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Nasjonale bestandsmål

Årlige ynglinger (kull født) 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 
Foto: Ida Glemminge/SNO



Regionalt bestandsmål region 4 (Østfold, Akershus og Oslo)

• 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



SNO er svært ofte førstelinje i felt når noe skjer på rovviltområdet.

Alle saker må og skal håndteres med

• Kunnskap

• Sosial kompetanse

• Åpenhet

Kvaliteten i første kontakt med en sak er avgjørende 

for hvor godt og sikkert den kan håndteres.

SNO er en offentlig myndighet som skal opptre nøytralt og 

korrekt, og sikre at alle oppdrag løses prinsipielt likt over hele 

landet.

Nøytralitet, rolle og aktørforståelse

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: Ida Glemminge/SNO



Rovviltkontakter i Oslo & Akershus

Bergsrud, Jon Petter Mobil: 958 93 701 Gran, Brandbu, Jevnaker, Lunner, 

Nittedal

Berger, Bjørnar Mobil: 918 76 307 Aurskog-Høland og tilgrensende 

kommuner i Østfold 

Klokkerengen, Carl Randin Mobil: 952 00 653 Romerike 

Klokkerengen, Hans Petter Mobil: 915 99 040 Romerike 

Jødahl, Halvor Mobil: 958 88 197 Aurskog-Høland, Lillestrøm, Nes, 

Ullensaker, Lørenskog, Rælingen.

Storbråten, Glenn Mobil: 994 23 110 Follokommunene, Østmarka og 

tilgrensende kommuner i Østfold 

Aanderaa, Rune Mobil: 900 89 284 Asker, Bærum Oslo-Nordmarka



Rovviltkontakter i Østfold

Navn og adresse Kontaktdetaljer Ansvarsområder / Kommuner

Berger, Bjørnar Mobil: 918 76 307 Indre Østfold, Skiptvet, Marker 

og Aurskog-Høland. 

Lie, Jan Kåre Tlf: 69 22 98 85 

Mobil: 901 72 258 

Rakkestad, Skiptvet, Marker og 

Aremark. 

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

Fredrikstad og Hvaler. 

Storbråten, Glenn Mobil: 994 23 110 Indre Østfold, Våler, Skiptvet, 

Moss og Råde. 

Foto: Ida Glemminge/SNO



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 vinter 2020/21; Varåa, Hernes, Ulvåa, 

Juvberget, Kynna, Bograngen og Østmarka)

• Felles instrukser med Sverige

Foto: Ida Glemminge/SNO



Instruks ulv

• Interne instrukser for SNO og 

länsstyrelsen, tilgjengelig for 

alle på www.rovdata.no

• Egen skriftlig instruks for:

− Innsamling av DNA

− Barmarksovervåking

− Fastsetting av familiegruppe, 

revirmarkerende par og 

yngling

− Gruppering og skille mellom 

observasjoner og mellom revir

http://www.rovdata.no/


Bestandsovervåking

• Overvåkingsperiode gaupe

− familiegrupper 1. oktober – 28. (29.) februar. 

− Døde eller ivaretatte gaupeunger: 1. oktober – 31. 

mars 

• Overvåkingsperiode ulv

− 1. oktober -31. mars

• Årlig bestandsstatusrapport for Gaupe (SE & NO) 

− Rovdata (NINA) og Viltskadecenter (SLU)

• Årlig bestandsstatusrapport for ulv (SE & NO)

− HINN, Viltskadecenter (SLU) og Rovdata (NINA)



Bestandsovervåking - feltkontroll 

Innsamling av DNA fra ulvemøkk og urin
• Prøver av møkk og urin gir grunnlag for DNA-analyser

• Høy treffprosent til individ-DNA fra møkkprøver, høyest om 

vinteren

− Hårprøver relativt lav treffprosent, best når det ikke er frost.

• Vi tar i mot møkkprøver gjennom hele året.

• Husk funnplass, dato og oppbevar prøven frosset.

Foto: Skandobs



Bestandsovervåking - feltkontroll 

Sporinger, så lenge vi har snø!

• Utføres av naturoppsyn og rovviltkontakter i tillegg 

til et par innleide personer

• Länsstyrelsen i Sverige

• Avtale om å følge spor som krysser grensen, dette 

går begge veier

• SNO sporer inn i Sverige og Länsstyrelsen sporer inn i 

Norge (Når det ikke er Koronarestriksjoner)

• Meld i fra om spor direkte til din 

rovviltkontakt

Foto: Ida Glemminge/SNO



Bestandsovervåking - feltkontroll 

Foto og film
• Scandcam-prosjektet bidrar med 

bilder av yngling på både gaupe og 

ulv fra viltkameraer

• Krav til foto og film fra allmenheten 
(jf. Instruks):

− Originalfiler må finnes

− Leveres til SNO innen 1.april

− Stedet der bildet er tatt skal 

kontrolleres av SNO. Samsvar mellom 

bilde og omgivelser. Datoinnstilling på 

kamera kontrolleres.
Foto: Scandlynx/NINA
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www.rovbase.no 



Ulvetelleren

• https://www.rovdata.no/

Ulv/Ulveteller.aspx

• Viser ulveindivider registrert 

fra DNA i Norge

• To perioder; innenfor 

overvåkingssesongen/utenfor 

overvåkingssesongen

• Viser individ nr. (f.eks V780), 

kjønn, revir, sosial status, 

føderevir og eventuell status

• Klikk på individnummer og les 

mer info om individet

https://www.rovdata.no/Ulv/Ulveteller.aspx


Foreløpig status ulv
i Norge

• Foreløpig pr 02.02.21: 

• Antall ulv helnorsk tilhold: 50

• Begge siden av grensen: 37-39

• Usikker grensestatus: 7-9

• Totalt 94-98 individ

• 96 individer dokumentert på 

DNA pr 03.03.21 (ink døde)



Foreløpig status ulverevir

Foto: Ida Glemminge/SNO

Familiegruppe: 

-minst 3 ulv i en gruppe i et revir, der 

minst en ulv revirmarkerer jevnlig

Revirmarkerende par:

- To ulver sammen i reviret, ulikt kjønn 

og begge revirmarkerer jevnlig



Familiegrupper og
revirmarkerende par reg. 4

Foreløpige tall pr 3/3 21

Nr 3. Mangen. 6 ulv

Nr. 16 Svarthus – 2 ulv, begge 

skutt i lisensjakta

Nr. 4 Aurskog – 4 ulv, alle fire 

skutt i lisensjakta

Nr 11 Rømskog - 5 ulv

Nr 12 Boksjø 6 ulv

Nr 17 Sotsjøen 2 ulv

Nr 18 Fjornshöjden 2



Forvaltningsmerket 
ulvepar

• Genetisk viktig hann. Har 
vandret inn fra 
Finland/Russland. Nye
gener som trengs i
populasjonen av ulv i 
Norge/Sverige.

• Paret var etablert delvis 
utenfor ulvesonen.

• 03.01.2021 ble begge 
bedøvet, merket og flyttet 
fra Deisjøreviret.

• Kom med bil til Østfold.

• Ingen bruk av helikopter i 
Østfold fra SNO.

• Ulvene har holdt sammen.

• Er nå på vandring utenfor 
Østfold.



Foreløpig status gaupe region 4

• Foreløpige data antyder to-tre 

familiegrupper av gaupe

• En gruppe deles med nabofylke

• En gruppe delt med Sverige

• Scandcam har bilder av enslige gauper flere 

steder

• Rovdata vil gjennomgå innsamlet data og

komme med endelige tall på familiegrupper

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.

I vår region; Skader på sau, geit, alpakka, hjort i hegn, 

hund (hest og storfe).

Foto: SNO



Saksgang skadesaker

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

ansvarlig SNO (Ida)

▪ Tilgjengelig RVK reiser, undersøker og dokumenterer

▪ Følger klar instruks - alt skal være etterprøvbart

▪ RVK rapporterer til Ida - to trinns kvalitetssikring

▪ Ida vurdere og setter endelig konklusjon, og varsler tidlig SF og 

Mattilsynet

▪ Registrering i Rovbase, publiseres fortløpende i rovbase.no

▪ Statsforvalteren har innsyn 

▪ Ida kan bidra med håndtering av medietrykket

▪ Skriftlig tilbakemelding til dyreeier; får brev med konklusjon 

for hvert dyr SNO har undersøkt 





.

www.rovbase.no 
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Undersøkte dyr legges i www.rovbase.no 



Skadedokumentasjon 2020

3 jakthunder skadet av ulv

2 sau tatt av gaupe

4 sau tatt av ulv

1 kronhjort i hegn tatt av gaupe

SNO undersøkte 36 innmeldte skader

Foto: SNO



Takk for meg!

www.miljodirektoratet.no


