen:
Mot selenmangel?

Opplysninger om sykdom:
Er det registrert sykdom i besetningen denne beitesesongen?
Sau

Ja

Nei

Type(r) sykdom

Antall tilfeller:

Lam Ja

Nei

Type(r) sykdom

Antall tilfeller:

Er veterinær kontaktet i forbindelse med sykdomstilfeller denne beitesesongen? Ja
Er det registrert alveld i besetningen?

Ja

Nei

Nei

Hvis ja, oppgi siste år:

Mnd.

Opplysninger om forebyggende tiltak mot rovdyrskader:
Har brukeren iverksatt egne tiltak for å avverge rovvilttap i beitesesongen? Ja

Brukerens opplysninger om forebyggende tiltak

Lammedato:

Etter innsett om høsten?

Nei

Hvis ja, beskriv hvilke tiltak:

Eventuelle ytterligere merknader gis på eget ark, vedleggsnummer:

Har brukeren avtalt å gjennomføre forebyggende tiltak med økonomisk støtte fra det offentlige? Ja

Nei

Hvis ja, beskriv hvilke tiltak og hvordan de er gjennomført:

Nei
Mnd.

Dag

til:

Mnd.

Eventuelle ytterligere merknader gis på eget ark, vedleggsnummer:

Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt beiteåret:

Det skal minst gjøres fradrag for normaltap i den overskytende delen av tapet når ikke hele tapet eller skaden kan erstattes etter
undersøkelse som konstaterer rovvilttap. Innenfor ulike beiteområder vil tap av andre årsaker som ulykker, sykdom, parasitter,
alveld, bilpåkjørsler osv ha ulikt omfang, men skal alltid trekkes i fra når vurdering av andre omstendigheter benyttes som
grunnlag for å tilkjenne erstatning.
Normaltap beregnes primært på bakgrunn av besetningsdata som oppgis av dyreeier. Dyreeieren må eventuelt framlegge slike data for
en sammenhengende periode på minst 8-10 år. Ellers benyttes satser for normaltap for beiteområdet, eller tall for gjennomsnittlig tap
for fylket, regionen eller kommunen basert på data fra Organisert beitebruk. Erstatningsmyndigheten har anledning til å beregne
normaltapet på andre måter der dette er hensiktsmessig og rettferdig.
Ja

Nei

Normaltap bes beregnet på grunnlag av gjennomsnittstall?

Ja

Nei

Individuell beregning av erstatning?

Mobiltelefon:

Bank/Postgiro:
Du kan levere
søknad elektronisk på
www.rovviltportalen.no

Hvis ja, vedleggsnummer:

Dersom dyreeier ikke ønsker søknaden behandlet etter de standardiserte satser, men ønsker en individuell beregning av erstatning, må
søker krysse av for dette nedenfor. Gjennom å velge en slik behandlingsform krever søker en særskilt behandling av sin søknad.
Gjennomsnittsberegningen som ligger til grunn for en standardisert behandling av søknaden bygger på en vurdering om at denne skal
være dekkende for saueholdet i Norge. Søkere som krever særskilt behandling av søknaden må derfor være oppmerksom på at utfallet
av en slik særskilt behandling kan gi et dårligere økonomisk resultat enn standardbehandlingen. Det er ikke anledning til å endre ønske
om behandlingsmåte når søknaden er behandlet, selv om annen behandlingsmåte kunne gitt høyere erstatning.
De samme faktorer som ligger til grunn for gjennomsnittsberegningen vil måtte beregnes individuelt for de som ønsker slik individuell
beregning av erstatning. I tillegg vil enkeltfaktorer som har marginal betydning i en gjennomsnittsberegning også tas med i den
individuelle beregningen.
Ønskes individuell beregning av erstatning?
Ja
Nei

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

E-post adresse:

Postnr.:

Poststed:

Bostedskommune:
Eiendommens navn:
Gnr:

Bnr:

Festenr:
Sone for distriktstilskudd kjøtt:

Beitekommune:

Hvis ja, må dyreeier fremlegge følgende nødvendige dokumentasjon, der alle individer i besetningen kan identifiseres:
Vedleggsnummer

Beitelag:

Beiteområde*:
*Kartutsnitt over beiteområdet skal vedlegges, vedleggsnummer:

Veterinærbekreftet rapport om antall søyer som må utrangeres pga skade forårsaket av rovdyr
Slakteresultater i tapsåret, og evt. resultater fra tidligere år (aktuell dokumentasjon er
årsutskrift fra sauekontrollen eller avregning fra slakteri)
Avregning ulloppgjør, dersom dyra er klippet hjemme før slakting

Har brukeren søkt om produksjonstillegg for sauehold inneværende år? Ja

Nei

Har brukeren mottatt produksjonstillegg for sauehold inneværende år? Ja

Nei

Sone for distriktstilskudd, evt. brukets beliggenhet

Har brukeren søkt erstatning tidligere år? Ja

Nei

Hvis ja, oppgi siste år:

Veterinærutgifter til behandling/attestasjon av skadede dyr
Antall bjøller og klaver som er mistet eller blitt ubrukbare

Morsøyer

Økt arbeidsomfang knyttet til tapene (antall timer ekstraarbeid i beitetida samt
arbeid med dokumentasjon etc.)
Økte transportkostnader. Antall km med egen bil, bompenger etc.

Ytterligere opplysninger er gitt på eget ark
Jeg bekrefter med min underskrift at jeg ønsker en individuell beregning av erstatning. Jeg bekrefter at jeg aksepterer den
beregning som gjennomføres på mine vedlagte besetningsdata, og at disse er levert i tråd med regelverket.

Sted

Dato

Underskrift

Antall nummererte vedlegg er:
Jeg bekrefter med dette at jeg har gitt så riktige og utfyllende opplysninger som mulig, og at det søkes erstatning på dette grunnlag og
i tråd med forskrift av 2. juli 1999 om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.
Sted

Dato

Søyer u/lam

Lam

Antall dyr som ikke ble sluppet på utmarksbeite:

Eventuelle andre kostnader knyttet til tapene

Underskrift

Telefon privat:

Personopplysninger

Dokumentasjon på normaltap følger søknaden?

Individuell beregning av erstatning

Klage

Søknad skal sendes til f ylkesmannen i søkerens bostedsfylke innen 1. november i tapsåret
Fødselsnummer:
Dag Mnd. År Personnummer: Produsentnummer:
Organisasjonsnummer:

Underskrift

Brukerens opplysninger om tapsforhold

Normaltap

Fradrag for normaltap

Antall dyr sluppet på utmarksbeite:
Antall dyr i besetningen totalt ved beiteslipp:

Tap og erstatningskrav:
Tap som skyldes eller antas å skyldes (skal spesifiseres på art):
Gaupe:
Jerv:
Bjørn:
Ulv:
Kongeørn:
Tap som ikke skyldes gaupe, jerv,
bjørn, ulv eller kongeørn:

Klagefrist
Det vises til forskriftens bestemmelser når det gjelder fylkesmannens frist for å behandle fremsatt søknad. Fristen for å klage er tre
uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til mottaker, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagesaksbehandlingen må
påregnes å ta lengre tid enn en måned, jfr. forvaltningsloven § 11 a) annet ledd.

Samlet tap:

Fylles ut av
Fylkesmannen
Erstattes
Sau
Lam

