
 

 

 

 

 

 

 

 

   Informasjonskanal: SMS tjeneste  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SNO Fylkesmann 

Nemnd 

Kommune Fellingslag – leder 

Kadaverhund

ekvipasjer 

Mediekontakt 

Beitelags- 

Leder(e)) 

Sosiale 

Medier 

Aviser 

Radio 

TV 

Departement 

Direktorat 

Organisasjoner 

NSG, NBS, NB 

Fellingslag 

Egen kommune + 

naboer 

Hunder, verktøy, 

kompetanse 

Beitebrukere/ 

grunneiere 

Nabokommuner 

Matttilsynet 

Koordinator av aksjon 



Beredskapsplan ved rovviltangrep SØNDRE LAND KOMMUNE 
 

Formål: 

En beredskapsplan for rovviltangrep skal klarlegge hvem som gjør, og har ansvar og myndighet til hva, når situasjonen oppstår. 

 

Planens inndeling: 

Del en av beredskapsplan er en løpende oversikt med navn og kontaktinformasjon til aktører i en beredskaps-situasjon. Oversikten rulleres hvert 

år av kommunen. 

Del to av beredskapsplanen er en beskrivelse av aktørene i beredskapsplanen, og deres ansvars- og myndighetsområder. 

Del tre av beredskapsplanen er en aksjonsplan som beskriver prosessene ved rovviltangrep.  

 

DEL TO 

En oversikt over de forskjellige aktørene, og deres funksjoner i et skadefellingsforsøk: 
 

Beitelagsledere 

Delegere, eller ta ansvaret for å informere sine beitebrukere i sitt beitelag gjennom hele aksjonen, samt videreformidle spørsmål fra 

beitebrukere opp til Fylkesmannen, kommunen eller koordinator.  

Beitelagsleder har ansvar for organisering og gjennomføring av kadaversøk, eller for å delegere dette arbeidet. 

Ha lister med øremerkekombinasjoner for medlemmene i beitelaget. Lista må ha navn og telefonnummer til eier.  

 

Beitebrukere  

Ha tenkt igjennom hvordan et rovviltangrep kan ramme den enkelte beitebruker, og hva man ønsker for sin besetning i en slik situasjon. 

Motta, å forholde seg til informasjon, informere om planlagt ekstraordinært tilsyn og kadaversøk via koordinator, slik at jakt og kadaversøk kan 

samkjøres.  

Ta stilling til avliving av skadede beitedyr i sin besetning, og hvem som kan gjøre dette, eventuell bruk av løse hunder i rovviltjakt på 

utmarksbeite. 



Bistå fellingslaga i å planlegge postering i terrenget ut fra lokalkunnskap om viltstier, krysningspunkter, trekkruter osv. Dette bør helst gjøres FØR 

aksjonen settes i gang. 

Loggføre alt som blir gjort, (Timer, dato, Kjøring, tilsyn, ekstraarbeid hjemme/borte, utgifter, +++) Viktig i forbindelse med evt 

erstatningssøknader.  

Ta vare på hverandre i en utsatt situasjon.  Ingen vet helt hva et rovviltangrep på egen besetning gjør med deg, eller andre. 

 

SNO  

Rolle og myndighet: SNO ved lokal rovviltkontakt skal dokumentere skadeårsak/dødsårsak på skadede, eller døde beitedyr. SNO tilkalles oftest av 

beitebrukere, eller andre som finner skadde/døde beitedyr i utmark. 

Ved funn av skader som er forårsaket av rovdyr tar rovviltkontakten kontakt med beitelag kommune for å formidle dokumentert skadeårsak.  

SNO kan bistå/veilede på fellingsoppdrag, i samarbeid med jaktleder.  Ved skadeskyting av rovvilt skal i hovedregel SNO overta jaktledelsen. 

 

Kadaverhundekvipasjer  

En kadaverhund-ekvipasje er hund og fører som er trent til å finne døde/skadde dyr i utmark. 

Slike ekvipasjer blir ofte utkalt av beitebruker/beitelagsleder for å bistå i kadaversøk etter påvist angrep, eller ved misstanke om angrep. 

Det er viktig å finne igjen så mange kadaver som mulig, for å kunne dokumentere tapene. Det finnes pr dato ingen lokale ekvipasjer, i Søndre 

Land, men på Gjøvik og i Nordre Land finnes det noen. 

Norske Kadaverhunder kan bistå med ekstra ekvipasjer med mer erfaring dersom det er nødvendig.  

Lønn til kadaverhund kan søkes om gjennom FKT midler via kommunen. 

 

Kommunen 

Fellingslaget – jaktleder: 

Søndre Land kommune har ansvar for å oppnevne og ha avtale med medlemmer i et kommunalt rovvilt – fellingslag. 

Kommunen har ansvar for å godtgjøre fellingslaget, og rapportering av arbeid i fellingslagregi til fylkesmannen jamnlig under aksjon.  

Navneliste på fellingslaget må være overlevert Fylkesmannen før et fellingsforsøk starter.   

All håndtering av fellingslag bør delegeres til administrativt nivå, slik at avgjørelser kan tas raskt og smidig. 

Fellingslaget bør utstyres med knottnett, taske for loggbok, telefon osv. 

Kommunen sørger for rutine for SMS varsling til alle i aksjonen.  Ansvar for å sende ut info på SMS delegeres. 



 

Søknad om fellingstillatelse:   

Søndre Land kommune koordinerer søknad om skadefelling.  Det er kommunen som igangsetter skadefellingen ved å ta kontakt med jaktleder, 

eventuell koordinator, SNO og beitelag(ene) som er involvert. Kommunen må eventuelt gjøre vedtak om dispensasjon fra båndtvang og 

motorferdsel i samsvar med fylkesmannens vedtak, og etter å ha forhørt seg med beitebrukerne. 

 

Bistand til beitelag og beitebrukere: 

Kommunen kan bistå med utforming av klage, dersom vedtaket fra nemnda er et avslag. 

Kommunen bistår fylkesmannen og beitelaga med å definere et relevant tiltaksområde for akutt sanking, ekstra ordinært tilsyn, utsatt beiteslipp 

og hjemmebeite . 

Kommunen bistår beitelagene med å søke akuttmidler fra FKT via elektronisk søknadssenter. 

Kommunen står for arbeidet med å utarbeide beredskapsplan, og vedlikeholde denne. 

Det er viktig at kommunen kommuniserer og samarbeider med nabokommuner på beredskap-siden. Dersom aksjonen blir langvarig må 

kommunen ha mulighet til å fordele arbeidsbelastningen f eks ved å henvende seg til kompetanse i nabokommune. 

Kommunen har også ansvar for helsetjeneste og tilbud til de som ønsker å ta imot dette både under og etter et rovviltangrep.  

Dersom man ønsker hjelp er fastlegen første instans.  Dersom det er bekymring for personer, som ikke ønsker å søke hjelp selv kan 

kommunelegen kontaktes. 

 

Kommunale fellingslag – fellingsleder  

Fellingslaget ledes av fellingsleder. Fellingsleder kan delegere lederansvar til medlemmer av fellingslaget under aksjon. 

Laget skal utføre fellingsforsøk dersom søknad om felling blir innvilget.  

Fellingsleders kontakt mot beitelag: Avklare med lokalkjente beitebrukere de gode posteringsplassene FØR aksjonen trer i kraft, avklare stenging 

av veger inn i området med beitebrukere/grunneiere, avklare bruk av løshund, avklare avliving av skadde beitedyr med beitebrukerne. 

Kontakt mot SNO/hundeekvipasjer av forskjellige slag: Innhente assistanse fra SNO/ hundeekvipasjer osv. 

Vurdere om det trengs hjelp fra fellingslag i tilgrensende områder, dersom skadesituasjonen drøyer ut over lengre tid.  

Rapportere til og samarbeide med kommunen under aksjonen. 

Ved skadeskyting av rovvilt skal fylkesmannen og politiet ha umiddelbar beskjed. 

 



 Koordinator av aksjon 

Koordinator av aksjonen i Søndre Land kommune har oppgaven med å innhente, samt å koordinere informasjon mellom jaktlag, beitelag , SNO, 

kommunen og mediekontakt. Informasjonskanalen som er valgt er sms – varsling. Kommunen kjøper og betaler abonnement på en aksjonsmobil, 

som koordinator kan bruke. Kommunen skaffer også til veie programvare for utsending av sms på pc, hvis dette er ønskelig. 

 

Fylkesmannen og Rovviltnemnda  

Den tosidige målsetninga som rovdyrforvaltningen i fylket må balansere er som følger: 

1. Levedyktige rovviltbestand 

2. Akseptable rammevilkår for beitebruk. 

 

Rovviltnemnda i fylket har som oppgave å holde bestandsmålene, lage forvaltningsplan, vedta kvoter, skadefelling, og lisensfelling. 

Nemnda skal også ha dialog med beitebrukere og kommune. Budsjett for FKT – midler behandles av rovviltnemnda. 

Fra 2.5.18 har nemnda og fylkesmannen delegert myndighet til å gi skadefellingstillatelse på ulv. Fylkesmannen kan gi tillemping til motorferdsel i 

utmark, og disp til å bruke løs på drevet halsende hund ved skadefelling på ulv. 

Fylkesmannen er sekretariat for nemnda, og behandler og innvilger/avslår søknader om fellingstillatelse. 

Fylkesmannen er bindeledd mellom kommunen og sentrale myndigheter. De kan gi tilbakemelding om ting som fungerer bra eller dårlig, men har 

ingen direkte påvirkning på sentrale myndigheter. Fylkesmannen iverksetter skadefellingstillatelser, fordeler FKT-midler, utmåler 

erstatningssaker, administrerer lisens- og kvotejakt m.m.m. 

 

Mediekontakt  

Velges ut av koordinator, beitelag, kommune og fellingsleder i fellesskap. 

Mediekontakt skal ha ansvar for all kommunikasjon med media. Kort kommunikasjonsplan kan lages. 

Mediekontakten skal stå for faktainformasjon, ryddighet, og at presentasjonen av det som skjer foregår på en god måte.  

Mediekontakten må tåle negativ oppmerksomhet, og likevel kunne fremstå på en saklig og positiv måte..  

Bør ha jevnlig kontakt med koordinator, for å ha oppdatert informasjon rett fra kilden. 

 

 

 



Mattilsynet 

Vurderer om dyrevelferden ivaretas godt nok på utmarksbeite, og kan komme med vedtak om tidlig nedsanking, ekstraordinært tilsyn eller 

beiterestriksjoner. For at dette skal være gyldig, må det fattes vedtak og sendes ut til alle beitebrukere via godkjent varslingssystem.  Mattilsynet 

handler kun ut fra dyrevelferdsloven, og har ingenting med kompensasjoner og erstatninger å gjøre, men bør samarbeide tett med 

Fylkesmannen.  

 

 

Organisasjoner  

Bistå i politisk arbeid og politisk press, samt presseoppslag.  

Bistå koordinator og beitelagsledere i prosessen, og bruke sin stemme for å fremme korrekt informasjon utad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL TRE  Aksjonsplan: 

HENDELSE AKTIVITET 

FUNN AV SKADE  Beitelag eller –bruker kontakter SNO rovviltkontakt for dokumentasjon, vurdere å hente 
inn kadaverhundekvipasje.  
Kommunen forhåndsvarsler fellingslaget/fylkesmannen om mulig søknad om 
fellingstillatelse. 

SØKNAD OM FELLING Kommunen søker fylkesmannen om fellingstillatelse i samarbeid med 
beitelag/beitebruker. Fellingslag ved leder informeres.  Mal for søknad skal ligge som 
vedlegg til planen. 

MOTTAK AV 
FELLINGSTILLATELSE/AVSLAG 

Fellingstillatelsen distribueres til fellingsleder, fellingslag, beitelag (ene), SNO osv. 
Eventuell klage vurderes ved avslag. (Standardvilkår for fellingstillatelse vedlegges planen) 

IGANGSETTING/KOORDINERING 
AV AKSJON 

Fellingsleder/koordinator innkaller til oppstart av aksjon.  Avklare nødvendige punkter 
med beitelag/beitebrukere/grunneiere.  Innkalle nødvendig hjelp utover fellingslag. 

PÅGÅENDE AKSJON Fellingsleder samordner operativ aksjon, eventuelt ved hjelp av koordinator, og vurderer 
innhenting av ytterligere hjelp.  Rapportering til kommune om medgåtte timer, 
kommunen rapporterer til fylkesmannen. 
Mediehåndtering skjer via mediakontakt. 
Kommunen yter bistand til beitebrukere, søknad om FKT-midler osv. 
 

AVSLUTTET AKSJON Kommunen sørger for at timelister fra fellingslag kommer inn.  Fellingsleder godkjenner 
timer. 
Kommunen sørger for at dokumentasjon av kostnader fra beitelaga kommer inn, og at 
løyvde midler utbetales. 

ETTERARBEID Evaluering av samarbeid og funksjonalitet. 
  
 



 

Vedlegg 1  

 

SØKNAD OM FELLINGSTILLATELSE SKAL INNEHOLDE FØLGENDE: 
 

      Hvem søker (enkeltperson/beitelag etc.), og for hvilket område (beitelag/ kommune). 

      Kartfestet info om kadaverfunn: ant. kadaver totalt, ant. undersøkt av SNO, savnede lam. 

      Tidsrom for tap eller skade.  

      Antall saueeiere som er berørt, og antall dyr som går på beite i det aktuelle beiteområdet. 

      Er det gjennomført/er det mulig å gjennomføre forebyggende tiltak i beiteområdet? 

 

Vedlegg 2 

 

Vilkår til skadefellingstillatelse på [ART], [VIRKEOMRÅDE]  
Vedtak  
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd b) og § 77, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt § 9, jf. §§ 1 og 3, gir Fylkesmannen i 
Oppland [KOMMUNE] kommune fellingstillatelse på [ANTALL] [ART].  
1. [MORDYR I FØLGE MED UNGER] er unntatt skadefellingstillatelsen.  
 
2. Skadefellingsforsøket skal etter beste evne rettes mot skadevoldende individ. Innsatsen bør styres mot der tapene sist har skjedd, og der de 
eventuelt utvikler seg videre.  
 
3. Tillatt område for skadefelling er [STED]. Fylkesmannen kan endre områdeavgrensningen raskt dersom videre forløp av skader eller 
skadefellingsforsøk tilsier det.  
 
4. Skadefellingstillatelsen gjelder i tidsrommet DD.MM kl. TT:MM til DD.MM kl. TT:MM.  
 
5. Dersom det gis skadefellingstillatelser i flere områder samtidig, vil skadefellingstillatelsen inndras umiddelbart dersom kvoten for betinget 
skadefelling blir fylt.  
 



6. Det skal kun benyttes våpen og ammunisjon som tilfredsstiller kravene til jakt på [ART], jf. Forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, 
felling og fangst.  
 
7. Fylkesmannen og Statens naturoppsyn skal uten opphold underrettes om alle tilfeller hvor dyr påskytes, såres eller felles. Dersom dyr blir 
skadeskutt plikter de ansvarlige å gjøre det de kan for å avlive dyret snarest mulig. Skytter plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller 
ikke. Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på skadefelling skal uten godtgjørelse 
bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk.  
 
8. Den som feller dyr skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og 
skytter skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.  
 
9. [ART] felt i medhold av denne tillatelsen er Viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på noen måte gjøre seg nytte av felt dyr uten nærmere 
samtykke fra Miljødirektoratet.  
 
10. Skadefellingstillatelsen gis til kommunen. Skadefellingsleder er [NAVN]. Kun personer som er oppnevnt til kommunens skadefellingslag kan 
delta i skadefellingsforsøket. Kommunen skal sende en ajourført oversikt over deltakerne i skadefellingslaget til Fylkesmannen, dersom dette 
ikke er gjort tidligere i år. Det forutsettes at kommunen sørger for at alle som deltar i skadefellingslaget er kjent med dette brevets innhold, samt 
de generelle gjeldende bestemmelsene i rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.  
 
11. Deltakere i skadefellingslaget skal ved bruk av rifle ha avlagt skyteprøve senest i [FJOR], og være registrert som lisensjegere.  
 
12. Ansvarlig skadefellingsleder kan, dersom det vurderes som aktuelt, selv ta kontakt med SNO for eventuell bistand. Slik bistand kan bestå av 
f. eks. kompetanseoppbygging/opplæringstiltak. SNO vil vurdere eventuelle henvendelser bl.a. med bakgrunn i egen kapasitet.  
 
13. Skadefellingsforsøk og skadefelling i henhold til denne tillatelsen kan skje uten hensyn til grunneierretten, jf. Lov om jakt og fangst av vilt § 
35.  
 
14. I henhold til rovviltforskriften § 9a skal deltakere i det kommunale skadefellingslaget få godtgjøring for tid som er benyttet til 
skadefellingsforsøk. Deltakere som mottar godtgjøring etter ordningen må være registrerte lisensjegere, jf. rovviltforskriften § 15. Fylkesmannen 
legger til grunn at skadefellingsforsøket skal gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det settes av en ramme på inntil kr [BELØP].  
 
I tillegg til døgnsatsen (1 400,- pr døgn) skal kommunen også beregne feriepenger og arbeidsgiveravgift, og dette skal kommunen dekke 
innenfor den nevnte rammen fra Fylkesmannen. Av kommentarene til forskriften framgår også hvilke forhold som faller utenfor ordningen. 
Utbetaling skjer på grunnlag av disse vilkårene, samt rapport fra skadefellingsleder om skadefellingsforsøket og den tid som er benyttet. 
Fylkesmannen yter etter søknad tilskudd til kommunen til dekning av godtgjøring utbetalt etter vilkårene nevnt over.  



Kommunene må sørge for at deltakerne i skadefellingslaget fører timelister og oversikt over kjørte kilometer mv. Kommunene skal sende 
skadefellingslogg til Fylkesmannen. Skadefellingslogg skal sendes innen tre uker etter at skadefellingsforsøket er avsluttet. Ved behov for 
midler utover rammen må Fylkesmannen kontaktes.  
15. Ansvarlig skadefellingsleder skal rapportere hver tredje dag om skadefellingsforsøket til Fylkesmannen, på telefon 61 26 60 00 eller 977 37 
223  

 


