
Fra: <tpu@fmva.no> 

Dato: 10. juni 2011 15:10 

Emne: orienteringer om rovviltarbeidet i Vest-Agder i 2011 

Til:   

Kopi:  

Mottakere av informasjon om rovviltarbeid i Vest-Agder; kontaktutvalg, kommuner m.fl. 

  

Beitesesongen er under oppstart, og vi har i dag lagt ut en del informasjon om rovvilt og 

beitedyr på fylkesmannens 

nettsider http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=144&amid=3515565 . 

  

I tillegg til det som er lagt ut orienterer vi om følgende saker: 

·         Miljøverndepartementet har ennå ikke ferdigbehandlet endringer som er foreslått i rovviltforskriften  (§9) 

om skadefellingslag og kompensasjon for deres arbeid. 

·         Åseral kommune har sagt seg villige til å være vertskommune for det interkommunale skadefellingslaget i 

Vest-Agder, forutsatt at de får utgifter knyttet til denne oppgaven dekt. Vi tar sikte på å inngå en avtale med 

kommunen med det første, men hadde håpet av ovennevnte revisjon av rovviltforskriften ble foretatt først. 

·         De kommunale kontaktpersonene i det interkommunale skadefellingslaget var samlet i Lyngdal 9. mai, og 

det forutsettes at disse orienterer og samordner seg med de øvrige deltakere i sine kommuner. Kjell Magne 

Larsen (Lyngdal) er leder og Roger Thorsland (Åseral). Skadefellingslaget har også fått sekretær, men i 

offentlighet er det kun Kjell Magne og Roger som opptrer på lagets vegne. Det vil også være de som organiserer 

eventuelle skadefellingsaksjoner og velger deltakere til disse. 

·         Rovviltnemnda har gitt Vest-Agder kr. 150 000,- til skadeforebyggende midler i 2011, og kr. 100 000,- av 

disse er øremerket til skadefellingslaget hvis behov og resten er reserve. 

·         Det foreligger ikke meldinger om at streifdyr av ulv, bjørn eller jerv befinner seg i landsdelen i øyeblikket, 

men av erfaring vet vi at dette bildet raskt kan endre seg. 

·         Informasjonsfolderen “Rovvilt i Vest-Agder i 2011” er tidligere sendt ut til de fleste av dere, men vedlegges 

også her da det er særs viktig at den gjøres tilgjengelig for flest mulig potensielle brukere. 

 Når det gjelder søknader om erstatning for skader på bufe voldt av freda rovvilt så kommer vi 

med mer utfyllende informasjon om dette i august. Ellers vil jeg stadig anbefale å følge med 

på www.rovdata.no som gir svært nyttig informasjon, og som også sender nyhetsbrev etter 

bestilling. Så gjenstår det å krysse fingerne for en fredelig beitesesong! 

Vennlig hilsen 

Tor Punsvik 
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