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Statens naturoppsyn (SNO) 

• Statlig tilsyn med direktoratsfunksjon 
 (lov om statlig naturoppsyn, 21 juni 1996) 

• Egen enhet i Miljødirektoratet i 

Trondheim 

• 8 seksjoner 

• 60 lokalkontor 

• 200 rovvilt- 

    kontakter  
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• Oppsyn, kontroll, forebygging 
av miljøkriminalitet 

• Skadedokumentasjon 

• Bestandsregistrering 

• Felling 

• Informasjon 

 

SNO - Rovviltansvar 



• Kontroll, merking og 

prøvetaking av rovvilt felt 

under lisens- og kvotejakt 

• Kontroll av fellingssted og 

fangstredskap 

Oppsyn / kontroll 



Skadedokumentasjon  
• 200 lokale rovviltkontakter 

(8 i M&R) 

• Undersøker kadaver / 

skadet dyr 

• Bufe, tamrein og 

jakthunder 

• Skadedokumentasjon er 

grunnlag for 

Fylkesmannens vurdering 

for erstatning, og for 

forvaltningstiltak som 

skadefelling 

• Data åpent tilgjengelig på 

Rovbase (rovbase.no) 



Momenter ved kadaverfunn 

• Varsle rovviltkontakt 

• Gi best mulig beskrivelse 

• Ta bilder (mobilkamera) 

• Stedfest (gps på mobil) 

• Merk funnsted 

• Dekk til kadaver 
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Håndbok for skadedokumentasjon 

Kan bestilles/ lastes ned på  

naturoppsyn.no 



Eksempel på saksgang ved kadaverfunn 
 

• Dyreeier, eller finner, melder inn skade/kadaver til RVK hvis 
det mistenkes rovviltskade 

• RVK vurderer melders opplysninger hvorvidt undersøkelse 
haster 

• Hvis saker vurderes å haste sendes den som kan løse oppdraget 
raskest  (De fleste RVK har skadedokumentasjon som 
deltidsjobb) 

• Ved mistanke om ny skadevolder i et område, eller at 
potensiell skadevolder kan utløse søknad om skadefelling, 
varsles regionansvarlig umiddelbart 

• Regionansvarlig underretter FM om «mulig skade påvist», og 
FM kan i slike tilfeller begynne en vurdering av videre 
saksgang hvis/når skaden bekreftes av regionansvarlig 

• Når skadeårsak er fastsatt/godkjent er SNO sin oppgave 
formelt avsluttet 

• All dokumentasjon skal være etterprøvbar 

 



Bestandsregistrering 

• Stortinget har vedtatt hvor mange årlige ynglinger 

vi skal ha av de ulike rovviltartene 

• Konkrete tall stiller store krav til nøyaktighet 

• Rovdata (rovdata.no) er ansvarlig for den nasjonale 

bestandsovervåkingen av rovvilt i Norge, SNO er 

hovedleverandør av data 



Forskrift om forvaltning av rovvilt 
• Vedtatt i kongelig resolusjon 18. mars 2005,  

• Reglene for forvaltning av gaupe, jerv, 

bjørn, ulv og kongeørn samlet i en felles 

forskrift.  

• Norge delt inn i 8 forvaltningsregioner, med 

egne regionale rovviltnemnder 

• Nemndas medlemmer (fylkespolitikere) 

• Fastsatt egne bestandsmål i region 6 (Midt-

Norge): 10 årlige ynglinger av jerv, 12 

familiegrupper av gaupe, 3 ynglinger av 

bjørn. 

• M&R: 3 årlige ynglinger jerv og 2 

familiegrupper gaupe 
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• Yngleregistreringer gjennom hileting og 

ekskrementinnsamling for DNA-analyse 

• SNO har ansvaret for registreringsarbeidet i felt 

• Kontrollere kjente hiplasser og lete etter ev. nye 

• Plukke jervskit som en del av bestandsovervåkningen 

(1. januar til 1. juni på snøføre) 

• Ved funn av jervskit: Ikke berør skiten direkte, bruk 

hansker/ plastpose. Legg i plastpose, frys ned og lever til 

lokal rovviltkontakt 

Bestandsregistrering 

jerv 



Bestandsregistrering gaupe 

• Familiegrupperegistrering fra 1. oktober – 1. 

mars 

• Kontrollere spormeldinger 

• Fastslå art og dokumentere antall 

• Kontrollere viltkamera 



Ynglinger av gaupe 



Ulv og bjørn 
• Ikke fast årlig opplegg i M&R 

• Oppfølging av streifdyr gjennom 

innsamling av DNA i ekskrement og 

hår 

• Innsamling DNA samtidig med 

skadedokumentasjon 

 



• All data i forbindelse med 

bestandsregistrering og tilfeldige meldinger 

fra publikum blir lagt inn i en database - 

Rovbasen - som er en viktig del av det 

nasjonale overvåknings-programmet for 

store rovdyr 

• Gir oversikt over utbredelsen av de ulike 

rovvilt-artene 

• Viktig redskap for forvaltningen 



SNOs fellingsoppdrag 
• Egen fellingsinstruks gitt av MD 

• Lede og gjennomføre felling når sentral viltmyndighet 

(Miljødirektoratet) av eget tiltak, eller etter søknad 

treffer fellingsvedtak, og vedtar at det statlige 

fellingslaget tar ansvaret for fellingen 

• Så langt som mulig bistå 

kommunale/lokale 

fellingslag med kompetanse 

og praktisk innsats under 

gjennomføring av felling, 

når den som har fått 

fellingstillatelsen anmoder 

om dette 

 



SNOs fellingsoppdrag 

• Det statlige fellingslaget kan, uten hensyn til de regler 
som ellers gjelder, jf. naturmangfoldloven § 18 punkt b, 
velge den etter forholdene mest hensiktsmessige metode 
i arbeidet med uttak av dyr innenfor de rammer Bern-
konvensjonen setter 

• Fellingsarbeidet blir nøye overvåket, og det er strenge 
krav til at metodene skal være sikre og humane! 

• Det statlige fellingslaget blir brukt når det stilles 
særlige krav til human og/eller presis utførelse 
gjennom kompetanse, virkemiddelbruk, organisering 
og finansiering 



To fellingsregimer 

• Statlig fellingslag 

• Miljødirektoratet treffer 

fellingsvedtak og vedtar 

at det statlige 

fellingslaget tar ansvaret 

• Fellingsarbeidet skjer 

etter instruks fastsatt av 

Miljødepartementet 

• Lokal deltagelse 

• Statlig finansiering 

• Kommunale jaktlag 

• Viltmyndigheten treffer 
vedtak etter søknad fra 
beitelag, kommune eller 
lignende. 

• Lokalt ansvar 

• Bistand fra statlig 
fellingslag mulig 



Felling av dyr i yngletida 

• Spesielt aktuelt for jerv, 

ved hiuttak og uttak av 

enkeltdyr etter 

lisensjaktperiodens slutt 



Rovviltkontakter M&R 
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Eistein Grødal  971 51 556 Sunndal, Tingvoll 

Tarald Torshov 971 48 338 Sunndal, Tingvoll 

Dag Ringstad  414 17 374 Nesset 

John Arne Brovold 988 56 666 Rauma 

Rune Horvli  416 05 087 Rauma 

Asgeir Heggen 907 32 827 Nordal, Stordal 

Alv Ottar Folkestad 943 16 064 «Sunnmøre» 

Kjetil Jørn Bakken 936 12 265 «Sunnmøre» 

 

Lars Olav Lund   959 65 128 Regionalt rovvilttansvarlig 

     Rindal, Surnadal, Halsa 

Her finner du all info: rovviltportalen.no   

   

 


