
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stortinget har bestemt at både beitedyr og rovdyr skal 
prioriteres i Østfold. Rovviltforvaltningen skal bidra til å 
håndtere den todelte målsettingen på en god måte. 

 

Beitedyr og rovdyr 
Samordnet informasjon for 2016 
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Todelt målsetting 
Det skal sikres 
bærekraftige 
rovviltbestander, levende 
lokalsamfunn og en 
fortsatt aktiv og allsidig 
bruk av 
utmarksressursene. 

Det skal legges vekt på 
økt forutsigbarhet for alle 
som berøres av 
rovviltpolitikken, økt lokal 
aksept, reduserte tap av 
husdyr og tamrein og økt 
alminneliggjøring av 
rovviltforvaltningen 
gjennom å åpne for nye 
former for felling av rovvilt 
når bestandssituasjonen  
tillater dette. 

Viktig informasjon 
SMS-varsling 
Dersom du ønsker det, kan du bestille  
SMS-varsling når det skjer viktige  
hendelser vedrørende rovvilt. Dette  
gjøres på rovviltnemndas nettside: 

http://rovviltvarsling.fmoa.no/  

Bruk beredskapstelefonen 
Fylkesmannen har en beredskapstelefon  
som brukes ved akutte rovvilthendelser.  

 

 
Telefonen er betjent hverdager mellom 08 
og 19 og i helgene mellom kl 8 og 14. Du 
kan også sende SMS eller legge igjen 
beskjed på svareren. 

 

 

 

 

 

  

481 97 903 

http://rovviltvarsling.fmoa.no/
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Hvem har ansvar for hva? 
Rovviltnemnda: I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. Fylkene 
Østfold,  Oslo og Akershus utgjør region 4. Nemnda skal sørge for 
at rovdyrene forvaltes slik at antallet dyr er så nær regionens 
bestandsmål som mulig. Nemnda har ansvar for å utarbeide en 
regional forvaltningsplan for rovvilt, prioritere forebyggende og 
konfliktdempende virkemidler og gi kvoter for de ulike jakt- og 
fellingsregimer for rovvilt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er 
sekretariat for nemnda i region 4.   

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til formidling av kunnskap om 
forekomst og bestander av fredet rovvilt.  Fylkesmannen gir ved 
behov fellings-tillatelse på fredet rovvilt som gjør skade. Embetet 
behandler også søknader om erstatning for husdyr tatt av fredet 
rovvilt, søknader om forebyggende og konfliktdempende tiltak, og 
tiltak i beiteområder. 

Statens naturoppsyn: De lokale rovviltkontaktene dokumenterer 
rovviltskader på husdyr. Videre driver de kontroll med lisensfelling 
og kvotejakt. De kan også bistå ved skadefelling og ettersøk av 
store rovdyr. 

Kommunene bistår husdyrnæringen med informasjon om 
forebyggende og konfliktdempende tiltak, og utbetaler evt 
godtgjørelse for deltagelse ved skadefelling. 

Mattilsynet har hovedansvar for å se til at dyrevelferdsloven blir 
fulgt. De har oppgaver knyttet til dyrevelferd på beite, og skal 
varsles om dyr som lider. 

Husdyreier har ansvar for tilsyn med dyr og gjerder samt varsling 
av myndighetene ved hendelser. 
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Bestandsmålet for 
rovvilt i region 4 
Seks årlige ynglinger med 
gaupe.  
Tre ynglinger av ulv 
innenfor forvaltnings-
området for ulv i samarbeid 
med nemda i region 5, 
Hedmark. 

Forvaltningsplanen 
Til grunn for arbeidet som gjøres med 
store rovdyr i regionen, ligger en 
forvaltningsplan som aktørene skal 
forholde seg til. 

 

Forvaltningsplanen for store rovdyr bygger på de nasjonale 
målsettingene for de enkelte rovviltartene i regionen. 

 

Tre forvaltningssoner i region 4 
Rovviltregion 4 er delt inn i tre forvaltningsområder. 
Områdeinndelingen henger sammen med hvor det er vedtatt 
ulvesone (forvaltningsområde 2 og 3). 

 

 

Strategier i forvaltningsområde 1 
Innenfor området skal beitedyra prioriteres og 
rovvilttrykket reduseres. 
 
Strategier i forvaltningsområde 2  
Innenfor området skal rovviltet få utvikle seg  
mer naturlig i sammenheng med byttedyrtilgang  
og gode leveområder.  
 
Strategier i forvaltningsområde 3  
Innenfor området skal det totale rovvilttrykket 
reduseres ut fra hensynet til utmarksnæringen.   

1 

2 3 

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovviltnemnda%20region%204/Dokumenter/Forvaltningsplan_store_rovdyr_reg._4_endelig_versjon.pdf
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Hva gjør du når du finner skadde 
husdyr, kadaver eller rester av 
kadaver? 
 

• Meld fra til din rovviltkontakt (SNO) umiddelbart og uansett 
tilstand på funnet.  

• Skaff deg oversikt over antall dyr for å se om det mangler 
noen. 

• Forsikre deg om at gjerdet holder forsvarlig stand, gå rundt 
gjerdetraséen og se etter vindfall/utgravinger/svake punkt. 
Spenningen bør også være over 4,5kV.  

• Alle har plikt til å hjelpe dersom de ser dyr som er sykt, 
skadet eller hjelpeløst. Dyreholder har plikt til å sørge for 
forsvarlig behandling av syke og skadde dyr, og eventuell 
avlivning om det er nødvendig. 

• Ta bilde og dokumentér funnet. Stedfest ved GPS-posisjon 
for å unngå unødig ressursbruk. Nyere telefoner har som 
regel GPS, det er nyttig å lære seg å bruke den. 

• Dekk til kadaver/rester slik at åtseletere ikke slipper til. 
• Se etter aktivitet fra åtselfugl for å finne eventuelt flere dyr.  
• Bruk gjerne hund for ettersøk. 
• Dersom det dreier seg om småfe eldre enn 18 måneder, 

skal Mattilsynet kontaktes for å kunne ta ut hjerneprøve 
med tanke på overvåkning av skrapesjuke. 

 

Observasjoner, spor og sportegn av 
fredet rovvilt 
Du bør melde alle observasjoner, spor og sportegn til SNO så raskt 
som mulig. Det finnes en egen app for det til iPhone og Android, 
Skandobs Touch. Dette er en viktig oppgave for å kunne 
dokumentere tilstedeværelse og bestand av rovvilt. Dette gir et 
riktigere grunnlag for forvaltning og også være til hjelp i en 
vurdering av søknad om tilskudd til akutte tiltak. Det er også mulig 
å rapportere direkte på www.skandobs.no . 

http://www.skandobs.no/
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Midler til forebyggende  
og konfliktdempende tiltak 
Det kan søkes om midler til tiltak som kan virke 
forebyggende mot skader forårsaket av fredet rovvilt 
eller som kan være konfliktdempende.  

Forebyggende: Tiltak som forventes å redusere tapene, som 
rovdyravvisende gjerder, seinere slipp på utmarksbeite, tidlig 
nedsanking fra utmarksbeite, flytting fra utmarksbeite til rovviltsikret 
innmarksbeite og elektronisk overvåking.  

Konfliktdempende: Tiltak som gjør lokalsamfunn som berøres av 
rovvilt i bedre stand til å håndtere konflikter som artene kan skape, 
og som bidrar til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og 
rovviltforvaltning.  

Slik søker du midler 
På Miljødirektoratets søknadssenter finner du oversikt over hvilke 
tiltak det kan søkes om. Her finnes også en veileder for hvordan du 
søker, og forskriftene som er knyttet opp til tiltakene kan du lese 
her: 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no  

Søknadsfrist 15. februar 

 
 
 
 
 
 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
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Midler til akutte tiltak 
Ved akutte skadesituasjoner kan du søke om midler  
Ved akutte tapssituasjoner i beitesesongen, ta kontakt med 
Fylkesmannen på rovvilttelefonen 481 97 903. Midler til akutte tiltak 
tildeles bare etter avtale med Fylkesmannen på forhånd. Dumå 
også her søke elektronisk på 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no  

Kriterier for tildeling: 

• Det må være dokumentert et visst skadeomfang fra 
fredet rovvilt, SNO 

• Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må 
være tilstede 

• Skadesituasjonen må være akutt og pågående 

Eksempler på aktuelle tiltak her kan være ekstraordinært tilsyn 
i kombinasjon med andre tiltak som etablering av nattkve, 
rovdyravvisende gjerde, flytting av dyr til mindre rovviltutsatte 
beiteområder. 

Ved søknad om ekstraordinært tilsyn må det føres timelister 
og kjørebok. 

Husdyreier må vurdere hvilke praktiske muligheter som foreligger. 
 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
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Skadefelling 
Dersom rovvilt gjør skade på eller dreper husdyr, kan 
Fylkesmannen av eget tiltak eller etter søknad 
iverksette skadefelling av fredet rovvilt.  

Fylkesmannen kan gi tillatelse til skadefelling innenfor kvoten for 
betinget skadefelling som rovviltnemndene eller Miljødirektoratet 
har satt. Fellingstillatelse kan bare gis dersom det ikke finnes 
annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om arealdifferensiert 
forvaltning.  

Før Fylkesmannen innvilger skadefelling skal det tas særlig hensyn 
til: 

• områdets betydning som beitemark 
• skadenes omfang og utvikling 
• potensialet for fremtidige skader 
• muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak 

Dersom det er mulig å gjennomføre forebyggende tiltak skal det 
normalt ikke gis tillatelse til skadefelling. Felling skal være rettet 
mot bestemte individer, samt være begrenset til et bestemt 
område, tidsrom og antall dyr. Det kan knyttes nærmere vilkår til 
fellingstillatelsen, som at bestemte typer dyr skal være unntatt, at 
felling skal foretas av nærmere bestemte personer, samt metoder 
for felling.  
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Kvote i region 4 for 
beitesesongen 2016 
? gauper 
1 bjørn 
1 jerv 
? ulver (i felleskap med 
region 5 - Hedmark) 

?= ikke fastsatt per 5.mai 

 

Søknad om skadefelling til Fylkesmannen 

Søknad om skadefelling skal rettes til 
Fylkesmannen og være skriftlig. 

Dette bør være med i en søknad: 
• Hvem som søker: navn, adresse, 

telefonnummer og e-post 
• Hvilket beitelag og beiteområde søker 

tilhører 
• Antall husdyr i det aktuelle beiteområdet  
• Antall husdyr funnet skadet eller drept av 

rovvilt 
• Hvilke rovdyr som har gjort skade og når skaden først ble 

oppdaget 
• Hvilke forebyggende tiltak er iverksatt for å hindre videre 

rovviltskade 
• Område det søkes skadefelling for og ønsket tidsrom for 

skadefelling 
• Eventuelt utfyllende kommentarer og merknader 

 

 

Søknad om skadefelling sendes på e-post til: 
fmospostmottak@fylkesmannen.no  

Varsle også på beredskapstelefonen: 481 97 903 

 
 
 

mailto:fmospostmottak@fylkesmannen.no
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Husk å få med alle opplysninger i 
søknadskjemaet. 
Spør fylkesmannen hvis det er 
noe du lurer på. 

Erstatning 

Når det er dokumentert eller er sannsynlig at fredet 
rovvilt har drept eller forårsaket skade på husdyr, har 
eier etter søknad krav på erstatning for tap og kostnader 
knyttet til dette.  

For å ha rett til erstatning må dyreeier  
• ha rett til produksjonstillegg etter jordbruksavtalen, såfremt 

dyreeier ikke er en værring, sauavlslag eller tilsvarende  
• ha fast bopel i Norge 
• ha fremmet søknad via Miljødirektoratets elektroniske 

søknadssenter innen fastsatt frist, som er 1. november 

Det gjelder egne søknadsregler ved erstatning for hund som er 
drept eller skadet av rovvilt. Kontakt fylkesmannen. 

Mer informasjon 
Det finnes mange gode nettsider med utfyllende 
informasjon, og vi har samlet noen av dem her: 

• Rovviltnemnda i region 4:  
www.prosjekt.fylkesmann
en.no/rovreg4  

• Landbruksdirektoratet: 
www.slf.dep.no   

• Miljødirektoratet 
www.miljødirektoratet.no  

• Norsk sau og geit 
www.NSG.no  

• Nibio www.Nibio.no  
• Fylkesmannen: 

www.fmos.no  

• Rovbase 
www.Rovbase.no  

• Bestandsdata, rovvilt 
www.Rovdata.no  

• Informasjon, rovvilt 
www.rovviltportalen.no  

• Rapportering, rovvilt 
www.scandobs.no  

• Statens naturoppsyn 
www.naturoppsyn.no 

 

http://www.prosjekt.fylkesmannen.no/rovreg4
http://www.prosjekt.fylkesmannen.no/rovreg4
http://www.slf.dep.no/
http://www.miljødirektoratet.no/
http://www.nsg.no/
http://www.nibio.no/
http://www.fmos.no/
http://www.rovbase.no/
http://www.rovdata.no/
http://www.rovviltportalen.no/
http://www.scandobs.no/
http://www.naturoppsyn.no/
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Rovviltkontaktenes 
dokumentasjon på 
skader er det viktigste 
grunnlaget for 
erstatningsbehandling 
hos Fylkesmannen. 

 

Rovviltkontakter 
 

  
 

Navn, adresse Telefon Ansvarsområde/kommuner 
Arnkjell Johansen, 
Vestby 

917 44 700 Akershus: Follo, Oslo mot 
Østmarka  
Østfold: Hobøl, Spydeberg, Våler, 
Skiptvet, Moss 

John Sigmund Moen, 
Rømskog  

69 85 92 81 
926 68 821 

Rømskog, Marker  

Mats Finne, 
 Eidsberg 

924 32 531 Eidsberg, Marker, Askim, 
Trøgstad, Aurskog-Høland  

Jan Kåre Lie, 
 Rakkestad 

69 22 98 85 
901 72 258 

Rakkestad, Skiptvet, Marker, 
Aremark  

Terese Charlotte Mo, 
Fredrikstad 

930 01 518 Halden, Aremark, Sarpsborg, 
Fredrikstad 

Haakon Haaverstad,  
Naturoppsyn SNO, 
Rygge 

904 73 107  Rygge, Råde, Fredrikstad, 
Hvaler. Hele Østfold og Akershus 
ved behov 

Jan H. Wilberg 
Regionansvarlig SNO 
Nord-Odal 

62 97 11 88 
916 74 730  

Hele Oslo, Akershus og Østfold, 
informasjon, generelle spørsmål, 
mediekontakt 
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Navn Telefon Ansvarsområde/ 
fylke/kommune 

Fylkesmannen i Østfold -  fmospostmottak@fylkesmannen.no 
Åsmund Fjellbakk 480 60 507 Miljøvernavdelingen 
Karsten Butenschøn 480 45 996 Miljøvernavdelingen 
Torbjørn Kristiansen 948 53 285 Landbruksavdelingen 
Nina Glomsrud Saxrud 906 86 681 Landbruksavdelingen 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
Christian Hillmann 901 52 571 Miljøvernavdelingen 
Ellen Lien 984 05 669 Miljøvernavdelingen 
Asle Stokkereit 951 70 510 Miljøvernavdelingen 
Trond Løfsgaard 926 84 472 Landbruksavdelingen 
Jonny Storbråten 995 68 777 Landbruksavdelingen 
Rovviltnemnda kontaktes ved sekretariatet– fmoachi@fylkesmannen.no  
Andreas Lervik (Ap) 934 34 698 Østfold, leder  
Monica Gåsvatn (H)  Østfold  
Tonje Brenna (SV)  Akershus 
Øyvind Solum (MDG),   Akershus, nestleder 
Sunniva Holmås Eidsvoll 
(SV) 

 Oslo  

Statens naturoppsyn  jan.huseklepp.wilberg@miljodir.no  
Jan H. Wilberg 916 74 730 Rovviltansvarlig i Oslo, 

Akershus og Østfold 
Mattilsynet  postmottak@mattilsynet.no  
Felles sentralbord 22 40 00 00  

Fylkesmannens beredskapstelefon:    481 97 903 

 

mailto:fmospostmottak@fylkesmannen.no
mailto:fmoapostmottak@fylkesmannen.no
mailto:fmoachi@fylkesmannen.no
mailto:jan.huseklepp.wilberg@miljodir.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
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