
Beitedyr - rovdyr
Eidsberg  19.3.18



Skademønster    innhegninger Østfold

ULV  GAUPE

Oftest tap av mange dyr                         Oftest tap av en eller to

Streifdyr – kommer ofte ikke igjen men flere ganger i sesongen 

Revir – forutsigbart skademønster Revir – vanligvis ukjent

økende forekomst av begge arter



GAUPESKADER        2015

TOTALT  23 dyr



GAUPESKADER   2016
13

TOTALTAP  19 (32)



GAUPESKADER  2017

TOTALTAP  34 



ULVESKADE  2016 



ULVESKADER 2017

TOTALTAP 55



risikovurdering

• Erfaringsbasert – utsatte områder og gjerdetyper 

• Økende forekomst gaupe og ulv – økende sannsynlighet for flere dyr 
som prøver seg

• ulv på streif men også adferdsendring ved nye ind i revir



Ved hendelse

• SNO varsles! Dvs rovviltkontaktene. 

Også ved mistanke!

• Forutsetning for erstatning

• Akutte tiltak – hva er det – jf også nmfl om andre tiltak er prøvd og 
ikke vist seg å virke, dvs felling er IKKE første tiltak som iverksettes



FELLINGSREGIMER 
• Lisensfelling

Stortinget har vedtatt at lisensfelling skal være forvaltningens hovedverktøy for å 
regulere rovviltbestandene. Lisensfelling er en regulering av bestanden som kan 
tillates for å forebygge fremtidig skade på bufe og tamrein, eller for å ivareta 
allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av 
vesentlig betydning.

• Kvotejakt

Regulering av en rovviltbestand som er alminnelig jaktbar (nå kun gaupe)

• Skadefelling

Særskilt fellingstillatelse for å fjerne et eller flere skadegjørende rovviltindivid.



differensiert forvaltning

soner hvor en har mål om å nå bestandsmålet 

• Ulvesonen, nasjonalt fastsatt og omfatter hele Østfold.

• Gaupe område 2 i Forvaltningsplan for region 4.



Lav terskel
Alle arter

2   SKADEFELLINGREGIMER  I REGIONEN, FASTSATT I FORVALTNINGSPLANEN

Lav terskel bjørn, jerv
Aktivt virkemiddel gaupe
Høy terskel ulv

Prioritering av fysisk
Skille, rovviltgjerder



i sonene 

• Terskelen for iverksetting av lisensfelling og skadefelling skal være 
høyere enn utenfor

• Det må foreligge skade eller være overveiende sannsynlig at det vil 
oppstå skade 



Skadefelling

• Betingede fellingstillatelser gis sesongvis av Mdir eller rovviltnemnda

• Iverksettes av fylkesmannen 

• Skade må ha skjedd

• Andre skadeavvergende tiltak skal være prøvd og vist seg ikke å virke



VED     SKADEFELLINGSTILLATELSE
- mange har en sentral rolle
Husdyreier  melder skade

SNO, rovviltkontakter    finner skadeårsak, art

Kommunens saksbehandler  søker fell.till., utb godtgj.

Fylkesmannens miljøvernavdeling     behandler søknad skadefelling

vakttelefon rovvilt       varsling +  avgjørelser

Fellingslag     utfører fellingsoppdrag 

SNO, fellingsjegere                  kan bistå



Nødverge - husdyr
• naturmangfoldloven §17.  -vilt i direkte angrep på

Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade 
på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte 
angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.

-rettspraksis – skremming/skremmeskudd etterspørres

• naturmangfoldloven §17a.  -rovdyr i rovdyrsikkert hegn

Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive rovdyr som befinner seg i 
rovdyrsikkert hegn når avliving må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare 
for skade på produksjonsdyr eller hund. Hegnet må tilfredsstille kravene til rovdyrsikkert 
hegn fastsatt av myndigheten etter loven.

-ingen rettspraksis



Varslingsplikt - husdyreiere

• Rovdyrangrep, mistanke om rovdyrangrep(erstatningsforkriften)

• Avliving/forsøk på avliving (naturmangfoldloven)

• Mistanke om rovdyr i rovdyrsikkert hegn(naturmangfoldloven)

Vakttelefon rovvilt 48197903 



Fylkesmannens rovviltberedskap

• Vakttelefon tlf. 48197903 - 08–22 alle dager 15. mai - 15. september.

- For varsling om hendelser

- Søknader om iverksetting av skadefelling (1. juni–15.februar).

- Forebyggende tiltak/akuttmidler ved rovviltskader.

- Rapportering/ettersøk mv.

• SMS-tjeneste (felles med FM i Akershus)

-bestilles på http://rovviltvarsling.fmoa.no/

-info ifbm kvotejakt, lisensjakt, skadefelling, beitesesong

http://rovviltvarsling.fmoa.no/

