
  

 
Statens naturoppsyn – Trollheimen 
Rindalstorget, 6659 Rindal 
Telefon 71 66 64 48, mob. 959 65 128 
e-post: lars-olav.lund@dirnat.no 

Statens naturoppsyn (SNO) skal forebygge og bekjempe miljøkriminalitet og drive 
kontroll, informasjon, tilsyn og skjøtsel i viktige natur- og kulturminneområder. 
SNO har også ansvar for dokumentasjon av rovviltskader.  

 

 

 

 

 

INFORMASJONSBREV 
 

Til:  Kommuner, mattilsynet, lensmenn og bondeorganisasjoner i Møre og 

 Romsdal 

Fra:  Statens naturoppsyn-Trollheimen v/ Lars Olav Lund   Tlf. 71 66 64 48, 959 65 128 

Dato: 1. juli 2011 Antall sider (inkl. denne): 2 

 

STATENS NATUROPPSYN OG ROVVILTOPPGAVENE I 

MØRE OG ROMSDAL 2011 

 

 Skadedokumentasjon og rovviltkontaktnettet i Møre og Romsdal 
 

SNO har 9 rovviltkontakter fordelt på kommunene i Møre og Romsdal. Liste med navn, 

telefonnummer og den enkelte rovviltkontakts ansvarsområde er å finne som vedlegg.  

 

Lokale rovviltkontakter står for feltkontroll ved skader på bufe/tamrein og kontroll av 

meldinger om spor og sportegn etter våre store rovdyr. 

 

Noen praktiske tips ved funn av kadaver 

 La kadaveret ligge mest mulig urørt, men ta bilder (også nærbilder). Dekk det til for å verne 

   mot åtseletere (ikke plast).  Noter kartreferanse (evt. merk på kart/ta GPS pos.). 

 Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen – vær innstilt på å måtte påvise funnstedet  

  dersom ikke GPS-kartreferanse er oppgitt.  

 Meld snarest fra til SNO`s rovviltkontakt (se tlf. liste). Det er dyreeiers ansvar for at skader  

   blir meldt. 

 Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området. 

 

Det må så snart som mulig tas kontakt med lokal rovviltkontakt for å få dokumentert 

skadeårsak, men vær oppmerksom på at det ikke alltid er mulig å gjennomføre 

kadaverundersøkelsen på funndagen. På bakgrunn av rovviltkontaktens rapport vil regionalt 

rovviltansvarlig i SNO sette endelig konklusjon, og dette vil være grunnlaget når Møre og 

Romsdal fylke behandler søknader om erstatning. Det er et vilkår for erstatning at skader 

meldes direkte til SNO, og det er dyreeiers ansvar å forevise kadaveret for SNO, jfr 

kommentarer til erstatningsforskriften 

 

 

 

 

 



Statens naturoppsyn 

Side 2 

 

Rovviltforvaltning og søknader om erstatning 
 

Det er Fylkesmannen som skal kontaktes ved spørsmål om rovviltforvaltning, 

skadefellingssøknad og erstatning for rovviltskade.  

 

Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader på bufe er 1. november og for tamrein 1. 

april. Dette er dyreeiers selvstendige ansvar. Søknaden sendes fylkesmannen på egne skjema 

som dyreeier kan få tilsendt ved å henvende seg til kommunen, Fylkesmannen eller 

Fylkesmannens nettsider. Det er også mulig å sende inn søknad om erstatning elektronisk (se 

”rovviltportalen” – elektronisk søknadssenter). Selv om rovviltkontakt har vært på stedet og 

dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. 

  

Viktige telefonnummer: 
 

SNO-Rindal   (regionansvarlig) 71 66 64 48 / 959 65 128 

Møre og Romsdal fylke  (sentralbord )   71 25 80 00 

SNO-sentralt        (sentralbord)    73 58 09 26 

 

 

For fullstendig informasjon henvises til  SNOs hjemmesider www.naturoppsyn.no , gå inn på 

rovviltseksjonen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal fylke finnes på www.fylkesmannen.no/mr. 

For ytterligere informasjon om rovvilt, så anbefaler vi www.rovviltportalen.no eller 

www.rovdata.no 

 

Vi ber om at mottakere av informasjonsbrevet hjelper til med å gjøre rovviltkontaktnettet 

kjent, særlig for husdyreiere og  reineiere som kan være berørt av rovviltskade.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Lars Olav Lund 

regionalt rovviltansvarlig i Møre og Romsdal 

 

 

 

 

Vedlegg: Liste over rovviltkontakter i Møre og Romsdal  

    

Kopi:  SNO-sentralt 

  Politidistriktene i Møre og Romsdal 

  Møre og Romsdal fylke 

  Rovviltkontaktene i Møre og Romsdal 
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