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Anskaffelse av utredning: «Bruk av drone som forebyggende 

tiltak i beitenæringen i rovviltregion 6» 

Beskrivelse av leveransen 



Arbeidsomfang 
Rovviltnemnda i region 6 bestiller en utredning der målsettingen er å avklare om bruk av drone 

kan fungere som et direkte eller indirekte tapsforebyggende hjelpemiddel mot rovviltskader i 

beitenæringen.  

 

Spørsmålet skal besvares for bruk av såkalte RO1-droner, dvs. som den gjengse dyreeier kan ta 

sertifikat på og ha ressurser til å benytte. Dette fordi resultatene eventuelt kan medføre at 

statsforvalterne kan gi tilskudd til beitenæringen i fremtidig fordeling av midler til forebyggende 

og konfliktdempende tilskudd (såkalte ‘FKT-midler’).  

 

Følgende spørsmål skal besvares: 

 

1. Kan bruk av RO1-drone forebygge tap av sau til fredet rovvilt på utmarksbeite?  

2. Hvis ja i 1: Hvordan kan bruk av RO1-drone forebygge tap av sau til fredet rovvilt på 

utmarksbeite? 

3. I hvilke typer habitat er bruk av RO1-drone egnet til å forebygge tap av sau til fredet 

rovvilt på utmarksbeite? 

4. I hvilke typer habitat er bruk av RO1-drone ikke egnet til å forebygge tap av sau til fredet 

rovvilt på utmarksbeite? 

5. Kan drone brukes i kombinasjon med andre elektroniske hjelpemidler i beitenæringen? 

6. Gi en anbefaling på hvilket utstyr som er egnet og hvilket som er uegnet for formålet. 

Oppdragsgiver kan velge å vektlegge også andre spørsmålstillinger som kommer frem av 

tilbudene som leveres dersom de anses å være mer relevant enn punkt 1-6 i liste over her.  

Leverandørene bes om å: 

• beskrive hvordan leverandøren vil gå frem for å besvare ovenfor nevnte spørsmål 

• identifisere eventuelle utfordringer i spørsmålsstillingene som sådan og eventuelt foreslå 

alternativer 

• identifisere eventuelle andre relevante problemstillinger og beskrive hvordan 

leverandøren vil gå frem for å besvare disse som en del av prosjektbeskrivelsen. 

For gjennomføring av et slikt prosjekt kan det være nødvendig med samarbeid med ett eller flere 

beitelag. Statsforvalteren kan være behjelpelig til å opprette kontakt med aktuelle beitelag. 

Hvordan spørsmålene skal besvares er opp til leverandør. Leverandørens beskrivelse av 

prosjektplan vil inngå i grunnlaget for tildeling av prosjektet.  

 

Oppdragsgiver vil velge en leverandør for samlet leveranse og det gis ikke anledning til kun å 

besvare deler av problemstillingen. 

Generelle krav til leveransen  
Utredningen skal utformes som en rapport. Rapporten skal besvare hvert enkelt delspørsmål. 

Rapporten skal skrives enten på engelsk eller et skandinavisk språk. Sammendraget og 

konklusjon må skrives på norsk. Eventuelt kartmateriale som utarbeides i forbindelse med 

rapporten skal leveres på digitalt kartformat Rovviltnemnda og annen offentlig forvaltning skal 

ha full rett til bruk og offentliggjøring av rapporten, analyser og kart som leveres. Leverandør har 

rettighetene til vitenskapelig publisering av resultatene. 



 

Rapporten må kunne presenteres offentlig i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer om 

håndtering av sensitive artsdata. Eventuelle vedlegg kan unntas offentlighet dersom det er 

nødvendig, sensitive artsdata må skjermes, jf. Miljøinformasjonsloven § 11.  

Tekniske krav til leveransen 
Alle kart og kartdata som er brukt i analysene må i tillegg vedlegges på et filformat som egner seg 

for videre bruk i Statsforvalterens egne kartprogrammer (SOSI, shape eller tilsvarende). Unntak 

kan være aktuelt på grunn av håndtering av sensitive opplysninger. Dette skal i så fall avtales 

med Statsforvalteren før leveranse. 

Økonomisk ramme for leveransen 
Den økonomiske rammen for leveransen er kr 530 000,-.  

 

Leverandør må dele opp kostnader i to slik at eventuelle investeringskostnader (f.eks. innkjøp 

drone eller annet utstyr) og kostnader til arbeid med utredning/rapport er separert. Det vises til 

vedlegg E «prisskjema».  

 

Gjennomførings- og leveringstidspunkt  
Utredningen må være ferdigstilt og leveres som en rapport innen fristen, angitt i 

konkurransegrunnlagets punkt 3.2. Frist for fakturering er den samme som leveringsfrist.  

 

 


