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Mats Finne, Rovviltkontakt SNO



Rovviltkontakter i SNO

▪ Engasjert på timebasis

▪ Vinter: Dokumentere spor av fredet rovvilt –
samler DNA-prøver
Sommer: Undersøker og dokumenterer skadde og 
døde tamdyr.

▪ Rapporterer til regionalt rovviltansvarlig (Ida 
Glemminge) som foretar endelig konklusjon

▪ Hendelsesstyrt

▪ Samarbeid for å dekke hverandre i tid og sted

▪ Legger inn observasjoner i Rovbase



Gaupe – registrerte ynglinger vinteren 
17/18

▪ Ikke gruppert etter 

avstandsregler.

▪ Endelig rapport fra 

rovdata kommer 1. 

juni.



Overvåkning ulv

▪ Oppfølging av streifdyr gjennom sporinger og 

møkkinnsamling

▪ Overvåking i alle kjente ulverevir

– Fastslå antall individer og om det er yngling 

– Antall og revirmarkeringer

– Innsamling av møkk og urin for DNA analyse

▪ Registreringssesong 1. oktober -28. februar
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▪ Statens naturoppsyn har ansvaret for den feltmessige faglige vurderingen av 

skader på bufe og tamrein forårsaket av freda rovvilt. Vi undersøker 

innmeldte døde eller skadede dyr, for å avdekke om fredet rovvilt står bak.

▪ Siden 2010 har SNO påvist i overkant av  14 000 skader på sau og lam 

forårsaket av bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn.

▪ Det er en rekke ulike årsaker til at sauer dør på beite.

Tap forårsaket av bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn gir dyreeiere rett til 

erstatning.



Repetisjon av feltarbeid, gjennomgang av rutiner, registrering og fotodok. 

ved kadaverundersøkelse, - varsling, - innsendingsrutiner m.m. 

Vi minner om!
Bla-bla-bla.

Husk på!
Bla-bla-bla.

Glem ikke!
Bla-bla-bla!

Retningslinjer og instrukser

• For å sikre nøytralitet 

og likhet er alt arbeid 

styrt av instrukser og 

retningslinjer

• Alt av instrukser finnes 

tilgjengelig på 

internett.

www.naturoppsyn.no

http://www.naturoppsyn.no/


• Vi gjør vårt beste for å undersøke 

skade-/dødsårsak

• Våre rapporter er grunnlag for 

forvaltningsvedtak

• I noen saker er det umulig å påvise 

dødsårsak

• Viktig å få beskjed så tidlig som 

mulig. Jo eldre kadaver jo 

vanskeligere å vurdere dødsårsak 

pga

• Nedbrytning

• Påspisning av åtselsetere



Rovviltskader i Østfold

▪ I første rekke på innmark – lavt antall skader som ikke 
dokumenteres av SNO-personell.

▪ Tap forårsaket av fredet rovvilt har i hovedsak vært 
gaupe. 

▪ Hvorfor er sauen død:

– Fredet rovvilt

• Ulv?

• Gaupe?

– Annet rovvilt – rev?

– Hund?

– Sykdom?

– Stangeskader?

– Annet (lyn)
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Er sauen drept?

▪ Finnes det ytre skader?

▪ Primære skader (påført mens dyret levde)

– Blodutredelser (forårsaket av blod under 

trykk)

▪ Sekundære skader (stammer fra etter at 

dyret er dødt)

– Skader uten blodutredelser (påspist av 

åtseletere, eller skade under transport)

– Blodfarget væske kan samle seg mot 

skinnet – skyldes kadaverose

– Blodutredelser påført under 

kadaverundersøkelsen



Er dyret drept av gaupe?

▪ Strupebitt

▪ Utspist lår

▪ Kadaver er ofte lite eller ikke 

påspist.

▪ Kan forveksles med rev



Er dyret drept av rev

▪ Oftest mange bitt med små tenner (men gaupe kan 

også ha overaskende små bittmerker)

▪ Rev kan drepe små byttedyr med få bitt (ligner da 

gaupe)

▪ Gnager ofte av hode

▪ Kan forveksles med gaupe og hund



Er dyret drept av ulv

▪ Kraftige bitt over nakke og rygg.

▪ Kadaver mye påspist. Spiser seg ofte 

inn gjennom brystebeinet.

▪ Kan forveksles med hund, men ved 

ulveskader er kadaver som regel mer 

påspist. 

Ulv har mer målrettede bitt (rygg, 

nakke) og biter sjelden lavt (bein, 

klauver).







.

www.rovbase.no 



.

Undersøkte dyr legges i www.rovbase.no 



Bruk oss! Rapporter inn skader

Ved mistanke om at fredet rovdyr har forårsaket tap?

• Kontakt nærmeste rovviltkontakt umiddelbart –

se http://www.naturoppsyn.no/rovviltkontakter/

• Geografien ikke absolutt, ikke svar? ta neste på lista

Kontakt evt regionalt ansvarlig (Ida Glemminge).

• Skaff deg oversikt over antall dyr, mangler noen?

• Sjekk skadde dyr 

• Må noen skadde husdyr avlives?

• Dekk til kadaver mot åtseletere

• Ta bilder, registrer GPS posisjon

• Sjekk evt gjerder

http://www.naturoppsyn.no/rovviltkontakter/


Alt er tilgjengelig – alle kan bidra

▪ www.miljodirektoratet.no

▪ www.miljøstatus.no

▪ www.rovbase.no

▪ www.naturoppsyn.no

▪ www.skandobs.no

▪ www.rovdata.no

• Åpenhet og god dialog 

mellom de berørte parter

• Rovbasen er en web-

innsynsløsning som er 

tilgjengelig for alle, hvor 

man kan søke opp kadaver, 

døde rovdyr, DNA-analyser 

og erstatning for sau og 

tamrein.

http://www.miljodirektoratet.no/
http://www.miljøstatus.no/
http://www.rovbase.no/
http://www.naturoppsyn.no/
http://www.skandobs.no/
http://www.rovdata.no/
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