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- Rutiner ved søknad om 

fellingstillatelse og under 

fellingsforsøk



Organisering av rovviltfellingslaget

• Kommunalt oppnevnt fellingslag

• 1 leder (Bjørnar Kronberget) og 2 nestledere 

(Steinar Nyheim og Lars Kr. Hatterud)

• 18 medlemmer

• 1 hund godkjent permobjørn og spor

• Vakttelefon/rovvilttelefon 906 58 007

• Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene 

under fellingsforsøk og til trening på bjørn.



Erfaringer

• Tiden fra skaden skjer til den oppdages er den 
største utfordringen for å lykkes. 

• Tiden fra synsobservasjon til rovviltfellingslaget 
får beskjed – jo kortere tid, jo større sjanse for å 
lykkes. 

• Informasjon fra skadestedet – for å foreta en 
fornuftig disponering av mannskap.

• Liten effekt å drive fellingsforsøk lang tid etter 
siste kjente skade- ferskeste skade 2 døgn eller 
eldre – vurdere videre jakt.



Rutiner ved rovviltsituasjoner

• Bruker og beitelag er ansvarlig for tilsyn av beitedyr på 
beite. 

• I forhold til rovviltskade er det viktig at skade blir 
oppdaget tidlig og at dette blir dokumentert og at man 
får et raskt bilde av skadeomfanget.

• Eventuelt iverksette ekstraordinært tilsyn.

• Ved oppstått skade – viktig å bruke ressurser på dette:

- Unngå flere tap

- Oppdage skade dyr

- søknad om fellingstillatelse

- iverksette skadefelling



Rutiner ved søknad om 

fellingstillatelse

• Iht. rovviltforliket skal det være en lav terskel for 
å få fellingstillatelse.

• Myndighet til å iverksette fellingstillatelse – frem 
til 1 juni Miljødirektoratet (MD) - etter 1 juni, 
Fylkesmannen (FM)

– Krav om dokumentasjon av skadegjører (SNO)

– Beitelag og kommunen/Landbrukskontoret i 
Lillehammerregionen søker om fellingstillatelse i 
fellesskap.

– Raske svar – skriftlig, evt. muntlig eller sms i helgene.



Rutiner forts.

Ved funn av kadaver eller skade:

• Bruker/beitelagsleder varsler 

Landbrukskontoret, SNO og leder i 

Rovviltfellingslaget.

• Landbrukskontoret varsler FM/MD og tar 

kontakt med Rovviltfellingslaget og SNO.

• Landbrukskontoret sender inn søknad om 

fellingstillatelse når skadegjører er 

dokumentert av SNO.



Rutiner forts.

Ved funn av kadaver eller skade:

• Landbrukskontoret melder til 

Rovviltfellingslaget/Beitelag når det er 

iverksatt fellingstillatelse og på hvilke vilkår 

tillatelsen gjelder.



Når det er iverksatt fellingstillatelse

• Kan være aktuelt å trappe ned på tilsynet og 
skadedokumentasjonsinnsatsen.

• Samtidig er det viktig å oppdage nye og ferske 
skadetilfeller.

• Vanskelig balansegang.

• Viktig med kontakt mellom fellingsleder og leder i 
beitelaget i forhold til denne problematikken.

• Viktig at Rovviltfellingslaget får melding om nye 
funn eller sportegn.



Generell beredskap

• Ekstraordinært tilsyn
• Etablert ordning fortsetter som tidligere

• Fast personell – Kristian Kronberget og Audun Ersvær.

• Beredskap
• Rovvilttelefon MD – 977 87 000

• Rovvilttelefon FM – 977 37 223

• Landbrukskontoret – vakttelefon 957 05 520

• Rovviltfellingslaget – rovvilttelefon – 906 58007

• Ekstraordinært tilsyn 

• SMS – varsling (FM)
• Rovvilt sms (dok obs, iverksettelse av fellingstillatelse mm. 

Videresendes fra landbrukskontoret til beitelag, 
rovviltfellingslag, tilsynspersonell. 


