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Nasjonale bestandsmål

• Årlige ynglinger av: 

• Gaupe 65 

• Jerv 39 

• Bjørn 13 

• Ulv 4-6

• Av disse skal 3 ha skjedd i 

revir som i sin helhet ligger i 

Norge

• Kongeørn 850 – 1200 hekkende 

par 
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Regionalt bestandsmål region 4 (Oslo, Akershus og Østfold)

• Årlige ynglinger av:

• Gaupe: 6 

• Ulv: 4-6 i samarbeid med reg. 5 

• Av disse skal 3 ha skjedd i revir som i sin helhet 

ligger i Norge 
• Bjørn: Ingen fastsatte regionale mål 

• Jerv: Ingen fastsatte regionale mål 

• Kongeørn: Ingen spesifikke regionale mål 

• Kongeørnbestanden skal forvaltes slik at bestanden på 850 -1200 hekkende par 

opprettholdes
Foto: Ida Glemminge/SNO



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 i SNO

• For å sikre nøytralitet 

og likhet er alt styrt av 

instrukser og 

retningslinjer

• Alt av instrukser finnes 

tilgjengelig på internett



Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

• Etablert i 2000

• For artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge

• Skal sikre presise overvåkingsdata og gode bestandsoversikter for disse 

artene

• Et mål at kartleggingen og overvåkingen av artene blir utført likt og på 

best mulig måte over hele landet

• SNO ansvar for all feltregistrering i bestandsovervåking av ulv fra 1.januar 

2017 (tjenestekjøp med HINN på syv revir)

• Felles instrukser med Sverige

Foto: Ida Glemminge/SNO
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Status ulveynglinger

• For vinteren 2018/19 er det dokumentert 

fem valpekull i helnorske revir 

• Seks valpekull i grenserevir der ulvefamilien 

har tilhold på begge sider av riksgrensen 

• Alle 11 valpekull med tilknytning til norsk 

ulvesone
Foto: Ida Glemminge/SNO



Status ulv i Norge

• Individ med helnorsk tilhold: 64-66

• Begge siden av grensen: 40-41

• Totalt Norge: 84-87 

• Totalt Sverige: 300



Status ulv region 4 (data samlet fra 01.10.2018-30.04.2019)

Revir antall Status fylke/land

Kölviken 3 Yngling 2018 Østfold/Sverige Nytt par. Valper på vist tidlig på DNA, men ikke 

gjenfunnet senere.

(Boksjø) 2 Enslige dyr Østfold/Sverige Tidligere RM tispe vandret ut. Eldre hann-avkom i 

området. Ny tispe funnet på DNA, senere vandret 

ut.

Hobøl 3 Fam.gruppe Østfold RM hann antakelig flyttet til Sverige, 3 fjorårsvalper 

reg. i sesongen.

Østmarka 6 Yngling 2018 Akershus/Oslo 5 valper påvist på hi. Far til valpene, sønn av tispa, 

født 2017. 

Rømskog 5 Yngling 2018 Østfold/Sverige Eldre RM tispe, ny RM hanne, eldre RM hanne borte

Brännan 2-3 Yngling 2018 Østfold/Sverige RM tispe på DNA, korte sporinger 3 dyr, valp DNA SE

Aurskog 2 RM par Akershus Nytt par. Begge funnet på spor, men ikke sammen.

Mangen 3-4 Yngling 2018 Akershus/Hedmark 3-4 individer på sporing. 

Sotsjøen 6 Yngling 2018 Akershus/Hedmark/

Sverige

Nytt revir. RM hann født Magnor, RM tispe f. Mangen



Status gaupe region 4 ( data innsamlet 01.10.18-28.02.19)

• Rapporten:

1 fam.gruppe

• Tre registreringer av 

familiegruppe -ut fra 

avstand kan vi anta at det 

er to ynglinger

• En delt med 

Hedmark (0,5)

• En delt med Sverige 

(O,5)

• Scandcam har bilder 

av enslige gauper 

flere steder
Foto: Ida Glemminge/SNO



Rovviltkontakter

• Nettverk av ca 130 tilsatte lokalt over hele landet 

• Engasjert på timebasis

• Undersøke og dokumentere

• Hendelsesstyrt

• Rapporterer til regionalt ansvarlig

• Samarbeid for å dekke hverandre i tid og sted

• FeltApp og Rovbase

• Lokalt forankret

− Stor legitimitet

− Kunnskap om lokale forhold og rovvilt

Rovviltkontaktene er SNO når de er på oppdrag for oss

Foto: SNO



Rovviltkontakter i Østfold

Navn og adresse Kontaktdetaljer Ansvarsområder / Kommuner

Berger, Bjørnar Mobil: 918 76 307 Askim, Trøgstad, Skiptvedt, 

Eidsberg, Marker, Rømskog, 

Aurskog Høland og Fet. 

Lie, Jan Kåre Tlf: 69 22 98 85 

Mobil: 901 72 258 

Rakkestad, Skiptvet, Marker, 

Eidsberg og Aremark. 

Akre, Kathrine Mobil: 971 25 845 Halden, Aremark, Sarpsborg, 

Fredrikstad og Hvaler. 

Thorsen, Neri Horntvedt Mobil: 994 44 509 Hobøl, Spydeberg, Våler, 

Skiptvet, Moss, Råde og Rygge. 

Foto: Ida Glemminge/SNO



Skadedokumentasjon

▪ SNO 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 16 500 skader på 

sau og lam forårsaket av bjørn, jerv, gaupe, ulv og 

kongeørn i Norge. 

Foto: SNO



Saksgang skadesaker

▪ Skade meldes fra dyreeier til RVK (eller reg. ansvarlig SNO)

▪ Tilgjengelig RVK reiser, undersøker og dokumenterer

▪ Følger klar instruks - alt skal være etterprøvbart

▪ RVK rapporterer til reg. ansvarlig - to trinns kvalitetssikring

▪ Reg. ansvarlig vurdere og setter endelig konklusjon, og 
varsler tidlig Fylkesmannen (FM) og Mattilsynet

▪ Registrering i Rovbase, publiseres fortløpende i rovbase.no

▪ FM har innsyn 

▪ Regionalt ansvarlig tar medietrykket

▪ Skriftlig tilbakemelding til dyreeier; får brev med 
konklusjon for hvert dyr SNO har undersøkt 

▪ I vår region; Skader på sau, geit, alpakka, hjort i hegn, 
hund (hest og storfe)
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Undersøkte dyr legges i www.rovbase.no 



Typisk skade fra gaupe

▪ Færre dyr skadet samtidig, mellom ett og ti.

▪ Både innmark og utmark.

▪ Kommer seg lett over/under gjerder. Kan svømme inn 

om gjerder mangler.

▪ Typisk skade er kraftig stupebitt.

▪ Spiser ofte på lår/bakpart.

▪ Kan flytte på og grave ned/dekke over kadaver.

▪ Skader på sau, geit, hjort i hegn, alpakka.



Typisk skade fra ulv

▪ Ofte flere dyr skadet samtidig, mellom ett og 25. Av 

ville byttedyr tar ulven ett om gangen. Med sau tar den 

raskt flere, når flere sau er tilgjengelig under angrepet.

▪ Både innmark og utmark

▪ Kommer seg lett under gjerder, men også over. Kan 

svømme inn om gjerder mangler.

▪ Typisk skade er kraftig bitt i lår, strupe, hals eller nakke. 

På mindre dyr også over rygg/hode.

▪ Spiser ofte kjøtt og bein fra lår- og brystparti, samt 

indre organer.

▪ Skader på sau og hund, (storfe).



Sau/lam i Østfold, 
Antatt/dokumentert tatt, fordelt på skadevolder 
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Skader i Østfold 1/1 2016-20/6 2019

▪ 61 sau/lam antatt/dokumentert tatt av 

ulv

▪ 2 hunder antatt/dokumentert tatt av 

ulv

▪ 47 sau/lam antatt/dokumentert tatt av 

gaupe

▪ 3 kronhjort i hegn antatt/dokumentert 

tatt av gaupe



Takk for meg!

www.miljodirektoratet.no


