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FKT-prosjektet 
 
 • er et fellesprosjekt mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit. 

• jobber med tiltak som skal forebygge tap av beitedyr til rovvilt og dempe 
konflikten mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen 

• formidler informasjon og kunnskap til de ulike nivåene innad i 
organisasjonene og gjennom fagsamlinger, møter og kurs med beitelag og 
beitebrukere 

• bidrar til økt samarbeid og dialog mellom beitebrukere og andre aktører i 
rovviltspørsmål (Statens naturoppsyn, Fylkesmennene, Miljødirektoratet, 
Mattilsynet etc.) 

 
 

 

 

 



 
Rovdyrangrep: hvordan forholde seg? 
 
 • Praktisk informasjon og gode råd/beredskap i 

beitelagene 

• Eksempler på organisering av skadefellingslag 

• Systemer for informasjonsflyt og samhandling 
mellom beitebruker/beitelag og ulike aktører 

 

 

 

 



 
Organisering av tilsyn 
 
 
• Ha en plan for tilsynet – vær nøye med å føre  

tilsynslogg! 

• Forsøk å prioritere tilsyn kveld/natt/morgen. 

• Involver lokalmiljø: turgåere, turister, jegere/fiskere/friluftsfolk, trimmere 
etc. 
– Tillsynsplakater med relevant info 

– Varslingstelefon/e-post 

• Lag beredskapsplan? I alle fall smart å tenke gjennom hva man gjør når 
situasjoner oppstår 
– Lag ferdige maler for fellingssøknader 

– Lag maler for søknad om ekstraordinære FKT-midler (tilsyn, kadaversøk, innleid 
personell etc.) 

– Lagre aktuelle telefonnummer på mobilen (rovviltkontakter og regionalt rovviltansvarlig i 
SNO, FM, fellingsleder, kommunen, nabobeitelag etc.) 

– Hvem gjør hva: søker beitebruker, beitelag eller kommune om fellingstillatelse? Hvem 
har den løpende dialogen med fellingsleder om nye, ferske kadaverfunn? 
 

 

 

 



 
Ved funn av kadaver 
 
 
• Ved funn av kadaver der det er mistanke om rovviltskade,  

skal husdyreier umiddelbart melde fra til en av Statens  
naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter.  
 

Praktiske tips ved funn av kadaver 
• La kadaveret ligge mest mulig urørt 
• Dekk kadaveret til (ikke plast) for å verne mot åtseletere  
• Noter kartreferanse eller merk på kart og ta gjerne bilder – også nærbilder. En GPS er selvsagt 
gull verdt. Det er verdt å merke seg at de aller fleste smarttelefonene har en GPS og det kan være 
lurt å lære seg å bruke denne 
• Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, for eksempel med en hvit plastpose, merkebånd 
eller liknende og vær innstilt på å påvise funnstedet 

• Meld snarest fra til SNOs rovviltkontakt 
• Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området. 

 



 
Kadaversøk 
 
  

 

 

 

 

• Ta med hunden! 

• Kan også vurdere å gå på kurs 
i kadaversøk: www.norskekadaverhunder.no  

• Ikke bruk hagle eller grovkalibret rifle ved avliving av skadde beitedyr 
hvis det kan unngås.  

• Gå systematisk til verks. Bruk  GPS aktivt! 
 

 

 

 

http://www.norskekadaverhunder.no/


 



 
Prosedyre ved skadefellingssøknader 
 
 

• Både dyreeier, beitelag og kommune kan søke 

• Etter 1. juni skal søknaden stiles til FM 

• Kan søkes muntlig per telefon, men skriftlig søknad må ettersendes (OK å 
sende første virkedag etter helga) 

 

En søknad bør inneholde: 

• Hvem søker (enkeltpersoner, beitelag, kommune etc.) og for hvilket område 
(beitelag, kommune/-er) 
• Informasjon om kadaverfunn: Ant. kadaver totalt, ant. undersøkt av SNO, savnede 
sau/lam 
• I hvilket tidsrom har skaden skjedd 
• Antall dyreeiere som er berørt og antall dyr som går på beite i det aktuelle området 
• Om det er gjennomført eller mulig å gjennomføre forebyggende tiltak i 
beiteområdet. 

 
 

 

 

 

 



Eksempler på organisering av skadefellingslag 

For at deltakere i fellingslag skal ha krav på godtgjøring må de 
være organisert i kommunale/interkommunale lag (jf. 
Rovviltforskriften. 

 

Tre muligheter å organisere seg på: 

1. Kommunale lag 

2. Interkommunale lag 

3. Regionale/fylkesvise lag 

 
 

 

 



Eksempler på organisering av skadefellingslag 

Valg av organiseringsmåte og antall medlemmer bør tilpasses: 

• Forventet antall oppdrag (avløsning, ferie, beredskap) 

• Rovviltforekomst/regionale forvaltningsplaner for rovvilt 

• Tapshistorikk 

• Geografi (avstand, reisetid, lokalkunnskap etc.) 

 

Beitelag/-bruker bør ha tett dialog med fellingsleder 

• Varsle om nye kadaverfunn, observasjoner, uro i flokken 

• Bistå som drivere? Bidra med lokalkunnskap om beiteområdet 
 

 

 



Systemer for informasjonsflyt og samhandling 
• Samarbeid om beitebruken! 

• Opprett en egen e-post for beitelaget 

• Gå til innkjøp av en egen mobiltelefon som er registrert på 
beitelaget.  

• Lag lister over merkingen av beitedyra for hver besetning.  

• Bruk bjelleslips på sauene.  

• Heng opp informasjonsplakater i beiteområdet.  

• Inviter nabobeitelagsledere på en uformell kaffekopp på 
nærmeste veikro 

• Rød fettstift/merkefarge er «forbudt» å bruke på sau i 
utmarka.  

• Orienter slakteriet om at dyra har gått i et område hvor det 
har vært rovdyrangrep. 

 

 
 

 



Forebyggende tiltak 
 

 Krevende i forhold til ulv – tiltak som skiller sau og 
rovdyr i tid og rom. Søknadsfrist 15. januar. 
Akuttmidler kan omsøkes i beitesesongen. 

 Uttak av skadegjører skal prioriteres i beiteprioriterte 
områder 

 Radiobjeller, e-bjeller, viltkamera kan være gode 
hjelpemiddel for å oppdage ting raskere 

 Økt dokumentasjon  erstatning 

 Tidsaspektet viktig for fellingsforsøk 

 Unormal bevegelse i flokken kan indikere angrep 

 

 



 



 
Relevante nettsider 
 
 
• Fylkesmannen.no: de fleste fylkesmannsembetene legger ut nyttig informasjon 

• Rovviltportalen.no : info om rovviltforvaltningen, jakt og felling, overvåking, elektronisk 

søknadssenter etc. 

• Rovbase:  kadaver, DNA-analyser, døde rovdyr, erstatningstall fra tidligere år  

• Rovdata: innrapporterte rovviltobservasjoner 

• Kilden – Skog og Landskap: vegetasjon-, beitelagskart 

• Statens naturoppsyn: retningslinjer, instrukser, skjema 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
  

 

 

Ta gjerne kontakt med meg! 

Tlf: 41 69 26 47 

E-post: ol@nsg.no 
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