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Skader sau   08  - 18,  «nyere tid»
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ULV 3 21 0 7 0 0 15 0 0 55 32

GAUPE 7 0 11 1 7 42 16 19 24 24

GJERDESITUASJONER:

ULV:      både revirulv og steifulv – dog ingen revir med stort «trykk» mot sau 
sauegjerde m svake punkter/«lavvann»
rovviltgjerde gl standard (ikke gjerde mot vann+ lavt vann)

GAUPE:   lite gaupe + mye rådyr = lavere risiko
likevel  - sauegjerder (Glommas østside, Eidsberg, Askim, Trøgstad)
gjerde med/uten strøm



Ulvesona og todelt målsetting i rovviltforvaltningen



Sona er tatt inn i regionale forvaltningsplaner

Krav om sonering i alle forvaltningsplanene

Dvs skal skille ut

Beiteprioriterte områder og rovdyrprioriterte områder

Her skilles ut et rovdyrprioritert område for en art, ulv,

andre regioner har tilsvarende for bjørn eller jerv



Lav terskel
Alle arter

TERSKEL FOR IVERKSETTING AV SKADEFELLING FASTSATT I FORVALTNINGSPLAN

Lav terskel bjørn, jerv
Aktivt virkemiddel gaupe
Høy terskel ulv

Prioritering av fysisk
skille, rovviltgjerder



FELLINGSREGIMER

• Kvotejakt

• Lisensfelling

• Skadefelling



Kvotejakt

Regulering av en rovviltart som er alminnelig jaktbar.

• Gaupe (jaktbar art)

• Kvote fastsettes i hver region 

- Basert på bestandsmål

• Fordeles på mindre områder ut fra bestand, skade og sonering



Antall familiegrupper av gaupe før jakt 2008–2019.
REGION 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*  2019

5,5     7,5     9        6       5         1      5         4,5       1,5       1,5     1,25       1,0

Bestandsmål = skal ha 6 familiegrupper i regionen i snitt over tre år

Kvotejakt ?



Lisensfelling – kun for lisensjegere
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.

• Ulv (ikke jaktbar art)

- Skal ikke true bestandens overlevelse

- Skal alltid være skademotivert

- Skal ikke være annen aktuell løsning for å redusere/fjerne skaden

• Utenfor og innenfor ulvesona separat

- pga ulike bestandsmål

• I sona - innenfor klart definerte områder



Skadefelling
Særskilt fellingstillatelse for å fjerne et eller flere skadegjørende 
rovviltindivid.

• Betingede fellingstillatelser gis sesongvis av Mdir eller rovviltnemnda

- Skal ikke true bestandens overlevelse

• Iverksettes av fylkesmannen 

- Skade må ha skjedd

- Ikke andre aktuelle skadeavvergende tiltak er aktuelle



VED     SKADEFELLINGSTILLATELSE
- mange har en rolle
Husdyreier  melder skade

SNO, rovviltkontakter    finner skadeårsak, art

Fylkesmannen (vakttlf,)akutte tiltak, skadefelling 

Kommunen veiledning, bistand, fellingslag     

SNO, fellingsjegere                  kan bistå



Skadefellingstillatelse

• Hvem søker

• Hvem kan få det

dyreeier/beitelag/organsisasjon/kommune/skadefellingslag



Offentlige skadefellingslag

• Østfold – ikke pr dato – interkommunalt lag under etablering

• Akershus – kommunale lag – interkommunalt vurderes

• Buskerud – kommunale lag



Nødverge husdyr  (ikke tillatelse!)
• 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 – bruk av skremming/skremmeskudd vektlegges

• 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. (dvs gjeldende gjerdestandard)

-ingen rettspraksis



Fylkesmannen i Oslo og Viken

• Rovvilt i Seksjon for skog og fjell, Drammen

• Medarbeidere i Moss, Oslo og Drammen

• Stort geografisk område, økt spennvidde i rovviltfeltet

• Faggruppe Rovvilt og Beitedyr – folk fra miljø og landbruk

• Sekretariat for to rovviltnemnder+ samarbeid FM Innlandet om ulv



Fylkesmannens rovviltberedskap

• Vakttelefon tlf. 97135265 - 15. mai - 15. september.

- For varsling om hendelser.

- Søknader om skadefelling.

- Avtale om akuttmidler ved rovviltskader.

- Rapportering/ettersøk mv.



Kurs  rovviltberedskap for kommuner, 30.4.

• Rutiner for administrasjon/samarbeid av fellingslag - vertskommune

• Ansvar og oppgaver som oppdrags-/arbeidsgiver for fellingslaget

• Behov for beredskap på landbrukssida i kommunen

Kommuner i Østfold bør tenke gjennom:

• Har kommunen noen rolle i søknad om skadefellingstillatelse?

• Hvem får en evt skadefelingstillatelse? 



Foreslåtte endringer i rovviltforvaltning,
er på høring nå
1. Nye fellingsmetoder jerv (elektronisk overvåking av feller)

2. Landbrdir uttale seg til regionvise handpl

3. Uavhengig klagenemnd, vedtak kvoter, felling, erstatning mfl

4. Antall rovviltregioner   4 eller 5 

5. Felles forvaltning på tvers av regioner

6. Kommunene får rettslig klageinteresse

7. Nødvergebestemmelsen



Forslag: Endring i nødvergebestemmelsen    
§17 nmfl

Smågnagere, krypdyr og lakse- og innlandsfisk kan avlives dersom det 
er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom.

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

• KLD foreslår:

-gjeninnføre «må anses påkrevd»

-endre «under direkte angrep» til «umiddelbart forestående angrep»


