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Formål 
 Beredskapstiltakenes mål er å sikre nødvendige 

opplysninger om beitedyr, dyreeiere og beitelag til 
bruk under skadefelling.

 Planen er utarbeidet for bruk i beitelag og skal være 
ferdig før beiteslipp.

 Planen skal medvirke til å sikre best mulig  
dyrevelferd. 

 Oppdatert informasjon om rovviltvarsling: Se 
veildingshefte fra Fylkesmannen for i ditt fylke.

 For instrukser og tillatelser til skadefelling av rovvilt, 
henvises til Fylkesmannen, SNO eller kommunen.

 Planen vil bli fortløpende revidert med økt erfaring



Planens hoveddeler 

 Kart 
 Kontaktinformasjon om beitelaget
 Kontaktinformasjon / informasjon om dyreholdere
 Informasjon om beitedyrene og merking
 Rutiner for rovviltangrep



Kart 
Kartet er et eksempel på et beitelag med opplysninger om;
 Saltsteiner 
 Sankekve
 Sperregjerder 
 Låste vegbommer 
 Evt. andre forhold av betydning 

Kartinformasjonen kan tegnes inn på digitalt kart eller et nytt  
papirkart som kan digitaliseres av skadefellingspersonell. 



Papirkart kan også brukes
 Opplysningen kan tegnes inn på et nytt papirkart eller 

et digitalt kart. Kartet må holdes oppdatert gjennom 
sesongen. 

 Punktinformasjon kan markeres som et nålestikk på 
papirkartet. For å gjøre dette mer synlig bør det tegnes 
en ring rundt. 

 Vegbommer bør ha nummer på kartet med henvisning 
til kontaktinformasjonen om hvem som har bomnøkkel. 

 Sankekve/-er skal kunne settes i stand raskt ved 
behov. 



Beitelagskart 

Sankekve

Saltsteinplass

Låst bom 

Egne 
kartopplysninger

Sperregjerder



Kontaktinformasjon for XXX beitelag 
 Beitelagsleder, navn, telefon, epost 
 Nestleder, navn, telefon, epost     
 Øvrig styre, navn, telefon, epost 
 Kontaktperson for media, navn, telefon, epost 
 Beitekoordinator, navn, telefon, epost 

Beitekoordinator samordner flere beitelag og er                
kontaktperson mot skadefellingsleder og 
kommunen.



Informasjon om dyreeier, dyreslag og merking
 Navn
 Adresse
 Epost 
 Telefon
 Antall søyer
 Antall lam 
 Antall storfe
 Antall hester 

 Farge øremerke høyre
 Farge øremerke venstre
 Bjellemerke
 Merket med slips for lammetall
 Radiobjeller fabrikat, antall og hvem som 

er registrert som eier av bjella



Liste over låste vegbommer
 Vegnavn
 Kontaktperson 
 Telefon 
 Evt epost



Ordinært tilsyn, planlagt i hvert enkelt beiteområde
 Anbefaler turnusliste med dato eller ukenummer
 Navn 
 Telefonnummer
 Tilsynslogg skrives etter hver tur.
 Eks. «Notisbok for beitetilsyn», utgitt av NSG
 Viktige observasjoner, se varslingsliste
 Krav reiserute, klokkeslett, kjørte kilometer 

observasjoner.



Ekstraordinært tilsyn
 Et situasjonsbetinget tilsyn grunnet en uforutsett 

hendelse som kommer i tillegg til ordinært tilsyn, eks 
rovviltangrep.

 Vanligvis støttet gjennom tildelte FKT-midler
 Må avklare på forhånd vilkårene som er satt og 

hvordan de skal brukes.
 Krever egen loggføring 
 Viktige observasjoner, se varslingsliste



Tillatelse til løs hund brukt under skadefelling 
 NSG anbefaler at det tillates bruk av løs hund 

under skadefelling på offentlig oppdrag.

 Det forutsettes at evt skade på bufe forårsaket 
av hund i et offentlig oppdrag dekkes i sin helhet 
som en rovviltskade og/eller at alle dyreeiere 
avtalefester dette mellom hverandre.



Gjensidig tilsynsansvar, Nødvergeretten
 Det anbefales å dele retten til å utøve nødvergeretten 

med de øvrige i beitelaget. 
 Fyll ut skjema lastet ned fra NSG nettside om beitebruk
 Se forøvrig:

 Nødvendig informasjon om bruk
 Fullmakt fra dyreeiere til andre 
 Fullmakt mellom medlemmer i beitelaget



Om noe er unormalt  

 Om det oppdages uro 
 Funn av skadde dyr og kadaver 
 Varsle beitelagsleder/ evt. beitekoordinator
 Sende melding over SMS til resten av beitelaget
 Varsle SNO
 Varsle kommune/ evt. Fylkesmannen
 Følg telefonlista fra Fylkesmannen i eget fylke



Beredskapsarealer 
 Rovviltsituasjonen kan utløse krav om at beitedyr 

sankes og fortsetter beiting i beredskapsarealer.
 NSG anbefaler at beredskapsarealer opparbeides 

og vedlikeholdes gjennom bruk av FKT-midler  
gjennom Fylkesmannen i samarbeid med 
kommunen



Slipp og sanking 
 Bare dyr som er beitedyktige slippes på 

utmarksbeite
 Slippdato, etter lokale forhold/beitelagets vedtak.
 Sanking etter lokale forhold/beitelagets vedtak. 



Avliving av skadde dyr 
 Syke og skadde dyr skal behandles eller avlives 

på en dyreveldferdsmessig riktig måte.
 Avtal gjennom beitelag og skadefellingslag om 

rutiner for avliving av skadde beitedyr.
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