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Skadedokumentasjon I

• Hjemlet i Naturmangfoldloven og erstatningsforskriften

• Rovviltkontaktens rolle: 
• Mottar meldinger og foretar feltkontroll

• Skal bekrefte eller avkrefte mistanke om rovviltskade

• Følger instruks fastsatt av SNO

• Skal opptre objektivt og nøytralt

• Rapporterer fortløpende med tekst og bilder

• Gir anbefaling til konklusjon

• Regionansvarliges rolle: 
• Mottar og kvalitetssikrer rapporter fra RVK

• Fastsetter endelig konklusjon

• Vurderer og konkluderer i enkeltsaker
• Totalbildet i forhold til erstatningssaker er forvaltningens oppgave!

• Summen av skadedokumentasjon kan aldri bli mer enn minimumstall på faktisk 

rovviltskade



Skadedokumentasjon II

• Drept av rovvilt? 
• Håndbok for skadedokumentasjon. Utgitt 2011.

• Bestilles/lastes ned fra www.naturoppsyn.no

• Drept eller ikke drept?

• Beskriver artsspesifikke drapsteknikker for 

rovviltartene

• Andre dødsårsaker

• Fastsettelse av dødsårsak og vurdering

http://www.naturoppsyn.no/


Skadedokumentasjon III

• All dokumentasjon skal være 

etterprøvbar

• I et stort antall saker er det umulig å 

påvise dødsårsak

• Godkjenningsfunksjonen hos 

regionansvarlige skal være med og 

sikre likebehandling



Fastsettelse av skadeårsak

• Hovedhensikten med skadedokumentasjon er å 

bekrefte/avkrefte om bufe og tamrein (med mer) 

er drept eller skadet av fredet rovvilt

• Om mulig skal spesifikk døds-/skadeårsak angis

• Det skilles mellom primære og sekundære 

skader (før og etter død)

• Det registreres tegn på og ved kadaveret

• Dødsårsak angis dersom det finnes indikasjoner 

på en årsak som i sannsynlighetsgrad overstiger 

andre mulige indikasjoner på dødsårsaker



Vurdering

• Vurdering «Usikker» benyttes når 

indikasjonene på en dødsårsak er svak, 

og kan forveksles med andre 

indikasjoner.

• Vurdering «Antatt» benyttes når 

indikasjonene på en dødsårsak har 

sannsynlighetsovervekt, men andre 

årsaker ikke kan utelukkes.

• Vurdering «Dokumentert» benyttes når 

indikasjonene på en dødsårsak er 

entydige, og ikke kan forveksles med 

andre dødsårsaker.



Rovbase I

• Alle saker undersøkt av SNO registreres fortløpende i «produksjons-rovbasen»



Rovbase II

• Alle saker med rovvilt som skadegjører kan søkes opp i  www.rovbase.no straks 

regionansvarlig har godkjent saken



Eksempelbilder fra skadedokumentasjon



Eksempelbilder fra skadedokumentasjon



Eksempelbilder fra skadedokumentasjon



Hva bør finner/dyreeier gjøre ved 
mistanke om rovviltskade

• Ta oversiktsbilder og nærbilder på funntidspunkt

• Ikke flytte kadaveret hvis ikke nødvendig

• Beskytt kadaveret mot kadaver-spisere

• Merk funnstedet for gjenfinning

• Ta gps-posisjon (helst i posisjonsformat: UTM og kartdatum: WGS 84)

• Varsle lokal rovviltkontakt snarest 

• Dyreeier bør være med på skadedokumentasjonen



Naturoppsyn.no


