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Innledning 
 

FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde 

og Småbrukarlag og er finansiert av Miljødirektoratet. FKT står for ”forebyggende og 

konfliktdempende tiltak”, og prosjektet har hatt som overordnet mål å gjennomføre tiltak 

som skal forebygge tap av beitedyr til rovvilt og å dempe konflikten mellom beitenæringa og 

rovviltforvaltningen.  

Kunnskapsformidling og veiledning har vært viktige aktiviteter i prosjektet. I den forbindelse 

har det blitt utarbeidet en rekke fagartikler, informasjonsskriv og notat. Mye av dette er 

fortsatt relevant informasjon. I dette dokumentet er derfor noen av de skriftlige produktene 

fra FKT-prosjektet samlet.  

Prosjektleder Øivind Løken har ført artikler og notat i pennen. 
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Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! 
Norge har et av de beste overvåkingssystemene for store rovdyr og kongeørn 

i verden. Likevel er det også i Norge rom for forbedringer. Det er Rovdata som 

er den nasjonale leverandøren av bestandstall for de store rovdyrene og 

kongeørn, og det er en rekke ulike aktører som bidrar i datainnsamlingen i 

felt. Her følger en gjennomgang av hva som ligger bak bestandstallene, frister 

for rapportering av bestandstall og hvilke muligheter saueeiere og andre 

privatpersoner har til å bidra i bestandskartleggingen. 

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken 

Rovviltforliket fra i fjor sommer som et samlet Storting står bak gir de siste oppdaterte 

føringer for norsk rovviltpolitikk. I forliket er det flere punkter som omhandler 

bestandsovervåking. Det sies blant annet at:  

"Konflikter rundt innrapportering og registrering av rovvilt samt skader forvoldt av 

rovvilt må reduseres. Dette krever at den lokale kompetansen i arbeidet med 

bestandsovervåking og registrering styrkes. Alle observasjoner som lar seg kontrollere 

og som er overvåkingsmessig interessante, følges opp raskt." 

Forliket er også tydelig på at det er et mål at både lokalbefolkning og beitenæring skal 

involveres mer aktivt i bestandsregistreringene av rovvilt (kap. 1.6): 

"Videre skal beitenæring og lokalbefolkning for øvrig involveres mer aktivt i 

bestandsregistreringene av rovvilt, og det skal i større grad tilrettelegges for slike 

muligheter gjennom blant annet innsamling av DNA-materiale." 

Norge har et nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som skal sikre at kartlegging og 

overvåking av rovvilt skjer mest mulig likt og på en best mulig måte over hele landet. Det er 

Rovdata som har det praktiske ansvaret for programmet. De skal drifte og videreutvikle 

overvåkingsprogrammet samtidig som de har en meget viktig rolle i å formidle bestandstall 

for de fire store rovdyrene samt kongeørn til publikum, media og forvaltning. 

Datainnsamlingen i felt blir gjennomført av en rekke ulike aktører. Statens naturoppsyn 

(SNO) er den største aktøren og utfører feltarbeid på alle artene. SNO har også ansvaret for 

oppfølging og feltkontroll av tilfeldige rovviltmeldinger. Når det gjelder ulv er Høgskolen i 

Hedmark gjennom overvåkingsprogrammet gitt ansvaret for registreringer i felt og 

overvåking av stasjonære ulver (familiegrupper, par og enkeltdyr). Norges Jeger- og 

Fiskerforbund (NJFF) har ansvaret for overvåking av gaupe langs indekslinjer som er etablert 

i deler av landet. I tillegg bidrar en rekke andre aktører i feltinnsamlingen av data. Feltarbeid 

innenfor deler av programmet blir for eksempel utført av fjellstyrer, bygdeallmenninger og 

fjelltjenesten i Nord-Norge på vegne av SNO. Ekskrementer og hår fra jerv, bjørn og ulv blir 

også samlet inn i betydelig grad av privatpersoner i forbindelse med jakt, turgåing, 
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næringsutøvelse og annen aktivitet i utmark. Tilfeldige innmeldinger av observasjoner av 

rovvilt fra publikum vil alltid være et viktig bidrag i datainnsamlingen. 

 

Sporgrupper av jerv (galoppspor). Foto © Lars Gangås/Statens naturoppsyn 

 

Sporing og DNA-analyser 

Gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt er i dag flere aktører gitt ansvar for å gjennomføre 

analyser av DNA fra biologisk materiale fra artene. Bioforsk Svanhovd gjennomfører DNA-analyser på 

bjørn. Universitetet i Uppsala i Sverige og Norsk institutt for naturforskning (NINA) utfører begge 

DNA-analyser på jerv, mens NINA i tillegg analyserer DNA fra ulv og i begrenset grad også DNA fra 

gaupe og kongeørn. Dagens metoder for overvåking og kartlegging av de store rovdyrene er i stor 

grad basert på sporing på snø. I tillegg blir DNA-analyser benyttet i betydelig grad, og dette er i dag 

den viktigste metoden for å overvåke bjørnebestanden. De ulike artene har ulik økologi, og 

metodene er derfor tilpasset den enkelte art. Felles for alle artene er at overvåkingsdata blir 

innhentet gjennom tilfeldige observasjoner fra publikum, gjennom dokumentasjon av skader fra 

rovdyr på husdyr og tamrein, og gjennom undersøkelse av dødt rovvilt, også kalt fallvilt. 

 

Rapportering og frister 

Når de ulike bestandstallene rapporteres varierer fra art til art. For ulv er målet å ha en felles rapport 

for Norge, Sverige og Finland klar innen 1. september basert på foregående vinters sporing og DNA-

analyser. I tillegg kommer det foreløpige statusrapporter fra den pågående overvåkingen den 15. i 

hver måned gjennom vinteren. Disse legges ut på Rovdatas hjemmeside. Den 15. juni kommer en 

foreløpig statusrapport fra overvåkingen av ulv i Skandinavia sist vinter, mens den endelige 

rapporten er klar 1. september.  
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For gaupa har man en rapportfrist 15. mai. Registreringsperioden er her fra 1. oktober til ut februar. I 

mars er det fortsatt rikelig med sporsnø mange steder, men siden det er familiegruppene som 

danner basis for overvåkningen av gaupebestanden avsluttes registreringen ved utgangen av februar 

fordi parringstiden starter i mars og gjør at voksne gauper opptrer sammen oftere, og feilaktig kan bli 

vurdert å være familiegruppe. Døde gaupeunger blir også tatt med i datamaterialet fram til og med 

utgangen av mars. 

SNO rapporterer fortløpende gjennom registreringsperioden alle registrerte ynglinger av jerv og 

dette legges ut på Rovdatas sider. I tillegg til hiregistrering samles det inn jerveskit og hår for DNA-

analyse. Alle DNA- analysene vil ikke kunne være klar før beitesesongen, men analysesvar legges 

fortløpende ut i Rovbase etter hvert som de er ferdige. I innsamlingen av jerveskit kan gjerne 

beitenæring og andre privatpersoner også delta. Her er det nok med en vanlig, ren plastpose, og 

innsamlede prøver må leveres til lokalt SNO-personell. Perioden for innsamling av biologisk materiale 

fra jerv er fra 1. januar til 1. juni. Se ellers instruks på Rovdatas sider. Alle jerveynglinger skal 

rapporteres innen 1. oktober påfølgende høst og både DNA-analyser og hiregistrering danner 

grunnlag for tallene. Erfaring viser imidlertid at SNO's tall på våren skiller seg lite fra det som blir 

rapportert 1. oktober. 

Når det gjelder bjørn er det DNA-analyser av hår og ekskrementer som danner grunnlaget for 

bestandsestimat og estimat på antall ynglinger det enkelte år. I tillegg til SNO-personell har elgjegere 

i mange områder vært involvert i innsamlingen av bjørnemøkk, og også andre privatpersoner har 

bidratt i betydelig grad i innsamlingene. Sommeren 2012 har også en del beitelag vært med på å 

samle inn bjørnemøkk som et prøveprosjekt i regi av FKT-prosjektet. Det er om å gjøre å få inn så 

mange prøver som mulig for å få mest mulig pålitelige bestandstall, derfor er det også positivt om 

turgåere og andre enten tar med seg møkk de finner i en ren plastpose og leverer til SNO eller varsler 

SNO direkte. Instruks for innsamling av bjørneekskrementer og -hår finnes på Rovdatas sider. DNA-

analysesvarene for bjørn rapporteres innen 1. april året etter. 

For kongeørnas del har overvåkingen ikke vært så grundig som for de fire andre artene, men 

Stortinget sa i forliket av 2011 at også kongeørn må inngå i overvåkingsprogrammet på lik linje med 

de øvrige rovviltartene. Som et ledd i dette er det fra våren 2012 satt i gang en intensiv 

hekkeovervåking av kongeørna i flere utvalgte områder. Siste bestandstall for kongeørn er et anslag 

fra 2008 på 1176-1454 hekkende par. 

 

Vanskelig med snøsporing av den som ligger i hi 

Overvåkingen av bjørn er ekstra utfordrende da den normalt ligger i hi i den snødekte delen av året. 

Sporing på snø er derfor ikke et alternativ. Siden bestandsmålet også for bjørn er oppgitt i antall 

årlige ynglinger trenger en andre metoder enn sporing for å fastslå hvor mange årlige ynglinger man 

har. Stortinget satte i fjorårets rovviltforlik et tall på 6,5 binner per yngling. Dette tallet baserer seg 

på en bjørnekullsimuleringsmodell utarbeidet av det skandinaviske bjørneprosjektet. Modellen tar 

inn over seg at bjørnene benytter seg av areal også i våre naboland, slik at eksempelvis 13 registrerte 

binner i Norge ikke nødvendigvis vil komme ut som 2 ynglinger i modellen. Modellen tar heller ikke 

hensyn til "fangst/gjenfangst", det vil si at en kan ha DNA av en binne i år 1 og år 3. Denne binna vil 

således kun inngå i beregningen av antall ynglinger i år 1 og år 3, uavhengig av hvor sannsynlig en 

måtte mene det er at hun var i eller innom Norge også i år 2. Miljøverndepartementet la i forslaget til 
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ny rovviltforskrift opp til at det var modellen som skulle brukes i beregningen av antall ynglinger og 

ikke forholdstallet på 6,5 binner per yngling satt av Stortinget. Dette kom det flere reaksjoner på i 

høringsuttalelsene til forskriftsendringen og det er ennå uklart hva resultatet blir og hvilken metode 

en skal benytte. Det synes imidlertid klart at et forholdstall på 6,5 binner per yngling er mer 

lettfattelig enn en komplisert statistisk modell – hvis det skulle være et argument. 

 

 

Bjørnemøkk med stort innhold av bær. Bjørneekskrementer kan variere mye i utseende, størrelse 

og innhold, men det er typisk at den inneholder biter av ufordøyd og mindre finfordelt 

plantemateriale.   Foto © Tore Solstad/Statens naturoppsyn 

 

Andre innsynsløsninger og rapporteringsmetoder 

I tillegg til de årlige rapportene med bestandstall for hver enkelt art finnes det flere andre muligheter 

for å finne informasjon om rovvilt. Rovbasen er en innsynsløsning på Rovviltportalen hos Direktoratet 

for naturforvaltning. Her kan en finne informasjon om husdyr og tamrein drept av rovvilt, DNA-

analyser, erstatninger og døde rovdyr. Informasjonen kan sorteres på bla. fylker, rovviltregioner og 

på type kadaver. DNA-analyser, kadaver og døde rovdyr kan en også få opp på kart. Det tilflyter hele 

tiden ny informasjon til denne databasen og den rommer etter hvert et betydelig datamateriale. 

Rovdata har som nevnt mange kanaler for å få inn informasjon om observasjoner, spor og DNA-

materiale. De har også et rapportsystem for store rovdyr på internett (www.rovdata.no) eller via 

Rovdata-appen for smart-telefoner. Her kan du selv melde fra om syns-, ekskrement- eller 

sporobservasjoner. Observasjonen skal legges inn med kartreferanse og evt. med bilde. Viktig å 

huske på om en tar bilde av sporavtrykk er å få med noe på bildet som gir informasjon om størrelsen 

på avtrykket eller avstand mellom sporavtrykk (skrittlengde), f.eks. en fyrstikkeske eller en skistav. 

I dette rapportsystemet er det også en innsynsløsning hvor en kan gå inn å se på hvor observasjoner 

er gjort, bilder av rovdyr og av sportegn.  

 

 

http://www.rovdata.no/
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Utnytt de fordelene rapporteringssystemene kan gi! 

Dokumentasjon er viktig i mange sammenhenger når det gjelder rovvilt. Den danner grunnlag for 

erstatningsutbetalinger, det trengs dokumentasjon på bestandenes størrelse for å fastsette 

jaktkvoter og dokumentasjon på at skadegjører er i området kan i en tenkt situasjon utløse 

forlengelse ved skadefellingstillatelser. Når det gjelder erstatning er det den enkelte fylkesmann som 

gjør en vurdering av hver enkelt søknad. I tilfeller der det ikke er tilstrekkelig antall funn av kadaver 

kan mange innmeldte spor, synsobservasjoner eller møkkprøver av rovvilt i området likevel føre til at 

sannsynlighetsovervekten peker mot rovvilt som tapsårsak og en unngår avkortning i erstatningen. 

Dokumentasjon av en ekstra familiegruppe av gaupe, eller yngling av jerv kan ha betydning både for 

om den regionale rovviltnemnda får myndighet til å fastsette jaktkvoter og også kanskje føre til at 

kvoten blir satt høyere enn om den nevnte familiegruppen ikke var blitt dokumentert. Under 

pågående skadefelling, lisens- eller kvotejakt kan en synsobservasjon eller et ferskt spor utgjøre 

forskjellen mellom suksess og fiasko. 

Ved å få inn flest mulig rapporter og et størst mulig datamateriale vil også bestandstallene bli mer 

nøyaktige. Det må være et mål å få en overvåking som er så pålitelig som mulig og som gir et 

kunnskapsgrunnlag solid nok til å vekke tillit i alle leire – uavhengig av hvilket syn man har på rovdyr. 

Hvis alle parter er enige om at bestandstallene er pålitelige vil dette i seg selv være 

konfliktdempende og et godt grunnlag for en saklig debatt om hvordan rovviltet skal forvaltes. Vi ser 

stadig eksempler på at ulike syn på bestandsstørrelser skaper konflikter, sist eksemplifisert med 

gaupekvoteomgjøringen fra sist vinter. Min oppfordring er derfor å bidra med å rapportere dine 

observasjoner og også være med å oppmuntre andre til å gjøre det samme. Det vil gagne alle! 
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Forbered skadeforebyggende tiltak i vinterhalvåret 
Enkelte områder som ikke har vært særlig plaget med rovdyr tidligere høstet i 

beitesesongen 2013 erfaringer en gjerne skulle vært foruten. Hva gjør man når ulven eller 

bjørnen kommer inn i beiteområdet og kan man forberede seg på noen måte? 

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken 

Fasiten fra beitesesongen 2013 viser økte rovvilttap, først og fremst som følge av at ulv og 

bjørn har forårsaket mer skade. Unge individer fra begge artene har et enormt 

vandringspotensiale og kan i praksis dukke opp i store deler av landet. Tall fra rovbase viser 

at over 2000 bønder søkte erstattet mer enn 50.000 sauer og lam som rovdyrdrept i fjor. 

Med ulv og bjørn som dukket opp i flere "nye" områder var det også beitelag og 

beitebrukere som fikk en ny og vanskelig utfordring de ikke hadde vært borti tidligere. Det 

finnes en rekke tapsforebyggende tiltak som kan benyttes og man kan også organisere 

beitebruken slik at man er bedre rustet til å møte et rovviltangrep. Den generelle fristen for 

å søke om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tilskudd er 15. januar, men enkelte 

fylker har utsatt denne. I tillegg til å søke FKT-midler og planlegge tiltak gjennom denne 

ordningen er det flere andre aspekter det er lurt å tenke gjennom og planlegge før dyra 

slippes på beite igjen til sommeren. 

 

Ulv i saueflokken på Røros, sommeren 2013. Når det dukker opp et slikt bilde på viltkameraet er det greit 

å ha tenkt gjennom hva man skal gjøre. Foto: Viltkamera, Trond Magne Døhl. 

Kontakt Statens Naturoppsyn ved mistenkt rovviltskade 

Det første man må gjøre når det blir funnet kadaver hvor det er mistanke om at fredet 

rovvilt står bak er å kontakte Statens naturoppsyn (SNO), oftest ved de lokale 

rovviltkontaktene. I tilfeller hvor man er helt sikker på at dødsårsak er noe annet enn rovvilt, 
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f.eks. påkjørsler, fallulykker eller sykdom trenger man ikke å kontakte SNO. Men i veldig 

mange tilfeller er man usikker på hva som er dødsårsak. Det kan være rovvilt, men det kan 

også være andre ting. I disse tilfellene bør man uansett ringe SNO. Kadaverdokumentasjon 

er viktig både med tanke på et fremtidig erstatningsoppgjør og for en eventuell søknad om 

fellingstillatelse. Erfaringsvis finner man bare igjen en liten andel av de som er rovdyrdrept 

og alt for ofte blir det foretatt avkorting i rovviltskadeerstatningen på grunn av at det ikke er 

nok dokumenterte kadaver i området. Derfor er det ekstra viktig å melde fra når man først 

klarer å finne igjen et kadaver som er noenlunde ferskt og hvor det kan være rovvilt som står 

bak. Om konklusjonen til SNO blir at dyret ikke er rovvilttatt er det et svar i seg selv. Du har 

uansett dokumentert at det er et beitedyr som har gått tapt på utmarksbeite og at det ikke 

er slaktet «svart», eller annet som det fra tid til annen blir hevdet at er tapsårsaker.  

Selv om man melder fra til SNO om et kadaver er det ikke gitt at man i absolutt alle tilfeller 

rykker ut for å undersøke funnet. Dette kan eksempelvis være i tilfeller hvor 

nedbrytningsprosessen har gått veldig langt eller at man finner bare deler av kadaver som 

trolig blir vanskelig å fastslå dødsårsak ut fra. Hvis man allerede har dokumentert veldig 

mange kadaver i et område kan man også bli enige om at man ikke trenger å undersøke 

enda flere. Disse vurderingene skal i så fall tas i dialog med saueeier og selv om kadaveret 

ikke undersøkes blir like fullt meldingen og opplysningene fra finner lagt inn i rovbasen av 

SNO. Selv om man har funnet mange kadaver i et område er det likevel viktig at nye funn 

undersøkes hvis det er snakk om å søke om fellingstillatelse eller forlengelse av tillatelse 

hvor ytterligere dokumentasjon trengs. I slike tilfeller skal man ikke akseptere at de ikke 

kommer. Dette er svært viktig! Ved alle funn av kadaver, kadaverdeler eller andre 

skadetilfeller uansett årsak bør man notere seg funnsted og –tid. Dette kan være kjekt å ha 

om det på et senere tidspunkt blir spørsmål om tap og tapsårsaker i beitesesongen. 

Kontaktinfo til rovviltkontakter i ditt område og til regionalt rovviltansvarlig bør man finne 

fram og lagre på telefonen i god tid før beiteslipp. Slik sparer man unødig tid når man i en 

opphetet situasjon trenger å få kontakt med SNO raskt. 

Maler for fellingssøknader kan lages på forhånd  

I forvaltningsplanene for de ulike rovviltregionene ligger føringer for hvilke tiltak som skal 

prioriteres av forvaltningen i de ulike områdene. I områdene hvor beitedyra har prioritet er 

ofte felling av skadegjører et av hovedvirkemidlene. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen 

som gjør en vurdering ut fra føringene i forvaltningsplanen og kriterier gitt i 

rovviltforskriften. Det er veldig lurt å forberede seg før beitesesongen på at en 

skadesituasjon kan oppstå. Når man plutselig står der med både skadde og døde dyr er det 

en stor fordel om man vet hva man skal gjøre og hvem man skal kontakte. Telefonnummer 

til SNO og rovviltkontakter, Fylkesmannen og til nabobeitelag som bør varsles kan man med 

fordel ha klargjort på forhånd. Man kan også lage seg maler for skadefellingssøknader og 

søknader om akuttmidler før dyra slippes på beite. Når en skadesituasjon oppstår trenger 

man da bare å fylle inn dato, skadested og -omfang i malen. Adressen søknaden skal sendes 

til og til evt. instanser som skal ha kopi har man også funnet fram på forhånd, slik at man i en 
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stresset skadesituasjon slipper å bruke tid og krefter på unødvendig papirarbeid. Det er også 

verdt å merke seg at de fleste Fylkesmennene utgir egne informasjonshefter i forkant av 

beitesesongen. Her finner man mye nyttig informasjon om alt fra hvordan man skal opptre 

ved kadaverfunn til kontaktinformasjon til Fylkesmannen, SNOs rovviltkontakter etc. 

Skadefelling og fellingslag 

Når man i neste omgang får en fellingstillatelse så dukker neste spørsmål opp. Hvem skal stå 

for fellingsforsøket? Jakt på store rovdyr er ingen enkel oppgave, og særlig ikke i den snøfrie 

delen av året. Oftest knyttes det som vilkår til fellingstillatelsen at det er bestemte personer 

eller jaktlag som skal stå for fellingen. For at jegerne skal få utbetalt godtgjøring må de være 

utnevnt i kommunale eller interkommunale jaktlag. I områder som har hatt rovdyr over 

mange år er slike lag stort sett opprettet og disse får da i oppgave å stå for fellingsforsøkene 

når tillatelse blir gitt. I fjor sommer dukket det som nevnt opp skader i flere "nye" områder. 

Noen av disse kommunene hadde ikke noe fellingslag slik at arbeidet med å opprette dette 

startet først når fellingstillatelse ble gitt. Da er man for sent ute! Selv for drevne 

skadefellingslag er tida en viktig faktor. En bør ha så ferske spor som mulig for å øke sjansen 

for å lykkes. Jegere som skal delta i skadefelling må også ha løst lisens, samt ha godkjent 

storviltprøve for inneværende jaktår. Våpenet må selvsagt også være innskutt med 

jaktammunisjon. Alle slike ting må være på plass før beitesesongen slik at man er klare til å 

rykke ut når det blir gitt fellingstillatelse. 

Gå i dialog med kommunen om å opprette fellingslag 

Det er lett å tenke at dette skjer ikke oss og at det ikke er nødvendig med noe 

skadefellingslag i vår kommune. Men som vi har sett de siste somrene kan særlig ulven 

dukke opp nær hvor som helst i Sør-Norge. Får man et angrep i egen besetning er det fortvilt 

dersom det ikke er et fellingslag klart når en fellingstillatelse blir gitt. En bør derfor ta et 

initiativ overfor kommunen om å opprette et slikt lag. Avhengig av størrelsen på kommunen 

eller tilgangen på mannskaper kan det ofte være hensiktsmessig om flere kommuner går 

sammen og oppretter et interkommunalt skadefellingslag. Lokallaget i Sau og Geit eller 

beitelaget bør i første omgang ta kontakt med landbruks- og/eller miljøavdelingen hos 

kommunen for å peke på behovet og oppfordre til at det startes en prosess med å etablere 

et fellingslag. 
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Rovdyrangrep – en fare for bondens mentale helse? 
Den psykiske belastningen ved å få rovdyrangrep i saueflokken har det ikke vært snakket 

så mye om. Heldigvis er det en trend både i landbruket og i samfunnet for øvrig med mer 

åpenhet rundt vår psykiske helse og hva som kan gjøres når det butter i mot.  

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken 

 

Å få rovdyrangrep i saueflokken er en belastning på flere måter. Det medfører merarbeid i 

form av behov for økt tilsyn for å få kontroll på skadde og døde dyr, rovviltkontakten i SNO 

må kontaktes og være med ut for å dokumentere skaden, skadefellingssøknader må skrives 

og dialog med Fylkesmann og skadefellingslag må opprettes etc. Alt ekstraarbeid som følger 

med er en belastning i seg selv, men det som for mange oppleves som det aller tyngste er 

den psykiske påkjenningen. Som mennesker reagerer vi alle forskjellig, men når man 

plutselig står oppe i et ulveangrep med mange titalls drepte og skadde dyr er de færreste 

uberørt. Uansett om man har et godt nettverk rundt seg i form av familie, yrkesbrødre, 

beitelag eller andre som man kan snakke med og ha som støtte i slike situasjoner, så er det 

viktig at man tar slike belastninger på alvor. Vi har alle en psykisk helse og den er minst like 

viktig som den fysiske helsen for at hver og en av oss skal ha det bra. I følge Rådet for psykisk 

helse vil halvparten av oss oppleve at den psykiske helsa utfordres og 1 av 5 opplever 

psykiske lidelser i løpet av livet. Definisjonen på psykisk lidelse er når symptombelastningen 

blir så stor at det kan stilles en diagnose. 

Heldigvis har det blitt mer fokus og åpenhet rundt dette temaet og det gjelder også 

landbruket. I 2013 ble nettsiden godtbondevett.no lansert. Dette er et samarbeid mellom 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS tjeneste og er en 

nettside om psykisk helse i landbruket. Her kan man lese om hvilke grep som kan gjøre en 

forskjell i hverdagen. Hva gjør jeg dersom jeg kjenner noen som sliter? Hvilke ressurser 

finnes i hjelpeapparatet? På siden ligger også en rekke videoer med intervjuer av bønder 

som har erfaringer med hvilke signaler som kan komme når den psykiske helsen skranter og 

mange gode råd for å komme seg på fote igjen.  
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Fra nettsiden godtbondevett.no  

Møteserie om psykisk helse i 2014 

I forlengelsen av dette arbeidet planlegges det i 2014 en møteserie om psykisk helse i 

landbruket i regi av de tre nevnte organisasjoner og instanser. Møteserien som har blitt kalt 

”Bonde i med og motgang” skal formidle infomateriell om bla. Godt bondevett, øke 

kunnskapen i bondens nettverk og jobbe for gode rutiner i organisasjonene. Bakgrunnen for 

at det nå settes særlig fokus på psykisk helse i landbruket, er blant annet at flere 

dyretragedier har vist at bonden samtidig har hatt psykiske utfordringer. Når det gjelder 

dyretragediene så kan det være en utfordring å fange opp disse før det er for sent og den 

totale krisa er et faktum. Rovdyrangrep på beitedyr er slik sett mer fremme i lyset og kanskje 

mer kjent for flere enn bonden selv enn problemer i driftsformer hvor dyra står i fjøset hele 

året. Uavhengig av driftsform er det viktig å jobbe for å senke terskelen for at folk ber om 

hjelp når de merker at de ikke lenger er i stand til å følge opp dyreholdet som man burde – 

uansett årsak. Dersom det i slike tilfeller vil bli lettere å be om hjelp eller at man blir 

oppfordret til å søke hjelp, vil dette i tillegg til å være et viktig bidrag for å hindre 

dyretragedier, også være positivt for den mentale helsen til bonden. 

Når det er sagt skal vi være forsiktig med å generalisere og å sette likhetstegn mellom 

psykisk slitasje og alle tilfeller av manglende ivaretakelse av dyra i et dyrehold. Det er 

dyrehold som drives på en dyrevelferdsmessig sub-optimal måte, uten at dette nødvendigvis 

skyldes psykiske utfordringer hos dyreholder eller andre forhold som bonden rår over.  

Rovvilt i beiteområdene er et godt eksempel på forhold som er utenfor saueeiers kontroll. 

Og selvsagt er det mange bønder som har stått i situasjoner som har vært tøffe psykisk uten 

at det går utover hverken dyreholdet eller helsen på lengre sikt. Likevel er det viktig å senke 

terskelen både for å snakke om temaet og for å be om hjelp slik at man kan fange opp de 

som har behov for en håndsrekning eller noen å prate med. Man skal vite at det finnes et 

hjelpeapparat og vi har i tillegg alle et ansvar for vår felles helse både i landbruket og 

samfunnet ellers.  
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Husk fristen for å søke om FKT-midler! 
Fristen for å søke om midler til forebyggende og konfliktdempende 

tiltak er 15. januar. Søknad skal sendes til Fylkesmannen i ditt fylke 

via det elektroniske søknadssenteret på Rovviltportalen.  

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken 

Jula 2013 er unnagjort og vi har så vidt begynt på 2014. Derfor er det på sin plass å minne 

om fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Det finnes en 

rekke tiltak som kan settes i verk. Rovviltnemnda i hver enkelt rovviltregion har i 

forvaltningsplanen utarbeidet overordnede retningslinjer og prioriteringer for bruken av 

FKT-midlene. Hvert år foretar nemnda en grovprioritering av hvordan midlene til regionen 

skal fordeles og så er det Fylkesmannen som behandler den enkelte søknad. Hovedmålet 

innenfor hver region er å bidra til en langsiktig, samordnet og målrettet strategi for 

tilpasninger innenfor regionen, som gradvis kan gi lavere tap og konflikter grunnet rovvilt. 

For deg som sauebonde kan du få en pekepinn både om hvilke tiltak som prioriteres i din 

region og evt. hvilke områder som er mer aktuelle for noen av tiltakene i forvaltningsplanen. 

Videre regulerer FKT-forskriften hvilke tiltak som kan iverksettes, hvordan midlene fordeles 

og øvrige regler knyttet til tilskuddsordningen. 

Hjelp hverandre med utfyllingen 

Ved søknad om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak skal det søkes gjennom 

det elektroniske søknadssenteret som Miljødirektoratet har laget. Rett utfylling i dette 

systemet oppfyller kravet til søknad. Sauebønder kommer i alle aldre og varianter. Alle er 

nok derfor heller ikke nødvendigvis like drevne på bruk av pc. Å samles til et møte i lokallag, 

beitelag eller sankelag for å gjøre jobben i fellesskap er derfor en god idé. Slik sikrer man at 

de som trenger litt hjelp med den tekniske biten får det og det kan også være positivt i 

forhold til å samordne seg på hva som finnes av informasjon om observasjoner av rovvilt, tap 

og skader både i eget og tilgrensende beiteområder. Erfaringene fra sist beitesesong kan gi 

en god pekepinn på hvilke tiltak en bør søke om midler til foran neste beitesesong. En annen 

fordel med å søke i fellesskap er at FKT-forskriften sier at søknader som omfatter 

fellesløsninger skal prioriteres. I dagens samfunn har nok en stor andel av medlemmene 

bærbare pc-er som kan medbringes til et slikt møte. De som evt. ikke har tilgang på pc kan 

da få hjelp av andre. Kanskje kan det også være hyggelig å kombinere jobben med en sosial 

tilstelning?   

Noen fylker har utvidet søknadsfrist 

Noen fylker har en utvidet søknadsfrist. For opplysninger om dette eller om du har spørsmål 

til bruken av det elektroniske søknadssenteret, kan du henvende deg til fylkesmannen i ditt 

fylke. FKT-prosjektet v/prosjektleder kan også bistå ved spørsmål rundt søknadene.  
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Link til det elektroniske søknadssenteret: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

Link til FKT-forskriften: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-01-01-3 

Link til Rovviltportalen: http://www.rovviltportalen.no/ 

  

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-01-01-3
http://www.rovviltportalen.no/
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Husk fristen for å søke om rovviltskadeerstatning! 
Fristen for å søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. 

november. Søknad skal sendes til Fylkesmannen i ditt fylke via det 

elektroniske søknadssenteret på Rovviltportalen.  

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken 

For tap av husdyr som sannsynliggjøres drept av fredet rovvilt (bjørn, ulv, jerv, gaupe og 

kongeørn) yter staten erstatning. Søknad skal sendes inn via det elektroniske 

søknadssenteret på rovviltportalen.no. Rovviltportalen er en nettportal under 

Miljødirektoratet. Søknadssenteret er felles for en rekke tilskudds-, støtte- og 

erstatningsordninger. Siden det også er herfra man kan søke om midler til forebyggende 

tiltak mot rovdyrskader kjenner nok mange av sauebøndene som skal søke om erstatning til 

senteret fra før. Hvis du likevel ikke tidligere har brukt det elektroniske søknadssenteret, må 

du først registrere deg som bruker. Dette gjøres enkelt under logg inn-fanen på forsiden til 

søknadssenteret. Det elektroniske skjemaet er oppbygd i flere deler og er enkelt å fylle ut. 

Hvis en glemmer å fylle ut en rubrikk blir man opplyst om dette underveis og en kommer 

ikke videre til neste steg før all påkrevd informasjon er oppgitt. Slik er du sikret fra å glemme 

viktig informasjon, noe en kunne komme i skade for å gjøre ved utfylling av papirskjemaet 

som man kunne bruke tidligere. Det elektroniske skjemaet følger for øvrig samme 

oppbygning som denne papirversjonen.  

Dokumentasjon er viktig 

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å undersøke kadaver og dokumentere skader 

voldet av fredet rovvilt på husdyr. For detaljert informasjon om undersøkte kadavre, 

dødsårsak og evt. skadegjører kan dette søkes opp på Miljødirektoratets Rovbase. Her kan 

en i tillegg til kadaverinformasjon finne svar på DNA-analyser fra rovvilt (hår, møkk, vev), 

erstatningstall for sau og tamrein fra tidligere år og info om døde rovdyr. Informasjonen kan 

sorteres på bla. fylker, rovviltregioner, kommuner og skadegjører. DNA-analyser, kadaver og 

døde rovdyr kan en også få opp med koordinater på kart. Det tilflyter hele tiden ny 

informasjon til denne databasen og den rommer etter hvert et betydelig datamateriale. 

Kadaver som av SNO er dokumentert drept av fredet rovvilt gir automatisk rett på 

erstatning. Erfaringsmessig er det imidlertid bare en liten andel av kadavrene som blir 

gjenfunnet og dokumentert som rovvilttap. Det kan likevel utbetales erstatning etter en 

skjønnsvurdering. I denne vurderingen er det en rekke ulike faktorer som inngår: tap i egen 

besetning, nabobesetning, beitelag eller tilgrensende beiteområder, tapshistorikk og 

forekomst av rovvilt i beiteområdet er noen eksempler. For på best mulig måte å bygge opp 

om sine krav er det viktig å melde fra om alle syns- og sporobservasjoner av store rovdyr 

enten til SNO eller direkte til Rovdata som er ansvarlig for det norske 

overvåkingsprogrammet på rovvilt. I tillegg til å rapportere inn via de lokale 
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rovviltkontaktene eller andre SNO-ansatte, kan man selv rapportere via pc eller telefon på 

Rovdatas rapportsystem Skandobs. For flere av rovviltartene er også DNA-analyser av 

ekskrementer en sentral del av overvåkingen. Her bør man absolutt bidra ved å ta med deler 

av ekskrementer fra bjørn, ulv eller jerv og levere til lokalt SNO. En møkkprøve hvor man kan 

hente ut DNA fra bjørn vil være en klokkeklar dokumentasjon på at bjørnen har vært der, 

noe som igjen kan vekte erstatningsvurderingen til din fordel. Prøvene kan ofte analyseres 

helt ned på individnivå. Dette kan så sammenlignes videre med prøver fra andre områder og 

år for å finne ut om rovdyret er en kjent skadegjører fra tidligere. All informasjon om DNA-

analysene ligger åpent tilgjengelig og søkbart for hver og en på rovbase.no som nevnt over.  

Be jegere melde fra om observasjoner og kadaverfunn 

I veldig mange tilfeller så vil det som nevnt over være knyttet usikkerhet rundt dødsårsaken 

til sau som har blitt borte. I sannsynlighetsvurderingen som da må foretas bør man huske på 

at observasjoner og funn etter beitesesongen også kan være av betydning. Eksempler på 

dette kan være funn av flere kadaver/beingrinder i nærheten av funn som ble dokumentert 

som rovviltdrept i beitesesongen. Finner man matgjemmer etter jerven med sauedeler i, 

delvis nedgravde kadaver, skaller med bitt- eller klomerker, så kan dette i det minste være 

ytterligere indikasjoner på rovviltskade. Slike funn alene vil ikke være noen klar 

dokumentasjon på rovvilttap, men kan sammen med andre observasjoner og indikasjoner 

være med å vippe sannsynlighetsovervekten mot rovviltskade. Det kan derfor være lurt å be 

jegere, bærplukkere og turgåere melde fra om funn også utover høsten etter at sauene er 

sanket inn. Bjeller og øremerker som blir gjenfunnet er selvsagt også ønskelig å få beskjed 

om. Dokumenter gjerne med bilder og GPS-koordinater som kan legges ved 

erstatningssøknaden.  

 

Bildetekst: Sau som har gått tapt på beite. Slike funn kan også gi en indikasjon på tapsårsak enten 

alene eller sett i sammenheng med andre funn. Foto: Hans Skårholen  
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Hjelp hverandre med utfyllingen 

Sauebønder kommer i alle aldre og varianter. Alle er nok derfor heller ikke nødvendigvis like 

drevne på bruk av pc. Det er også stor variasjon i hvor rovviltskader oppstår. Situasjonen de 

siste årene med stadig flere ungulver på vandring gjør at en del områder som tidligere ikke 

har vært særlig plaget med rovdyr nå plutselig har fått merke det veldig godt på kroppen. 

Alle rovdyra vandrer over store avstander og det kan derfor være veldig uforutsigbart hvor 

de dukker opp. Begge disse faktorene tilsier at det både er bønder som er usikre på bruken 

av internett og bønder i "nye" områder som aldri har søkt om erstatning før som nå må sette 

seg ned med dette. Vi vil oppfordre dere om å samarbeide slik at alle får fremmet sine krav. 

Dette kan gjøres på flere måter. Man kan samles til et møte i lokallag, beitelag eller sankelag 

for å gjøre jobben i fellesskap. Slik sikrer man at de som trenger litt hjelp får det og det kan 

også være positivt i forhold til å samordne seg på hva som finnes av informasjon om 

observasjoner av rovvilt, tap og skader både i eget og tilgrensende beiteområder. I dagens 

samfunn har nok en stor andel av medlemmene bærbare pc-er som kan medbringes til et 

slikt møte. De som evt. ikke har tilgang på pc kan da få hjelp av andre. Kanskje kan det også 

være hyggelig å kombinere jobben med en sosial tilstelning som en avslutning og 

oppsummering av årets beitesesong?  

Fristen for å søke om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-midler) er 

først 15. januar, men det er ingen ting i veien for å gjøre dette på det samme møtet når man 

først er samlet. Da har man erfaringene fra årets sesong friskt i minne og man har kanskje 

klare idéer om hvilke tiltak en bør søke om midler til foran neste beitesesong. 

Saksgangen  

Beitekart med avgrensning av beiteområdet må følge med søknaden. Dette kan legges ved 

den elektroniske søknaden som vedlegg. Alternativt sendes dette etter i vanlig post, merk da 

kartet med navn og kommune. Fylkesmannen har ikke mulighet til å finne fram tidligere 

innsendte kart pga. stor arbeidsmengde og korte tidsfrister under erstatningsoppgjøret. Svar 

på søknaden kommer via vanlig post. Fylkesmennene vil oftest etterstrebe å ferdigbehandle 

søknadene innen utgangen av året for å belaste erstatningsutbetalingene på tapsårets 

budsjett. Husk at dersom du ønsker å klage på Fylkesmannens vedtak så er klagefristen 

innen tre uker fra du har mottatt vedtaksbrevet. Dokumentasjonsgraden er i veldig mange 

tilfeller lav og det må derfor utøves et skjønn under erstatningsvurderingen. Det er ikke 

uvanlig at bonden er uenig med Fylkesmannen i dette skjønnet. Å klage er den muligheten 

man har i disse tilfellene. Å ikke klage blir det samme som å si seg enig i og godta 

Fylkesmannens vurdering. 

Har du spørsmål til bruken av det elektroniske søknadssenteret, kan du henvende deg til 

FKT-prosjektet v/prosjektleder. Den enkelte fylkesmann kan også bistå ved spørsmål rundt 

søknaden.  
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Hva gjør du ved mistanke om rovdyrskade? 
I skrivende stund er de første sauene allerede sluppet på beite. Samtidig kommer 

meldingene om de første funnene av både skadd sau og kadaver. Denne artikkelen gir deg 

nyttig informasjon om hva du skal gjøre når du mistenker at rovdyr er på ferde i 

beiteområdet. 

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken 

Miljøforvaltningen varslet allerede tidlig i vinter at en kunne forvente en betydelig mengde 

innvandrende ungulver fra Sverige utover våren og sommeren. Erfaringene fra de siste 

beitesesongene viser at det er svært uforutsigbart hvor disse ulvene dukker opp. Det betyr 

at nye områder og nye beitebrukere som så langt har vært forskånet for rovdyrangrep i 

særlig grad fort kan havne midt opp i det. Selv om også de andre rovviltartene kan vandre 

langt tilsier både bestandsutvikling og antall individer på vandring at ulven vil bli det største 

problemet for slike "nye" områder. Handlingsmåten ved kadaverfunn er uansett den samme 

uavhengig av hvilken av rovdyrartene som er skadegjører. 

 
Foto: Kjell Smestad. 

Rutiner ved kadaverfunn 

Ved funn av kadaver der det er mistanke om rovviltskade, skal husdyreier umiddelbart 

melde fra til en av Statens naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter. Dette gjelder uavhengig av 

kadaverets tilstand. Dersom lokal rovviltkontakt ikke er tilgjengelig, kan den nærmeste i en 

annen region eller kommune kontaktes eller melding gis direkte til regionalt ansvarlig i SNO. 

Det kan også legges igjen melding på mobilsvar. SNO v/rovviltkontakt undersøker skader på 

husdyr i felten og dokumenterer dette grundig med foto og føring av et registreringsskjema 

for kadaver. Etter denne undersøkelsen vil rovviltkontakten kunne gi en foreløpig 

konklusjon. Endelig konklusjon blir satt i etterkant når regionalt rovviltansvarlig har vurdert 

dokumentasjonen fra feltundersøkelsen. I de fleste tilfellene vil konklusjonen forbli den 

samme. En slik totrinnsmodell gir en ekstra kvalitetssikring av arbeidet. Husdyreier vil få brev 

med endelig konklusjon tilsendt i etterkant. Alle kadaver som er dokumentert eller antatt 
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drept av fredet rovvilt vil også bli tilgjengelig i den åpne versjonen av Rovbasen 

(www.rovbase.no) straks de er godkjent av regionalt rovviltansvarlig. 

 

Praktiske tips ved funn av kadaver 

• La kadaveret ligge mest mulig urørt 

• Dekk kadaveret til (ikke plast) for å verne mot åtseletere  

• Noter kartreferanse eller merk på kart og ta gjerne bilder – også nærbilder. En GPS er 

selvsagt gull verdt. Det er verdt å merke seg at de aller fleste smarttelefonene har en GPS og 

det kan være lurt å lære seg å bruke denne 

• Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, for eksempel med en hvit plastpose, 

merkebånd eller liknende og vær innstilt på å påvise funnstedet 

• Meld snarest fra til SNOs rovviltkontakt 

• Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området. 

 

Tidsfrister 

Det er ikke satt noen generell tidsfrist for hvor raskt SNO skal rykke ut etter melding om 

kadaverfunn. Leder på rovviltseksjonen hos SNO, Lars Bendik Austmo opplyser at målet 

selvsagt er at dette skal skje så raskt som mulig, men uansett innen påfølgende døgn etter at 

melding er gitt. Det kan også være tilfeller hvor man velger å ikke undersøke kadaveret. I 

slike tilfeller skal dette avtales i dialog med dyreeier.  På svært varme sommerdager eller når 

åtseletere allerede har funnet kadaveret kan halvannet døgn bety forskjellen på om det er 

mulig eller umulig å dokumentere skadegjører. Å være rovviltkontakt er ingen fulltidsstilling 

og mange har andre jobber ved siden av. En kan derfor ikke forvente at de kan komme på 

minuttet hver gang. Når en vet at det vil ta litt tid før SNO kommer er det ekstra viktig at 

man følger de praktiske tipsene i boksen over. Kontaktinfo til rovviltkontakter i ditt område 

og til regionalt rovviltansvarlig bør man finne fram og lagre på telefonen. Slik sparer man 

unødig tid når man i en opphetet situasjon trenger å få kontakt med SNO raskt. Flere av 

Fylkesmennene utgir egne informasjonshefter foran beitesesongen med blant annet 

kontaktinfo til rovviltkontaktene og SNO. Du finner også dette på www.naturoppsyn.no. Her 

ligger i tillegg ulike instrukser og skjema som SNO bruker i arbeidet, blant annet 

kadaverskjemaet. 

http://www.rovbase.no/
http://www.naturoppsyn.no/
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Foto: Statens naturoppsyn. 

 

Kadaverhundekvipasjer. 

I noen tilfeller ved akutt skade kan det være behov for en grundigere undersøkelse av 

området for å finne flere kadaver og avklare tapsomfanget. I slike tilfeller er det mulig å søke 

Fylkesmannen om akuttmidler til søk etter kadaver ved hjelp av kadaverhund. Alle hunder vil 

kunne være et godt hjelpemiddel for å finne igjen kadaver, men foreningen Norske 

Kadaverhunder har utarbeidet et eget system for opplæring og godkjenning av egne 

kadaverhundekvipasjer. Oversikt over godkjente ekvipasjer finner du på deres hjemmeside 

(www.norskekadaverhunder.no). 

 

Prosedyre ved skadefellingssøknader – hvem gjør hva? 

Dyreeier, beitelag eller kommune kan søke om skadefellingstillatelse. Søknaden skal etter 1. 

juni stiles til Fylkesmannen. Siden tidsaspektet er svært viktig med tanke på et mulig 

fellingsforsøk kan det søkes muntlig per telefon. Det må imidlertid også sendes en skriftlig 

søknad. På helg er det tilstrekkelig at denne ettersendes på første virkedag. Det er ønskelig 

med så mange opplysninger som mulig om skadesituasjonen ved søknad om 

skadefellingstillatelse.  

 

 

 

 

http://www.norskekadaverhunder.no/
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En søknad bør inneholde: 

• Hvem søker (enkeltpersoner, beitelag, kommune etc.) og for hvilket område (beitelag, 

kommune/-er) 

• Informasjon om kadaverfunn: Ant. kadaver totalt, ant. undersøkt av SNO, savnede sau/lam 

• I hvilket tidsrom har skaden skjedd 

• Antall dyreeiere som er berørt og antall dyr som går på beite i det aktuelle området 

• Om det er gjennomført eller mulig å gjennomføre forebyggende tiltak i beiteområdet. 

 

Det er veldig varierende hvor mye informasjon søknadene inneholder. Det viktigste er 

selvsagt at man faktisk søker og at man får med den aller mest nødvendige informasjonen. 

Man kan spare seg for mye stress ved å lage maler for skadefellingssøknader og søknader 

om midler til akutte forebyggende tiltak før dyra slippes på beite. Når skadesituasjonen 

oppstår trenger man da bare å fylle inn dato, skadested og -omfang i malen. Adressen 

søknaden skal sendes til og til evt. instanser som skal ha kopi har man også funnet fram på 

forhånd, slik at man i en stresset skadesituasjon slipper å bruke tid og krefter på unødvendig 

papirarbeid. 

Skadefelling 

I de aller fleste tilfellene er det kommunen som får tildelt fellingstillatelsen og oppdraget blir 

gitt til et kommunalt eller interkommunalt oppnevnt fellingslag. Fylkesmannen setter i 

fellingsvedtaket en økonomisk ramme for fellingsforsøket som kommunen og fellingslaget 

må holde seg innenfor. Godtgjørelsen til fellingspersonell er inntil 1400 kroner per jeger per 

dag. Beitebruker/beitelag bør ha tett kontakt med laget eller fellingsleder, både for å varsle 

raskt om eventuelle ferske kadaverfunn, rovviltobservasjoner eller uro blant dyra og for et 

evt. samarbeid hvor beitebrukerne kan bistå som drivere eller liknende. Kommunen og 

fellingsleder har ansvaret for fellingsforsøket og vurderer til en hver tid sine ressurser og evt. 

behov for bistand utenfra. SNO kan kontaktes for bistand ved fellingsforsøk dersom man 

mener det er hensiktsmessig.  

Etter beitesesongen 

Frist for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november. For å søke om 

erstatning for rovviltskader må en bruke elektronisk søknadsskjema. Dette ligger på 

www.rovviltportalen.no under elektronisk søknadssenter. Her må søkeren registrere seg 

med enkle personopplysninger og vil få passord sendt på epost. Et generelt godt råd til 

erstatningssøknaden er å føre grundige notater og logger over alt man har foretatt seg og 

observert jamfør de ulike punktene som er beskrevet i denne artikkelen. Det være seg 

tidspunkter du observerer unormal uro i flokken, observerer rovdyr eller sportegn etter disse 

o.l. Ulike rovdyrobservasjoner bør uansett meldes inn til SNO. Du kan også melde inn 

observasjoner selv ved å registrere deg som rapportør på www.skandobs.no.  

http://www.rovviltportalen.no/
http://www.skandobs.no/
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Når "bør" man ha mistanke om rovdyr ved 

kadaverfunn? 
Tidligere i år har FKT-prosjektet informert om viktigheten av å melde fra til SNO "ved 

mistanke" om rovdyrskade. Er en rovviltskade alltid like tydelig? Og får man denne 

mistanken på et senere tidspunkt i områder med lite rovviltproblemer kontra områder 

med flere års erfaring? 

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken 

Sannheten er at det i mange tilfeller er svært vanskelig å oppfatte eller få mistanke om at 

noe som helst er galt. I områder som ikke tidligere har hatt rovviltskader er det antakelig 

enda vanskeligere for folk å få en mistanke om at rovdyr kan stå bak. Ut fra erfaringene man 

har gjort mange steder i landet når man opplever rovviltskader for første gang så er det 

nærliggende å tro at man som en første innskytelse heller mot en annen dødsårsak enn 

rovdyr. Når ei søye blir funnet liggende på ryggen kan årsaken være ryggvelt og 

kadaverspisere kan også åpne opp og forsyne seg. Her kan fort historien ende og man slår 

seg til ro med det.  

Men om man tar seg litt mer tid og snur søya, kan man kanskje oppdage bitt i ryggen. Da bør 

man i alle fall tilkalle SNO. Ved flåing og kadaverundersøkelse vil man da kunne avdekke 

store skader og blødninger under skinnet som betyr en helt annen dødsårsak enn ryggvelt. 

Bjørnedrepte søyer kan ofte bli gjenfunnet i en slik stilling. 

 

Bjørnedrepte søyer legges ofte på ryggen. Foto: SNO 

Tilsynelatende uskadd utenpå – store skader på innsida 

Når det gjelder angrep fra ulv, så er det slett ikke uvanlig at ulven kun skader mange av dyra. 

Disse skadene kan være svært vanskelige å oppdage. Et lam kan ha en liten rød stripe i sida, 

eller ingen synlige ytre skader i det hele tatt. Lammet later som det er veldig friskt. På 

innsiden av skinnet kan det ha omfattende skader etter å ha blitt ristet på av ulv. Selv en 
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tilsynelatende ubetydelig skade som ser ut som et lite rift kan være livstruende og bør føre 

til avliving.  

En bør ha alle mulige årsaker i bakhodet når man finner skadde eller døde dyr. Har man den 

minste mistanke bør man tilkalle SNO, oftest ved den lokale rovviltkontakten og få saken 

undersøkt. Kadaverdokumentasjon er en viktig del av erstatningsvurderingen og selv i 

belastede rovdyrområder sliter man enda med underrapportering og lavere 

dokumentasjonsgrad enn ønskelig. 

 

Lam før og etter flåing. På innsiden av skinnet kommer omfattende skader til syne. Foto: SNO. 

Drept av rovvilt? 

Statens naturoppsyn har laget en utmerket håndbok for dokumentasjon av rovviltskade på 

husdyr og tamrein. Denne er rikt illustrert med bilder og forklaringer på en rekke av de mest 

vanlige skadebildene fra de ulike rovviltartene. Det kan absolutt anbefales å ta en titt i denne 

håndboka for å få et litt bedre bilde av hvordan ulike rovviltskader kan se ut. Boka kan enten 

lastes ned som pdf eller bestilles i feltkvalitet fra SNO via denne linken: 

http://www.naturoppsyn.no/content/500041997/Handfast-om-rovviltskader  

  

http://www.naturoppsyn.no/content/500041997/Handfast-om-rovviltskader
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Plukk med deg bjørneskiten! 
En ny beitesesong står for døren. Både sauer, gjetere og saueeiere på tilsyn kommer til å 

tilbringe mange timer ute i det fri i de neste månedene. Mange kommer derfor sikkert 

også til å komme over etterlatenskaper etter bjørn. DNA-analyser av innsamlet hår og 

møkk er måten størrelsen på bjørnebestanden blir kartlagt. Her er det viktig at du bidrar!  

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken 

Det er om å gjøre å få inn så mange prøver som mulig for å få mest mulig pålitelige 

bestandstall. Derfor er det også positivt om sauebønder, turgåere, jegere og andre som 

ferdes i naturen tar med seg møkk de finner i en ren plastpose og leverer til Statens 

Naturoppsyn (SNO). Det er viktig å redusere faren for "forurensning" av prøven. Du bør 

derfor ikke selv ta på bjørnemøkka. Da kan du i verste fall risikere at det er ditt DNA som 

dukker opp i analysen og det vil nok dessverre ikke ha noen innvirkning på 

bjørnebestandstallet. Dette unngås enkelt ved å bruke en pinne, kvist eller liknende for å ta 

prøven over i en plastpose. Alternativt kan man vrenge plastposen og ta opp bjørnemøkka 

på samme måte som man plukker opp en hundelort.  

 
Innsamling av bjørnemøkk. Foto © Tore Stengrundet/Engerdal Fjellstyre 

En velvoksen bjørn kan produsere en anselig mengde etterlatenskaper. Det får være opp til 

hver enkelt hvor mye en ønsker å ta med seg av hver prøve, men det er ikke nødvendig å 

bære med seg kilovis med bjørnemøkk over lange avstander. Det er tilstrekkelig med en del 

tilsvarende omtrent en tommelfinger i størrelse for innsending. Likevel kan det være positivt 

å ta med litt mer enn det. En ting er at det da blir lettere for SNO-personellet som skal 
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videresende prøven å se at det faktisk er bjørnemøkk og ikke liknende møkk fra andre arter 

som er samlet inn. Slik kan en unngå feilinnsendinger og at det brukes tid og ressurser på å 

analysere prøver fra andre arter. En annen er at en unngår at nestemann som finner samme 

ruka plukker med seg en ny prøve, da det ikke er nødvendig med mer enn en prøve fra hvert 

ekskrement. Dette kan en også unngå ved å markere ekskrementet det er tatt prøve av ved å 

stikke f.eks. en pinne ned i restene. 

For hver prøve du samler er det viktig at du noterer deg dato og stedsangivelse. Aller best er 

det om du kan ta en GPS-posisjon på funnstedet. Det er også viktig at ekskrementprøvene 

oppbevares kjølig og aller best om de fryses ned fram til overlevering til SNO. Dette er for å 

unngå at DNA-et skal brytes ned og bli ødelagt.  

DNA også fra bjørnehår 

Bjørnehår er naturlig nok ikke like enkelt å få øye på som etterlatenskapene. Men når 

bjørnen krysser gjerder og piggtråd, ved kadaver hvor den har oppholdt seg over tid eller ved 

trær den har klødd seg opp etter kan man finne hår. Også dette kan brukes til DNA-analyse. 

Det vil si, det er ikke fra selve håret, men fra hårrøttene en kan påvise DNA. Det er derfor 

viktig at du samler flest mulig hår fra hvert funnsted for å øke sjansen for å få med et hår 

hvor hårrota er med. Bjørnehårene bør legges i en papirkonvolutt og skal deretter 

oppbevares i romtemperatur.  

Instruks for innsamling av bjørneekskrementer og -hår finnes på både Rovdatas og SNOs 

nettsider. Det finnes også en egen brosjyre om bjørneekskrementer og DNA-innsamling som 

kan lastes ned fra www.rovviltportalen.no. DNA-analysesvarene for bjørn rapporteres innen 

1. april året etter. Rapporten legges ut på www.rovdata.no. Man kan også finne igjen "sin" 

prøve på www.rovbase.no hvor de analyserte prøvene etter hvert legges ut. Det er vanlig at 

rundt 2/3 av de innsamlede prøvene er positive for brunbjørn. Grunnen til at den øvrige 

tredelen ikke gir treff kan variere. En årsak kan være at det er samlet inn ekskrementer fra 

andre arter enn bjørn og man kan faktisk også få treff på byttedyr som bjørnen har spist. I 

tillegg kan DNA-kvaliteten påvirkes av en rekke forhold både før og etter innsamling. Det er 

blant annet derfor det er så viktig å oppbevare prøvene nedfryst. 

Hvorfor bør jeg bidra? 

Bestandstallene som rapporteres gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt 

danner grunnlaget for forvaltningen av de store rovdyra. Rovviltbestandsstørrelsene som 

rapporteres og formidles via Rovdata er naturligvis svært avgjørende for størrelsen på kvoter 

for lisensfelling, kvotejakt og skadefelling. DNA-analyser er den viktigste metoden for å 

overvåke bjørnebestanden og dette er et kontinuerlig arbeid. Resultatene rapporteres hvert 

eneste år og det er det antallet individer som framkommer av denne rapporten som 

forvaltningsmyndighetene forholder seg til. Ulike syn på bestandsstørrelser skaper 

konflikter. For at bestandstallene skal bli mest mulig riktige er det viktig at man får inn et 

tilstrekkelig antall prøver. I bjørnerapportene ser man en sammenheng mellom antall 

innsamlede prøver og antall påviste bjørner. Dette pekes på som en av årsakene til at de 

http://www.rovviltportalen.no/
http://www.rovdata.no/
http://www.rovbase.no/
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rapporterte tallene varierer til dels mye i enkelte fylker og illustrerer hvor viktig det er at det 

leveres inn prøver. Det må være et mål å få en overvåking som er så pålitelig som mulig og 

som gir et kunnskapsgrunnlag solid nok til å vekke tillit i alle leire – uavhengig av hvilket syn 

man har på rovdyr. Alle som ferdes i skog og mark oppfordres herved til å bidra! 

Dokumentasjon viktig i flere sammenhenger 

Dokumentasjon på rovviltforekomst i et område er også viktig for sauebonden i andre 

sammenhenger, blant annet ved erstatningssøknader når det foreligger få eller ingen 

dokumenterte kadaver. En rapport av et ferskt spor eller sportegn kan også være gull verdt 

som utgangspunkt ved skadefellings- eller lisensfellingssituasjoner. Dette gjelder for alle 

rovviltartene, derfor bør man også her rapportere inn så mye som mulig av observasjoner, 

spor og sportegn. Siden bestandsmålene er gitt i antall årlige ynglinger er observasjoner som 

kan dokumentere eller tyde på yngling spesielt interessante. Du kan selv rapportere inn via 

www.skandobs.no eller via Rovdata-appen for smarttelefoner. Selvsagt kan man også ta 

kontakt med SNO ved regionalt rovviltansvarlig i de ulike fylkene eller de lokale 

rovviltkontaktene for å varsle om sine observasjoner.  

 

Husk å ta en GPS-posisjon ved funnstedet. Foto © Tore Solstad/Statens naturoppsyn 

 

  

http://www.skandobs.no/
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Rovvilt eller utmarksbeite – et verdispørsmål 
De aller fleste norske sauebønder er ikke innbitte rovdyrmotstandere. Men vi ønsker å 

bruke utmarka vår til å produsere mat og kulturlandskap. 

bidraget til «Rovdyrviten» fra beitenæringa ved Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og 

Sau og geit. 

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken (Bidrag til rovdyrsentrenes blad «Rovdyrviten» fra beitenæringa ved 

Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Sau og geit). 

Norsk natur er i all hovedsak kulturlandskap og ikke villmark. Utmarka vår slik den ser ut i 

2012 er et resultat av tusenvis av år med skjøtsel og bruk. Så lenge det har vært mennesker i 

landet vårt har naturen alltid vært brukt som spiskammers - både gjennom sanking, jakt, 

fiske og matproduksjon ved beitedyr. Arkeologene finner spor etter jordbruksdrift i Norge 

fra inngangen til yngre steinalder, 4000 f.Kr. og beitedyr har siden den gang vært en naturlig 

del av norsk natur. I en verden som trenger mer mat og med en stadig voksende befolkning 

har vi et moralsk ansvar for fortsatt å produsere mat her hjemme. I dag tilsvarer 

beiteressursen som utnyttes i norsk utmark ca. 300 millioner fôrenheter.  Hvis tilsvarende 

mengde fôr skulle dyrkes som korn ville dette kreve et areal på 850.000 dekar – mer enn en 

tredjedel av dagens kornareal i landet. Norsk institutt for skog og landskap har beregnet at 

bruk av utmarksbeite kan dobles til 600 mill. fôrenheter.  

At naturen er preget av skjøtsel og bruk har også virket inn på artssammensetningen og det 

biologiske mangfoldet. Alle de fire store rovdyra er oppført på den norske rødlista, men det 

er også over 300 arter planter, insekter og sopp som er truet på grunn av at sau og storfe 

slutter å beite i utmarka. På rødlista finnes også 690 arter som er truet av stigende 

tregrense.  

 
Foto: Norsk Sau og Geit. 
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Et forskningsprosjekt i regi av Universitet i Oslo og Vitenskapsmuseet i Trondheim viste at 

selv et moderat beitetrykk med 25 sau per kvadratkilometer hindrer at skoggrensa flytter 

seg oppover. Prosjektet ble gjennomført i Hol kommune i Hallingdal og har også vist at sauen 

ikke klarer å fjerne trevegetasjon som allerede er etablert, men den sørger for at nye skudd 

ikke kommer opp ved at de beites med tilnærmet 100 % treffsikkerhet. Et annet viktig funn 

er at de har målt at tregrensa er 200 meter lavere i de områdene som beites kontra områder 

hvor sauen er gjerdet ute. Dette er positive nyheter både for hytteeiere og for alle arter på 

rødlista som fremmes av grasmark og åpent landskap. 

Rovdyr er en stor utfordring for beitenæringa i Norge over store områder. De siste årene har 

det blitt søkt om erstatning for rundt 50.000 sauer og lam drept av fredet rovvilt. Dette tallet 

er alt for høyt! I alle dyrebestander vil det alltid være en viss naturlig dødelighet. Oppå dette 

kommer tapsårsaker som sykdommer, ulykker og rovvilt. Det er stor variasjon i tap og 

tapsårsaker i ulike deler av landet, men mange av områdene som i dag har tettest bestander 

av rovvilt har veldig lave historiske normaltapstall. I Trysil kommune viser tall fra Organisert 

beitebruk at det i 1981 ble sluppet 4393 sauer og lam på beite. Tapsprosenten dette året ble 

3,71 %. I 2001 var tapsprosenten oppe i 17,66 %, mens antallet sau på beite var redusert til 

2945. Etter ytterligere ti år er antallet sau og lam havnet under 1000 stk og det slippes ikke 

lenger sau på ordinært utmarksbeite i kommunen. Økningen i tapene i disse delene av 

landet kan ikke tilskrives annet enn økende rovviltbestander i samme periode. 

Til tross for alle de positive effektene av beiting så har ikke norske sauebønder som 

hovedmål å bevare biologisk mangfold. De har som hovedmål å produsere mat, men det 

landskapet som bøndene skaper er viktige leveområder for svært mange arter. Vi er bevisste 

på det ansvaret norske bønder har for å ta vare på disse leveområdene slik at det biologiske 

mangfoldet bevares også for framtida. Det er et mål å sikre en levedyktig beitenæring over 

hele landet med minimale tap til rovvilt. Det handler om matproduksjon og samtidig også 

om andre, viktige samfunnsverdier som bruk av utmarka representerer. Norge er det eneste 

landet i Nord-Europa som fortsatt ivaretar tradisjonen med en slik utstrakt kulturbruk av 

utmarka. Det er ikke uten grunn at ”hele Norge” venter på lammesesongen. De særegne 

kvalitetene ved norsk lamme- og fårekjøtt skyldes nettopp at sau lever av utmarksbeite som 

gjør at du kan smake kystlandskap, fjell eller urter alt etter hvor sauen har beitet. 
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 Verdt å vite: 

 Normaltapet er det tap av husdyr som erfaringsmessig inntreffer i besetningen på 

utmarksbeite uten forekomst av store rovvilt. Sykdommer, sau som går seg fast eller 

forulykker i terrenget, lam tatt av rev, sau drept av løshunder og påkjørte dyr er alle 

eksempler på tapsårsaker som man må påregne fra tid til annen og som vil inngå i 

normaltapstallene. 

 FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) anslår at verden må øke 

matproduksjonen med 70 % til 2050.  

 Beitedyr omdanner grasressursene i utmarka til menneskeføde og Norge produserte 

22 300 tonn lamme- og sauekjøtt i 2012. Tall fra Nortura viser at det manglet 90.000 

lam for å dekke det nasjonale forbruket. 

 Den Europeiske Landskapsvernkonvensjonen som ble ratifisert av Norge i 2001 

forplikter oss til å ta vare på beitelandskapet. 
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Slik brukes FKT-midlene 
Årlig bevilges det millioner til forebygging av skader forvoldt av 

fredet rovvilt på beitedyr og til tiltak for å dempe konfliktene som 

rovviltet skaper - såkalte FKT-midler. Men hvordan og hvor brukes 

disse pengene? I denne artikkelen presenteres en oversikt over 

hvordan FKT-midlene ble brukt i 2011. 

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken 

I 2012 ble det bevilget 68,1 millioner kroner over statsbudsjettet til forebyggende- og 

konfliktdempende tiltak (FKT), det samme beløpet som i 2011. Noe av disse midlene holdes 

tilbake utover i beitesesongen til mer akutte tiltak der det oppstår store skadesituasjoner. 

Derfor foreligger det ikke en endelig oversikt over bruken av midlene før ved årets slutt. Den 

oversikten vi fremstiller her er derfor basert på bruken av FKT-midler i 2011. På grunn av 

overførte midler fra 2010 var det drøye 80 millioner kroner som ble delt ut til forebyggende- 

og konfliktdempende tiltak i 2011. I følge Direktoratet for naturforvaltning (DN) var 

størrelsen på beløpet som ble overført fra året før av ulike årsaker unormalt høy i 2011. 

 

 

Foto: NSG 

 

 



  FKT-prosjektet 2012-2014 
31 

 

Sentrale- og regionale midler 

Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har ansvaret for å fordele FKT-midlene. 

Noe deles ut som sentrale midler direkte fra DN, men brorparten av de tildelte midlene (65,5 

mill i 2011) fordeles videre ut til de regionale rovviltnemndene. Sentrale midler blir gitt til 

større prosjekter av nasjonal karakter, men også til enkelte av de store 

forskningsprosjektene. Fordelingen til den enkelte region skjer med utgangspunkt i tidligere 

skader og konflikter, måloppnåelse, samt regional forvaltningsplan for rovvilt. Den regionale 

rovviltnemnden fordeler midler til de respektive fylkesmenn innenfor sin region. Nemnden 

gir også føringer til den enkelte fylkesmann for bruken av midler til henholdsvis 

forebyggende tiltak rettet mot husdyr og tamrein, konfliktdempende tiltak rettet mot 

kommuner og lokalsamfunn og eventuelt andre ordninger. 

I 2011 ble det fordelt i overkant av 15 millioner kroner i sentrale FKT-midler. De største 

postene her er i følge DN's oversikt "Sentrale/ nasjonale forvaltningsoppgaver ", " Nasjonal 

FoU" og " Tilskudd til organisasjoner" med hhv 4,8 mill., 5,8 mill. og 3,1 mill. I følge rådgiver 

Marit Gystøl hos DN er det i all hovedsak forskning som inngår i de to første postene, mens 

blant annet det treårige fellesprosjektet til Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

og Norges Bondelag med fokus på forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-prosjektet) 

inngår i den siste posten. Av de regionale midlene har de 8 rovviltnemndene fordelt totalt 65 

millioner kroner ut til sine respektive fylker. Basert på kriteriene for tildelingene som nevnt 

over så er det naturlig nok stor forskjell i bruk av FKT-midler i typiske rovviltfylker som f.eks. 

Hedmark og Troms (14,9 og 10,4 millioner kroner) og fylker uten særlige rovviltproblemer 

slik som Hordaland (30.000 kroner). 

Mest til forebyggende tiltak 

Av de 65 millioner kronene som ble tildelt nemndene for videre fordeling gikk 61 millioner til 

forebyggende tiltak. Av de resterende 4 millionene gikk 700.000 til drift av rovviltnemndene 

og 3,3 millioner til ulike konfliktdempende tiltak. Som figur 1 viser er det sauen som stakk av 

gårde med den største delen av de forebyggende tiltakene, men fellestiltak som kommer 

både sau og rein til gode også utgjør over en fjerdedel.  

I fellesmidlene inngår alt som har med fellingsvederlag, kompetanseoppbygging og andre 

utgifter til skadefellingslag å gjøre. Her inngår også ulike lokale FoU prosjekt, fellesprosjekt 

mellom ulike regioner på både forskning og bestandsovervåkning av store rovdyr, dusører 

for innrapportering av spor og sportegn og kostnader knyttet til utarbeiding av nye 

forvaltningsplaner for rovvilt.  
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Figur 1: Fordeling av midler til forebyggende tiltak fordelt på sau, rein eller fellestiltak i 

2011. Beløpene er i norske kroner. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning. 

Forebyggende tiltak for sau 

For å forebygge tap av sau til rovvilt har man opp gjennom årene prøvd ut en rekke ulike 

tiltak. I den siste rovviltmeldinga (St.meld. nr. 15 (2003-2004)) anbefales tiltak som skiller 

rovvilt og beitedyr i tid og rom for å forebygge skader. Det sies også at i områder hvor det 

skal være faste forekomster av rovdyr må driften tilpasses dette. Når vi ser på hvordan de 

forebyggende midlene for sau er fordelt i 2011 så bygger dette i stor grad på de ovennevnte 

anbefalingene. Av figur 2 ser vi at ulike tiltak som minker tida beitedyra er eksponert for 

rovvilt får mye støtte. Her inngår tidlig nedsanking, forsinket beiteslipp og flytting til annet 

og mindre rovviltutsatt beite. Dette er tiltak som bidrar til å redusere rovvilttapene, men ved 

å redusere tida beitedyra får utnytte utmarksbeitet reduserer en også utnyttelsen av 

beiteressursene. Dyra må ha mat til enhver tid slik at tiltak som tidlig sanking og seint slipp 

nødvendigvis må kompenseres ved f.eks. å beite på dyrket innmark. Fôret de beiter i denne 

perioden skulle bonden i de fleste tilfeller høstet som vinterfôr til sauen og i neste 

konsekvens kan det føre til at han blir tvunget til å ha færre vinterforede sau eller at ekstra 

fôr må kjøpes inn. En ser altså at det kan ligge betydelige driftsmessige utfordringer i å 

redusere lengden på beitesesongen.  

Av tiltak som mer eller mindre romlig skiller beitedyr og rovvilt inngår vokterhund/vokterdyr, 

elektriske gjerder, beiting på inngjerdet areal og beredskapsareal som er en mulighet å bruke 

f.eks. i begrensede perioder ved akutte skadesituasjoner. "Bruk av tekniske tiltak" er en stor 

pott. Storparten av dette blir brukt på radiobjeller. Radiobjeller er ikke direkte 

tapsforebyggende, men gjør at man har bedre kontroll på sauene. Det ordinære tilsynet blir 

37 174 755 

5 870 
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17 942 006 
FBT sau

FBT rein

FBT felles
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mer målrettet og effektivt og man finner også kadaver tidligere, slik at man får bedre 

dokumentasjon og kan sette i verk ulike tiltak raskere. 

 

 

 

Figur 2: Fordeling av midler til ulike forebyggende tiltak på sau i 2011. Beløpene er i norske 

kroner. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning. 

  

8 078 390 

1 125 
437 

2 206 400 

6 487 875 

1 073 412 

3 589 716 

2 899 
025 

1 917 139 

8 030 392 

1 766 969 Tidlig nedsanking

Forsinket slipp på beite

Flytting til annet beite

Gjeting/utvidet tilsyn

Gjeterhund/vokterhund/vokterdyr

Elektriske gjerder til rovviltsikring

Beiting på inngjerdet areal

Beredskapsareal

Bruk av tekniske tiltak

Andre tiltak som faller inn under
formålet med ordningen



  FKT-prosjektet 2012-2014 
34 

 

Hjelpemiddel for rasjonelt tilsyn av sau i utmark og 

muligheter for å få støtte via FKT-potten. 
Av: Øivind Løken/FKT-prosjektet. Manus i forbindelse med presentasjon på Lam 2014. 

Det finnes etter hvert en god del hjelpemiddel som kan bidra til å gjøre tilsyn mer rasjonelt. I 

dette foredraget kommer jeg først og fremst til å fokusere på ulike elektroniske 

hjelpemidler. For den jevne sauebonde og beitebruker mener jeg de praktiske egenskapene 

og de ulike bruksområdene og muligheter verktøyene gir er viktigere enn en grundig 

beskrivelse av teknikken. Derfor henviser jeg videre til de ulike produsentene og 

leverandørene for dem som er spesielt interessert i dette. 

Hvilke hjelpemiddel finnes? 

Av elektroniske hjelpemidler er det nok radiobjella som er mest kjent. Det er i dag to 

leverandører av slike elektroniske bjeller på det norske markedet. Radiobjella fra Telespor 

mottar GPS-posisjon fra satelitter, sender den inn via mobilnettet til Telespors server som 

videresender informasjonen til kundens brukerportal. E-bjellene fra Find my sheep er 

satelittbaserte og er derfor ikke avhengig av mobildekning for å fungere.  

  
Søye med e-bjelle fra Find my sheep i tillegg til vanlig bjelle. Foto: Find my sheep. 

Telespor leverer i tillegg såkalte lammenoder og POIer. Som navnet tilsier festes 

lammenodene på lammene. Dette er mindre enheter som kommuniserer med radiobjella til 

søya via radiosignaler (UHF). Ved alarm på lammenoden må man derfor ut og peile med 

utgangspunkt i den posisjonen morsauen ga når alarmen ble sendt. Peilingen av 

lammenodene ute i terrenget gjøres ved hjelp av en hundepeiler. POI er en forkortelse for 

"point of interest" (norsk: punkt av interesse). Dette er en lammenode som er programmert 

slik at den får radiobjella til å rapportere utenom innstilt frekvens. Slik kan man få radiobjella 

til å tømme opplagrede rapporter i områder med dårlig mobildekning (bjella lagrer posisjon 

hvis det er for dårlig dekning til å sende rapport) f.eks. ved å plassere saltstein på steder i 

terrenget der mobilsignalene er best eller få bjella til å varsle når den er ved andre steder av 

interesse. Slike steder kan være ved saltstein, i sankekve, ved setra eller langs sti på veg ned 

til garden. Ved en slik POI er det radiobjellene som er innenfor radiohold som sender en 

rapport.  
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Søye og lam med radiobjelle og lammenode  

fra Telespor. Foto: Telespor. 

Det finnes også merkeavlesere som registrerer alle dyra gjennom RFID-øremerkene. Disse 

kan monteres som en saltsteinsavleser og/eller i kombinasjon med en sankefelle. Når et dyr 

tar hodet inn i saltsteinsbåsen registreres individnummeret. For at dette skal fungere må kun 

et dyr av gangen være innen radius for avlesing, som er 35-50 cm. Både søyer og lam kan 

registreres og informasjonen går over mobilnettet til brukerens pc. Radiobjeller, 

lammenoder, POIer og merkeavlesere drives alle av batteri, men merkeavleseren har et 

solcellepanel som lader batteriet. Det er selskapet BioControl som produserer de 

merkeavleserne som er prøvd ut i Norge.  

 

Merkeavleser med sankefelle. Foto: Marthe Lang-Ree. 

Viltkamera er et annet teknisk hjelpemiddel som har kommet for fullt de siste årene. Det er 

kanskje ikke tilsyn av sau en tenker først på i forbindelse med viltkamera, men virkemåten 

gjør at de kan være et nyttig verktøy også for sauebonden. Et viltkamera er et kamera som 

tar bilde ved bevegelse foran kameraet, eller på tidspunkter forhåndsinnstilt av brukeren. 

Det finnes en rekke ulike typer og modeller med ulike muligheter og funksjoner. Blant annet 

får en såkalte MMS-kamera som sender bilde direkte via mms eller e-post. Slike kamera kan 

f.eks. plasseres på kadaver hvor dødsårsak er usikker for å se om den eventuelle 

skadegjøreren kommer tilbake. Et slikt bilde vil ikke være bevis for at rovdyret har drept 

sauen da flere av rovdyra også er åtseletere, men i områder hvor man ikke har hverken spor, 

observasjoner eller andre dokumenterte kadaver vil et slikt bilde i alle fall bevise at man har 
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hatt rovdyrbesøk i beiteområdet. MMS-kamera på kadaver kan også være et nyttig verktøy 

for å få ferske spor å starte skadefelling eller jakt på. Ferske spor er helt avgjørende for å øke 

sannsynligheten for å lykkes ved skadefelling. Med et MMS-kamera på et kadaver tikker det 

bildemelding inn på telefonen i samme øyeblikk som bjørnen er tilbake for å spise mer. En 

kan også tenke seg at MMS-kamera kan plasseres ved saltsteiner for å få beskjed om når 

sauene besøker disse. Vær oppmerksom på at viltkamera er å regne som en type 

overvåkingskamera og det er derfor visse retningslinjer en må følge ved oppsett. For mer 

info og gode råd, se Datatilsynets veileder om kameraovervåking. 

 
Foto: viltkamera, Øivind Løken. 

Virkemåte og finesser 

Hverken Telespor eller Find my sheeps løsninger krever installering av noe eget program på 

din pc. Brukerne benytter en egen innloggingsside på internett for å se etter sendinger fra 

dyra. Teknologien i de to er ganske forskjellig og man har mange flere muligheter og 

innstillinger på Telespors system. Likevel er selvsagt radiobjellene helt verdiløse i områder 

uten mobildekning. Mangel på mobildekning var også bakgrunnen for at Find my sheep ble 

utviklet. De er dermed ikke direkte konkurrenter. I områder med telefondekning blir 

radiobjellene foretrukket, mens Find my sheep er den eneste muligheten og et godt 

hjelpemiddel i områder uten dekning.  

  
Oversikt over Telespors løsning og kartutsnitt som viser en søyes bevegelse i terrenget. 

Antall rapporter i døgnet og tidspunkt for sending må forhåndsprogrammeres før 

beitesesongen på e-bjellene til Find my sheep og i utgangspunktet har du 150 meldinger i 
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ditt abbonement. Det er en meldingspris på 0,99 kroner per melding utover dette. 

Radiobjellene til Telespor kan man kommunisere med underveis for å justere antall 

rapporter i døgnet opp eller ned. Dette er selvsagt en fordel både ved rovviltangrep for å få 

oversikt over flokken og ved sanking. Meldingsprisen er lavere i Telespors løsning hvor du i 

2014 får et ubegrenset antall rapporter i 6 måneder for 120 kroner. For begge systemene vil 

batterikapasiteten sette en grense for hvor mange rapporter en kan legge opp til for at 

batteriet skal holde helt fram til sankinga. Batteriene forbedres imidlertid stadig og det 

finnes mye erfaring rundt i de ulike radiobjellelagene og blant øvrige brukere rundt hvilken 

rapporthyppighet som er hensiktsmessig. Siden meldingsprisen hos Find my sheep er nesten 

en krone vil trolig de fleste stille inn antall rapporter med hensyn på dette, mens en med 

Telespor kan satse på så mange meldinger som mulig. Rapporteringsintervallet på radiobjella 

kan varieres fra hvert 5. minutt til hvert 5. døgn. Telespor oppgir at batterilevetiden under 

normale forhold er beregnet til ca. 1000 rapporter. For begge systemene anbefales det å øke 

frekvensen på meldingene ved sanking, for å effektivisere denne så mye som mulig. 

Find my sheep har oppladbare batterier som lades trådløst på et ladebrett. Hele enheten er 

innstøpt i plast, slik at det er ingen løse deler. Telespor har utskiftbare batterier og både 

batterier og batteripropper byttes samtidig. Find my sheep er formet som ei bjelle som 

passer på de fleste husdyrklaver. Monteres evt. ved siden av ei vanlig bjelle. Produsenten 

oppgir også at bjella kan brukes på lam, men dette gjelder nok ikke de minste lamma enda. 

Radiobjella fungerer best dersom den er montert på nakken til dyret og vanligvis er det 

derfor også nødvendig med litt ekstra vekt rundt den vanlige bjella for at denne skal være 

tilstrekkelig tung. Innfestingen må en kanskje justere litt fra år til år avhengig av omkretsen 

rundt halsen på sauen som skal bære bjella. Noen av brukerne har påpekt at de kunne ønske 

seg en enklere måte å feste enheten og lodd til klaven på. Det har vært noen utfordringer 

knyttet til hvordan en skal feste lammenodene, men nå brukes gaupeklavebåndet fra Os ID 

og dette ser ut til å fungere bra. I 2013 var det ingen klager på at de var for stramme ved 

endt beitesesong og bare noen få ble mistet på beite.  

Ved siden av kartløsningene man logger seg på via pc er begge systemene også tilpasset bruk 

av smarttelefoner og nettbrett, slik at man kan ha oversikten når man er ute i felten. Begge 

har alarmfunksjoner og disse kan man i stor grad endre og justere selv. 

Erfaringer 

Elektronisk overvåking av beitedyr er forholdsvis nytt og det har vært en rivende utvikling for 

hvert år. Varierende batterikapasitet og mobildekning er selvsagt viktige faktorer, men også 

satelittdekningen kan variere mye. En ser at det er bedre dekning på finværsdager når 

dyrene flytter seg ut i åpent terreng og oppover i terrenget for å beite. Som ved andre 

mobilenheter er det generelt bedre dekning på fjellet enn i skogen og i dalsøkk. Noe 

unøyaktighet på posisjonene er rapportert fra begge typer bjeller. Dette skyldes nok bla. at 

de er innstilt til å sende melding så sant det er signal, uavhengig av om satelittdekningen er 

god nok til å få en helt nøyaktig posisjon. Andel bjeller med feil går stadig ned. I Akershus 
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gikk andelen enheter med feil ned fra 11 til 6 % fra 2012 til 2013 som følge av en 

kombinasjon av innkjøp av nye enheter med forbedret teknologi sammen med utrangering 

av noen av de eldste enhetene. På den negative siden er det fortsatt er en del "falske" 

alarmer og dette kan det være flere grunner til. Det kan skyldes feil, men det kan også 

skyldes at dyra faktisk kan ligge i ro i flere timer. Fra enkelte rapporteres det om den 

deprimerende kombinasjon med og koblingen til rovvilt. Alarmene forbindes med noe 

negativt og man går og frykter at de skal komme. Fra rundt om i landet rapporteres det 

likevel om stor nytte, og at de elektroniske hjelpemidlene har gitt økt motivasjon for 

saueholdet. Jamt over er brukerne svært fornøyd med utstyret og det virker som at hvor 

fornøyd man er med utstyret øker med erfaringen i bruken. Brukerne av radiobjellene er 

også fornøyde med at man nå kan overføre siste posisjoner til Google maps og bruke kart fra 

Statens kartverk som bakgrunn i innsynsløsningen. 

Oppland er det fylket som har mest erfaring med merkeavlesere. Man får en oversikt over 

tidspunktet hvert enkelt dyr har vært innom avleseren og selv om det ikke er noe 

varslingssystem f.eks. dersom lam registreres uten at morsøya blir det, så er det enighet 

blant brukerne at dette er et svært nyttig verktøy. Avleserne ser ut til å fungere bra, men det 

har vært rapportert om noen utfordringer knyttet til bruken av teknologien og det tekniske 

utstyret. Noen av disse utfordringene kan også ligge hos brukerne. 

Fordeler med elektronisk overvåking 

Elektronisk overvåking av sau gjør både tilsyn og sanking mye enklere og mer rasjonelt. Det 

bidrar også til bedre dokumentasjon ved rovviltskader, både direkte og indirekte. Hvis søya 

med radiobjelle/e-bjelle er drept finner man den, likeens lammet med lammenode. Man kan 

også se uroligheter i flokken ved å følge med på unormale bevegelser fra plottene fra 

bjellene, samt finne flere kadaver også blant sauene som ikke har radiobjeller eller noder 

pga mer treffsikkert tilsyn ut fra de som har bjeller. Hjelpemidlene er indirekte 

tapsforebyggende mot rovvilt ved at en får raskere oversikt og satt i verk andre tiltak ved 

skadesituasjoner. Både bjeller, noder og merkeavlesere betyr styrket dyrevelferd. Syke- og 

skadde dyr oppdages lettere, hentes hjem og behandles eller avlives for å avkorte lidelsen. 

Dyr som har gått seg fast i vanskelig terreng, satt seg fast i gjerder eller blitt liggende på rygg 

kan reddes. Radiobjellene og e-bjellene kan gi verdifull informasjon om dyr som streifer ut av 

beiteområdet eller som beiter i fordelaktige områder (godt beite, få rovdyr etc.) – 

informasjon som igjen kan brukes i avlen. 

Merkeavleserne gir info om både søyer og lam og er billigere regnet i kostnad per dyr. Man 

kan oppdage og hente ned lam som mister mor tidlig i beitesesongen og saltsteinsavleserne 

kan også gi god pekepinn om gjenværende dyr i forbindelse med ettersanking. 

Ved hjelp av viltkamera kan man få dokumentasjon på at rovdyr er eller har vært i 

beiteområdet. Kamera kan plasseres ved kjente veksler for rovdyra eller på kadaver eller 

åter. MMS med bilde av rovdyr på kadaver kan også være det ferske sporet som skal til for å 

lykkes med skadefelling eller jaktforsøk. Det er bare fantasien som setter grenser for bruk av 
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både kamera, radiobjeller og merkeavlesere. Man kan sikkert selv finne flere bruksområder 

og nyttige sider enn produsenten har forutsett.  

Kostnader 

Alt utstyret innebærer en kostnad. I første omgang en investeringskostnad og deretter en 

årlig driftskostnad (meldingspris, batteri, vedlikehold etc.). Levetiden vil bety mye for hvor 

stor den årlige kostnaden blir per enhet. Fem års levetid for radiobjella er oppgitt som 

forventet fra leverandør, men det er mange eksempler på at de kan leve lengre. E-bjellene 

fra Find my sheep og radiobjellene fra Telespor er ganske like i innkjøpspris, det vil si pluss 

minus 1500 kroner. Lammenoder koster 550 og POIer 750. Pris for en ny merkeavleser er 

25.000 kroner og årlige driftskostnader ligger på ca. 2.500 (2012-kroner).  

Viltkamera finnes i alle prisklasser, men for et kamera med MMS funksjon må man nok regne 

med mellom 2-2.500 kroner. Kamera uten slik funksjon fås for under tusenlappen. Ønsker 

man MMS kommer SIM-kort og et mobilabonnement i tillegg. Et billig abonnement eller 

kontantkort og kombinasjon med Fri Familie eller liknende løsninger kan gjøre denne 

kostnaden meget overkommelig. 

Det må sies å være en høy kostnad per søye for radiobjeller og Find my sheep. Kostnaden 

regnet per dyr er langt lavere for merkeavlesere, men nytteverdien er også mindre. På den 

positive siden er mindre tids- og ressursbruk til tilsyn, sanking og andre 

effektiviseringsgevinster ved elektronisk overvåking. 

Finansiering  

Det er mulig å søke midler hos Fylkesmannen i form av tilskudd til for eksempel 

forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-midler), organisert beitebruk eller 

skjønnsmidler via kommunen. Her må den enkelte sjekke med sin kommune og fylkesmann. 

I 2012 ble det tildelt snaue 6 millioner FKT-midler til posten "tekniske tiltak" som i all 

hovedsak inneholder radiobjeller og ulike former for elektronisk overvåking. Fra 1. januar 

2013 trådte en ny FKT-forskrift i kraft. Denne begrenser muligheten til å støtte elektronisk 

overvåking noe. Grunnen er at det først og fremst er tiltak som har en direkte 

tapsforebyggende effekt som skal støttes. Radiobjeller og annen elektronisk overvåking 

defineres til kun å være indirekte tapsforebyggende. I kommentarene til forskriften står det 

imidlertid at det i områder hvor man f.eks. over flere år har hatt store tap av beitedyr uten at 

man har klart å finne tapsårsak, men mistenker at rovvilt forårsaker tap, kan man gjøre nytte 

av elektronisk overvåkning i en begrenset tidsperiode for å få et bedre kunnskapsgrunnlag. 

Ut fra dette kan det prioriteres midler til elektronisk overvåking, men midlene må målrettes 

mot områder der slik overvåking kan bedre kunnskapsgrunnlaget. Søknad om FKT-midler 

skal leveres i det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet og søknadsfrist er 15. 

januar. Legg merke til at noen fylker har en utsatt frist. 
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Notat om oppretting av skadefellingslag 
Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken 

Bakgrunn 

Bestandene av rovvilt i Skandinavia har økt jevnt og trutt de siste tiårene. Dette er også 

tilfellet i Norge noe som fører til at stadig «nye» områder får besøk av en eller flere 

rovviltarter. Dette skaper utfordringer for beitenæringen og sau på utmarksbeite er svært 

utsatt. En ser at skadene følger rovdyras ekspansjon. I prioriterte beiteområder er uttak og 

felling av rovviltet hovedvirkemiddelet for å begrense og unngå tap av beitedyr. Dette kan 

gjøres gjennom kvotejakt på gaupe eller lisensfelling av bjørn, ulv og jerv. Dette er jakt som 

utføres av «vanlige» jegere. Når skader oppstår i beitesesongen er det skadefelling som er 

aktuelt. Her trengs det mannskaper for å utføre denne oppgaven! Det bør derfor tas initiativ 

til å få på plass et eller flere skadefellingslag i de kommunene og/eller fylkene som ikke har 

dette på plass. Det er en rekke momenter som må vurderes og tas hensyn til for å løse dette 

på en mest effektiv og hensiktsmessig måte. For å få en bedre oversikt over lover og regler, 

hvilke muligheter som finnes for å organisere slike lag og hvordan man har gjort dette andre 

steder, har FKT-prosjektet utarbeidet dette notatet om skadefelling og skadefellingslag.  

Regelverk og politiske føringer  

Forskrift om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) gir bestemmelser omkring bestandsmål, 

forvaltningsregioner og rovviltnemnder, om forvaltningsplan, jakt og fellingsformer samt 

administrative bestemmelser. Forskriften definerer bl.a. på hvilke områder og under hvilke 

forutsetninger de ulike forvaltningsorganer har myndighet til å fatte vedtak som gjelder 

felling av rovvilt. Rovviltnemnda har etter §§ 7 og 8 myndighet til å fatte vedtak om kvote for 

skadefelling når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte 

bestandsmålene for regionen. Klima- og miljødepartementet (KLD) er klageinstans for vedtak 

fattet av rovviltnemnda. Fylkesmannen har myndighet til å iverksette fellingstillatelse (§ 9) 

innenfor rammen av kvote for betinget skadefelling gitt av rovviltnemnda eller 

Miljødirektoratet for å forhindre framtidig skade på husdyr og tamrein. Fylkesmannen kan gi 

tillatelse til felling av enkeltindivider av kongeørn som volder vesentlig skade på bufe eller 

tamrein (§ 12). Miljødirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fylkesmannen. 

Skadefelling er skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv for 

å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstår på bufe eller tamrein med hjemmel i 

naturmangfoldloven (§ 18). Skadefelling av kongeørn kan vedtas i akutte tilfeller der det 

voldes vesentlig skade på bufe eller tamrein. 

Gjennom lisensfelling og kvotejakt kan rovvilt som er stasjonære i viktige beiteområder tas 

effektivt ut ved hjelp av sporsnø. For eksempel vil det være vesentlig enklere å felle både 

stasjonære og ikke-stasjonære ulver som oppholder seg i viktige beiteområder på vinterstid 

enn ved fellingsforsøk på barmark. Uttak vinterstid gjennom lisens- og kvotejakt bør og skal 

derfor være hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen av de store rovviltartene. Dette har 
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også Stortinget lagt til grunn i sist rovviltforlik (Representantforslag 163 S – 2010-2011). Selv 

om det er ønskelig at det meste av uttaket skjer ved vanlige jegere vinterstid vil det likevel 

oppstå tapssituasjoner hvor det vil bli innvilget skadefelling i beitesesongen. Til disse 

situasjonene trengs det et apparat og viktigheten av dette har et samlet Storting også sagt 

noe om i forlikets punkt 2.2.1 og 2.2.3: 

"...Det legges til grunn at kommunene etablerer godt skolerte, lokale fellingslag der 

det er aktuelt, og opplæringen av disse skal styrkes. Det skal etableres kurstilbud og 

prioriteres midler til jevnlig kursing av kommunale/interkommunale skadefellingslag 

med mål om å øke effektiviteten ved skadefelling av rovvilt ved akutte 

skadesituasjoner..." 

"...Det offentliges økonomiske ansvar for skadefelling skal forsterkes og klargjøres. 

Deltakere i kommunale fellingslag skal som i dag få økonomisk kompensasjon fra 

første dag..." 

Per i dag er det rovviltforskriftens § 9a med kommentarer som regulerer godtgjøring ved 

fellingsforsøk. Den sier at der forsøk på skadefelling utføres av kommunalt/interkommunalt 

oppnevnt fellingslag, kan kommunen utbetale godtgjøring til fellingslaget for den tid som er 

benyttet til fellingsforsøk. Deltakere som mottar godtgjøring etter ordningen må være 

registrerte lisensjegere. Utbetalingen skjer på grunnlag av satser fastsatt av Klima- og 

miljødepartementet samt rapport fra fellingsleder om fellingsforsøket og den tid som er 

benyttet. Utbetalingen må ikke overskride de rammer som fremgår av fylkesmannens vedtak 

om felling. Fylkesmannen yter etter søknad tilskudd til kommunen til dekning av godtgjøring 

utbetalt etter vilkårene over. 

KLD har fastsatt en døgnsats på kr. 1400,- pr. døgn pr. deltaker. Kommunen har mulighet til å 

dele opp dette i timesatser, hele/halve dager etc. De kan imidlertid ikke utbetale mer enn 

døgnsatsen på 1400 per jeger og må også sørge for å holde seg innenfor den økonomiske 

rammen for fellingsforsøket som blir satt av Fylkesmannen. Nærmere regler rundt dette 

finner man i kommentarene til § 9a. Det er imidlertid viktig for kommunene å vite at 

utbetalingen til dem skjer etter at Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon fra kommunen. 

I første rekke rapport fra fellingsleder om fellingsforsøket der det fremgår hvor lang tid som 

er benyttet og hvor mange deltakere som har vært involvert. Kommunen fungerer som 

regnskapsførende enhet for fellingslaget i forbindelse med utbetalingen av godtgjøring. 

Godtgjøring for eventuell beredskapsvakt og beredskapsmidler faller utenfor 

godtgjøringsordningen. Ordningen kan heller ikke brukes til kompensasjon til kommunene 

for utgifter i forbindelse med administrasjon av skadefellingslagene. Likeledes faller 

godtgjøring for bruk av hund, innkjøp, forsikring og utgifter ved hundehold utenfor 

ordningen. 

Det fremgår av kommentarene til rovviltforskriftens § 9 tredje ledd at midler til 

administrasjon og organisering av fellingslag ved førstegangs iverksetting av 
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skadefellingstillatelse på gaupe, jerv, bjørn og ulv kan belastes den årlige bevilgning til 

forebyggende og konfliktdempende tiltak. Rovviltnemnden vurderer hvilket beløp som årlig 

skal avsettes til iverksetting av fellingsforsøk i lokal regi. På denne måten kan lokale 

fellingslag søke om dekning for direkte og dokumenterte kostnader ved oppdraget, 

begrenset oppad til kr 15 000,-. Det er ikke anledning til å benytte bevilgningen (etter § 9) til 

lønnskostnader, dekning av administrative utgifter for kommunen mv. i tilknytning til lokalt 

organiserte jegere i forbindelse med iverksetting av fellingstillatelser. 

Som man ser fremgår det flere steder i kommentarene at dekning av kommunenes 

administrative utgifter faller utenfor ordningen. Dette er et punkt som ikke har blitt endret 

etter rovviltforliket i 2011 og står således i noe kontrast til sitatet om at det offentliges 

økonomiske ansvar for skadefelling skal forsterkes og klargjøres. Sosiale utgifter som 

feriepenger og arbeidsgiveravgift kan kommunen dekke fra den tildelte rammen fra 

Fylkesmannen til hvert fellingsforsøk. Det er eksempler på områder hvor man likevel har fått 

til ordninger hvor vertskommunene har fått dekket sine utgifter for administrasjon av 

fellingslagene så langt dette er mulig. Da er det stort sett midler fra FKT-potten som har blitt 

benyttet. 

Hovedregelen er at vanlige regler for jakt også gjelder under skadefelling. Bestemmelser i 

følgende lover og forskrifter vil derfor oftest gjelde: 

- Forskrift om forvaltning av rovvilt (Rovviltforskriften) 

- Naturmangfoldloven 

- Viltloven 

- Forskrift om utøvelse av jakt og fangst 

- Våpenloven og forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. 

(Våpenforskriften) 

- Motorferdselloven m. forskrifter 

- Hundeloven 

Det vil si at det i utgangspunktet også under skadefelling er forbudt å bruke løs på drevet 

halsende hund på andre arter enn gaupe, de samme regler for transport av våpen i kjøretøy 

som under vanlig jakt gjelder etc. Det kan imidlertid knyttes nærmere vilkår til 

fellingstillatelsen, herunder at felling skal foretas av nærmere bestemte personer eller evt. 

andre/utvidete metoder for felling. Dette vil i så fall fremgå av fellingsvedtaket. Under 

kvotejakt og lisensfelling må man i tillegg til å ha løst lisens og ha skutt opp til storviltprøven 

også ha grunneiers tillatelse for å kunne jakte. Dette er ikke nødvendig ved skadefelling, da 

dette er frikoblet fra grunneierretten. 

Alternativer for organisering av skadefelling 

En mulighet er at hver kommune oppretter sitt eget skadefellingslag. Med mengden oppdrag 

en kan forvente i de områdene som ennå ikke har opprettet skadefellingslag er antakelig 
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ikke dette å anbefale. At man har en viss kost/nytte-vurdering av hvilket mannskap som er 

nødvendig bør ligge i bunn. 

I en del fylker har det i de senere årene blitt tatt initiativ til en regional beredskap for 

skadefelling. Initiativtaker har vært Fylkesmannen, beitenæringen selv eller ulike 

«kontaktutvalg» med ulike interesser representert. Ved en regional organisering kan fylkene 

deles i soner med hver sin fellingsleder/organisator og hver sin vertskommune, eller man 

kan ha kun en vertskommune og et lag som skal omfatte hele fylket. Vertskommunens 

oppgaver er å inngå formelle avtaler med fellingsleder og øvrige deltakere i det 

interkommunale fellingslaget, ha det primære og koordinerende ansvaret for pålagt føring 

av timelister og faktiske og dokumenterte utgifter knyttet til fellingsforsøket, samt med 

dette som grunnlag søke Fylkesmannen om tilskudd til godtgjørelse og evt. fellingsvederlag 

basert på den økonomiske rammen for den enkelte fellingstillatelse. 

De regionale fellingsledernes ansvar er å organisere, koordinere og håndtere 

fellingsforsøket. Fellingsleder må ikke nødvendigvis delta i selve fellingen. Denne skal lede og 

håndtere situasjonen, også knyttet til mer utenforliggende forhold som media og nødvendig 

kommunikasjon med evt. andre aktører (SNO, beitelag, FM, politi etc.). Slik vil fellingslederen 

bidra til å rydde vegen for at det praktiske fellingsforsøket kan utføres så uforstyrret og 

effektivt som mulig. De øvrige deltakerne på fellingslaget kan da konsentrere seg om 

fellingsforsøket i henhold til sin instruks og i tråd med løpende instruksjoner og ledelse fra 

fellingsleder. Hvem som skal ha mediahåndteringen kan variere. Noen har valgt å la 

kommunen ta hånd om dette, mens andre har latt SNO være kontaktperson mot media 

under pågående skadefellingsforsøk. 

I tillegg til utnevning av regionale fellingsleder/-e opprettes det i hver kommune en 

kommunekontakt (evt. felles for noen kommuner). Disse er påtenkt en rolle som lokale 

fellingsledere. Ved iverksettelse av en fellingstillatelse vil den regionale fellingslederen 

kontakte kommunekontakten som ut fra angitt behov for mannskap mobiliserer ut fra sin 

kontaktliste/fellingslaget. Fellingslaget bør bestå av ressurspersoner med både 

lokalkunnskap, kunnskap og interesse for rovviltjakt og gode samarbeidsevner.  

For at beredskapen skal være best mulig er det i tillegg en del praktiske ting som 

vertskommunene bør klargjøre på forhånd, f.eks. dispensasjon fra hundeloven om bruk av 

løshund i båndtvangsperioden, sørge for at nøkler til låste skogsbilveger er tilgjengelig, 

avtaler med og instrukser for deltakerne på fellingslaget etc.  

Det er viktig at et fellingslag blir mer enn bare et lag på papiret. Skal en få til dette kreves en 

god organisering av laget/lagene, en bør gjennomføre skytetreninger, fagsamlinger og sende 

fellingsledere og evt. deltakere i laget på kurs, lage klare instrukser for laget/-ene etc. Lagene 

vil også etter hvert bli bedre og vokse av erfaring fra ulike fellingsforsøk. Det er også et 

argument for at man ikke bør ha for mange lag, slik at mannskapet får et visst antall oppdrag 

og mulighet til å øke sin kompetanse. Når det er sagt, så vet man fra andre fylker og områder 
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med høyere rovvilttrykk at "nyhetseffekten" og motivasjonen for skadefelling avtar etter 

hvert. Skadefelling tar tid, det kommer i tillegg til alt annet som jobb og evt. ferie, det er en 

krevende og vanskelig jakt og når et fellingsforsøk har pågått over flere uker hvor 

fellingspersonell må sitte natt etter natt sammen med mygg og knott, så kan det bli 

krevende å skaffe nok folk til å delta. Dette er det viktig at man har i bakhodet under 

utvelgelsen av personell. Det finnes dem som selv etter uker med mislykket "jakt" fortsatt er 

like ivrige og som har en genuin interesse både for jakt på rovvilt, men også for å avhjelpe 

beitenæringens situasjon. Disse personene er det viktig å finne. Det er også viktig å utelukke 

personer som er mest opptatt av å skyte selv, samt fremheve seg og sine egenskaper. 

Skadefelling er og må være et samarbeidsprosjekt. Egoister er derfor ikke godt egnet til å 

delta på et fellingslag. 

Når det gjelder den praktiske gjennomføringen av fellingsforsøkene, så bør laget/-ene søke 

mer kunnskap om dette etter at de er opprettet. Tidsperspektivet er imidlertid svært viktig, 

slik at lokalkunnskap og mulighet for erfaringsutveksling mellom fellingspersonell bør 

tillegges vekt i utvelgelsen av personell. Det er svært fornuftig å ha med personer med 

lokalkunnskap over store områder, framfor å opprette laget med deltakere kun fra f.eks. en 

kommune eller et område. Noe manglende lokalkunnskap kan selvsagt bøtes på med gode 

samarbeidsevner og tett dialog med beitelag og beitebrukere som en må regne med har god 

lokalkunnskap i egne beiteområder. Etter at laget/-ene er opprettet er det viktig at også 

beitebrukerne blir gjort oppmerksom på viktigheten av tidsperspektivet i dette. Av de 

fellingsoppdragene som har endt med felling rundt om i landet er det en stor overvekt av 

tilfeller der man har fått en fersk observasjon eller dokumentasjon. Rovdyra flytter seg fort 

og lukt og vitring for jakthundene blir raskt borte sommerstid. 

Jegerne som blir valgt ut på fellingslaget må også være klar over at uttak av rovvilt er en 

sensitiv sak som mange har sterke følelser for. En må derfor regne med både kritikk og til 

dels hets- og trussellignende tilbakemeldinger fra rovdyrtilhengere. Her er det viktig at både 

fellingsledere, kommunene og fylkesmannen støtter opp og informerer om at dette er jegere 

ute på offentlig oppdrag og at det er våre politikere på Stortinget som legger føringene for 

hvordan rovviltforvaltningen skal utføres. 

Når det gjelder utvelgelsen av deltakerne på fellingslaget, så kan dette gjøres på flere måter. 

En mulighet er å lyse ut "stillingen" offentlig og sette opp hvilke kriterier en vil vektlegge i 

ansettelsesprosessen. Dette kan være kommunetilhørighet, erfaring fra rovviltjakt, om man 

besitter relevant jakthund/sporhund, samarbeidsegenskaper, lederegenskaper etc. En annen 

mulighet er at man velger ut en eller flere fellingsledere som får ansvar for å velge ut 

deltakere til fellingslaget. Disse bør kanskje også få visse kriterier som denne utvelgelsen skal 

skje ut fra. Her finnes det mye erfaring å hente fra fylker og kommuner som allerede har 

gjort denne jobben.  NJFF, både sentralt, fylkes- og lokallagsnivå bør også være naturlig å 

rådføre seg med. 
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Kriterier for valg av organisering av skadefelling 

Etter FKT-prosjektets mening er det mest fornuftig å organisere fellingslaget/-ene på en 

måte som er tilpasset de lokale forholdene. Geografi og avstander er et naturlig moment, 

antatt antall oppdrag per år er et annet, mens skadehistorikk og erfaring med hvor særlig ulv 

og bjørn dukker opp i fylket eller kommunen er et tredje moment. I noen kommuner vil det 

være naturlig å ha et eget skadefellingslag, mens andre steder kan det være nok å ha et 

felles lag for hele fylket. Mellomtingen er interkommunale lag hvor to eller flere kommuner 

samarbeider om et felles lag. I områder som har hatt rovdyrskader i mange år har man i stor 

utstrekning allerede fått på plass systemer for skadefelling og funnet hensiktsmessige måter 

å organisere fellingslag på. Det er nok først og fremst i prioriterte beiteområder som ligger et 

stykke unna de prioriterte rovviltområdene at det er lavest dekning av skadefellingslag. Her 

er gjerne også oppdragsmengden lavere, noe som taler for at interkommunale lag eller lag 

for hele fylker er mer aktuelt. 

Hvert enkelt område må gjøre egne vurderinger. Det kan være fornuftig å ta høyde for en 

eventuell økning i antall oppdrag. Ved å ha en romslig grunnstamme i jaktlaget og kanskje 

innlemme noen flere jegere enn man per i dag mener er nødvendig, står man bedre rustet 

ved fellingsforsøk som går over lengre tid. Da har man mulighet for avløsning av mannskapet 

og med flere deltakere vil en også lettere sikre en god geografisk spredning blant 

medlemmene på lagene. Dette siste er viktig for å sikre lokalkunnskap om både terreng, 

viltets vandringsruter og andre lokale forhold rundt om i fylket, kommunene eller det 

området skadefellingslaget skal virke over. 

Ut fra forvaltningsplanene for rovvilt i de ulike rovviltregionene bør sjansen være god for å få 

støtte til kompetansehevende tiltak om både praktisk skadefelling og administrering av 

skadefelling for både vertskommune og fellingslag. Det er en utfordring at det ikke gis noen 

kompensasjon til kommunene som tar på seg administreringen av skadefellingslagene. Man 

kan diskutere om opprettelse av fellingslag er et næringstiltak eller et viltforvaltningstiltak. 

Det handler uansett om et tiltak som må på plass for å bedre rammevilkårene for 

beitenæringa. FKT-prosjektet mener dette er en fornuftig måte å se saken på og en må 

kunne forvente at kommunene er villig til å yte en slik "service" for beitenæringen. Mange 

kommuner gjør også jobben med å søke om midler til forebyggende tiltak for beitenæringen. 

Når det er sagt, så er det et behov for å avklare det offentliges rolle i dette, noe som også 

Stortinget sa i sist rovviltforlik. Dette bør man jobbe videre med og en kan også oppfordre 

både Fylkesmannen og rovviltnemnda om å ta saken videre oppover. Det er helt betimelig å 

stille spørsmål ved om Stortinget har ment at denne ekstrautgiften som rammer hardest de 

områdene som har blitt pålagt å huse rovviltstammene for fellesskapet skal dekkes av disse 

kommunene alene. 

Når det gjelder de faktiske utgiftene for en vertskommune, så er det først og fremst den 

arbeidstida som går med for å administrere fellingslag, fellingsforsøk og dialog med de ulike 

aktørene som blir kommunens kostnad. Noe arbeid med å få på plass avtaler, mannskap, 
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instrukser og varslingsrutiner må uansett regnes med. Ut over dette vil arbeidsmengden 

naturlig nok variere med antall fellingssøknader og antall fellingstillatelser. En bør også 

avtale på forhånd om det er representanter fra beitenæringen eller vertskommunen som 

skal ha ansvaret for å søke om skadefelling. Uansett hvilken løsning man velger her er det 

viktig at man har en tett dialog. Fra andre kommuner rundt om i landet, så er det litt ulike 

oppfatninger av arbeidsmengden og kostnadene knyttet til dette. I områder med nærmest 

kontinuerlige fellingsforsøk gjennom hele sommeren tar dette naturlig nok mye tid og 

ressurser, mens kommuner med mer sporadiske rovviltskader melder at det "...de første åra 

etter etablering av skadefellingslag tok svært mye tid. Men at ting nå går mye mer av seg 

selv, ikke minst på grunn av at det tar lite tid å få fellingstillatelse. Den får vi på telefon når 

rovviltkontakt har dokumentert skadeårsak. Skriftlig søknad blir sendt etter at jakta har 

starta..." Sitat Eystein Fiskum, Høylandet kommune. 

Det er også litt opp til kommunen hvor mye arbeid en skal legge i kontrakter og instrukser. 

Minstekravet som oftest stilles i fellingsvedtakene er at kommunen skal ha oppdatert 

navneliste over deltakerne. Her bør en også få med tlf.nr., adresse og e-postadresse. 

Vakt/beredskapsordninger kan også ordnes i regi av fellingsleder, slik at kommunen blir 

avlastet på denne biten. Det viktige er at man gjør klare avtaler og avklarer 

ansvarsfordelingen. 

Mer informasjon om skadefelling og organisering av fellingslag 

Referat fra seminar om effektivisering av skadefellingsforsøk i Oppland 14.05.14 og link til de 

ulike innleggene:  

http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Vellykket-seminar-om-

effektivisering-av-skadefellingsforsok/  

Link til presentasjoner fra Beiteseminar med rovviltfokus i Oslo i november 2013. Se spesielt 

Hans Ulberg og Arnfinn Liens presentasjoner: 

http://www.nsg.no/forsiden/presentasjoner-fra-beiteseminar-med-rovviltfokus-article6630-

364.html  
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