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Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
Statens Naturoppsyn, rovviltansvarlige + lokalkontakter 

Norsk Sau og Geit, fylkeslagene i Agderfylkene 
Norges Bondelag, Agderkontoret 

 

  
 

Til saueeiere i Agderfylkene 
 

Fylkeslagene av Norsk Sau og Geit har i samarbeid med Norske Kadaverhunder, 
www.norskekadaverhunder.no/ tidligere arrangert kurs for opplæring av kadaverhunder i 
Agderfylkene. 
 
 

Hvorfor kadaverhunder på Agder? 
Hvert år blir mye bufe borte på utmarksbeite, og for kun en mindre del av disse blir 
dødsårsaken konstatert. Agderfylkene opplever årlig betydelige skader på bufe forårsaket 
av freda rovvilt. Det er svært viktig at slike skader avdekkes tidligst mulig.  
 

Norske Kadaverhunder er en organisasjon som etter hvert har opparbeidet seg mye 
erfaring og kompetanse på dette feltet. Trente hunder har en utrolig evne til å lukte seg 
fram til døde sau i utmarka. For bufenæringen og rovviltforvaltningen er et miljø av 
kadaverhundekvipasjer svært verdifullt. Ekvipasjene kan bistå saueeiere som mistenker 
rovviltangrep i sine besetninger med å finne kadaver.  
 

Rutiner for bruk av kadaverhunder i 2016 
Statens Naturoppsyn har lokale rovviltkontakter i de to Agderfylkene som bl.a. har ansvar 
for å undersøke og dokumentere mulige rovviltskader på døde og skadde bufe.  
 
Når de lokale rovviltkontaktene er ute på sitt feltarbeid kan de orientere berørte saueeiere 
om muligheten for å søke bistand fra kadaverhundekvipasjer. 
 

  

http://www.norskekadaverhunder.no/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=s%C3%B8kende+hund&source=images&cd=&cad=rja&docid=TVOgYxbT0zYp1M&tbnid=ws86-2guAzWSLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hundekonsulenten.weebly.com/hundens-kroppsspraringk.html&ei=dBSSUZToEMvP4QSbkYGYBg&bvm=bv.46471029,d.bGE&psig=AFQjCNFvvYQ95eDRg6sLZ84f6GtK8D9vxA&ust=1368614373418269


Det er viktig å ha en beredskap når skadesituasjoner oppstår. Fra ekvipasje kontaktes til 
befaring finner sted kan det gå opp til et døgn. 
 

I tabellen under er en oversikt over de ekvipasjer som er trent til å spore opp kadaver i felt. 
De kan kontaktes av berørte saueeiere for å søke gjennom beiteområder etter savnet bufe. 
For å få hundene trent er det ønskelig om de kan øve på kadaver som lokale rovvilt-
kontakter allerede har undersøkt og dokumentert. Hvis de kontaktes til disse formål vil 
ekvipasjene få eksakte GPS-posisjoner via Statens Naturoppsyn sine rovviltkontakter.  
 
 

Økonomi og bistand fra saueeier 
Fylkesmannen/vertskommune Åseral inngår avtaler med ettersøksekvipasjene om 
godtgjørelse for reise/ timelønn for innsats i felt det enkelte år. Saueeier som benytter seg 
av kadaverhundekvipasjene betaler dessuten kr. 200,- direkte til hundeeier ved oppmøte.  
 

Saueeier som ønsker å benytte kadaverhund bes ellers: 

 Stille med kart som viser skadested, søk koordinator på «Gule sider» 

 Stille sjøl eller med lokalkjent som kan bistå søket 

 Sørge for at det er kommunikasjon tilgjengelig (mobildekning/sikringsradio) 
 
 
 

Oversikt over kadaverhundekvipasjer som kan kontaktes: 
 

Navn Bosted Telefon e-postadresse 
Anniken Kristiansen Evje/Hornnes 452 57 225 anniken_9@hotmail.com  

Eirin Rauø Åmli 370 82 434 / 468 86 131  eirr@online.no  

(Lars Chr. Storhei) Audnedal 942 78 890 Lars@storhei.com  

Olav Gunvald Ramse Åmli 468 86 131 eirr@frisurf.no  

Christian Flørenes Arendal 906 43 985 christian@florenes.com  

(Tanja Stranger- 
Johanessen) 

Farsund 918 35 606 sj@icloud.com  

 

 
Ved funn av dødt bufe som mistenkes drept av freda rovvilt – kontakt 
Statens Naturoppsyn umiddelbart: 
 

- Jon Erling Skåtan   telefon 482 54 803 eller 
- Kristian Eiken Olsen  telefon 905 33 793 
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