
Rovviltforvaltning i Rogaland 

De viktigste aktørene: 

 

Fylkesmannen i Rogaland 

Miljøvernavdelingen har ansvar for bestandsforvaltning, herunder kunnskap om forekomster og 

tettheter av freda rovvilt i fylket. Dessuten kan avdelingen gi fellingstillatelse på skadegjørende 

individer av freda rovvilt, og har ansvaret for å behandle søknader om erstatning for husdyr tatt av 

freda rovvilt. 

 

Rovviltnemnda for Region 1 

Rovviltnemnda trådte i funksjon 1.4.2005 og dekker Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Vest-

Agder. Den har ansvar for bl.a. fordeling av fylkesvise rammer til tilskudd til skadeforebyggende tiltak 

og fastsetting av fellingskvoter og skadefellingskvoter på de store rovpattedyrene. En 

forvaltningsplan for regionen er utarbeidet. 

 

Statens naturoppsyn (SNO) 

SNO har ansvaret for dokumentasjon av mulige rovviltskader på husdyr og undersøkelse av 

synsobservasjoner, spor og sportegn. Til å bistå seg i dette arbeidet er lokale rovviltkontakter 

engasjert. I Rogaland er det tre slike rovviltkontakter. 

 

Tilskudd om forebyggende og konfliktdempende tiltak 

Forebygging av rovviltskader på husdyr er en prioritert oppgave i fylkets rovviltforvaltning. Det kan 

ytes tilskudd til private tiltak for å hindre eller begrense slike skader. Søknaden leveres elektronisk 

gjennom elektronisk søknadssenter innen fristen 15. februar.  

I beitesesongen er det mulig å søke om tilskudd til skadeforebyggende, akutte tiltak. Dersom dette er 

aktuelt, ta umiddelbart kontakt med Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fremgang ved funn av husdyrkadaver 
Finner du et kadaver og har mistanke om at rovdyr har vært på ferde, bør du gjøre følgende: 

- La kadaver ligge mest mulig urørt, men dekk det til slik at åtseletere ikke kommer til.  

- Merk funnsted, gjerne med plastpose i et tre e.l. slik at det er lett å finne. 

- Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig, aller best er GPS-posisjon 

- Fotografer kadaver om mulig fra ulike vinkler, gjerne med en gjenstand av kjent størrelse 

ved siden av kadaver (særlig greit for å anslå f.eks. størrelse på bitt og avstand mellom 

tenner)  

- Meld fra til nærmeste rovviltkontakt snarest mulig – bevis forsvinner fort! 

Det er et krav for senere å ha rett til å søke om erstatning at alle funn av kadaver eller skader på 

husdyr som kan skyldes rovdyr straks meldes til naturoppsynet. Her er en oversikt over 

rovviltkontakter i Rogaland:  

Navn og adresse Kontaktdetaljer Ansvarsområder / Kommuner 

Krister Seljeset                                                                 

 

Mobil: 915 40 836  Suldal, Hjelmeland og Røldal 

Dunkley, Andreas  

 

Mobil: 480 25 444  Nord i Rogaland og Sør i Hordaland.  

Helland, Berit  
 

Mobil: 977 03 275  S-Ø Rogaland: Lund, Sokndal, 

Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, 

Flekkefjord og Sirdal samt Jær-

kommunene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovviltansvarlig for SNO i Rogaland er Jon-Erling Skåtan telefon: 48254803  



Søke erstatning for skader på husdyr 
Fristen for å søke om erstatning for skader på husdyr er 1. november. Staten erstatter dokumenterte 

og antatt tap og skader fra fredet rovvilt på husdyr. Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom 

Miljødirektoratets database elektronisk søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

Dersom en opplever problemer med å levere elektronisk kan en ta kontakt med landbrukskontoret i 

kommunen og be om hjelp. Nye søkere må først registrere seg som søker. 

Alle relevante opplysninger må følge søknaden. Dette er viktig for at vi skal kunne vurdere søknaden 

etter Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt: 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-30-677 

Søknaden må inneholde et kart med inntegnet beiteområdet. Det er også et krav om å legge ved en 

liste med besetningsdata. Denne skal som minimum inneholde alle individnummer i besetningen, 

kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon. 

 

Rovviltkontakter hos Fylkesmannen i Rogaland: 

Cathrine Stabel Eltervåg: tlf: 51568915, e-post: fmrocsh@fylkesmannen.no 

Erik Cockbain: tlf: 51568773, e-post: fmroeco@fylkesmannen.no  
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