
Dagsorden for møte mellom klima- og miljøministeren og landbruks- og 
matministeren og rovviltnemndene 2. mai 2019 på Radisson Blu Airport 
Hotel på Gardermoen 
 
 
Tid: 2. mai 2019 kl. 13.00 – 16.00 
Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen 
Møteleder: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen  
Ordstyrer: Avdelingsdirektør Torbjørn Lange 
 
 
Lunsj serveres i restauranten fra kl. 12.00   
 
13:00 Billedtaking av nemndsledere, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og 

landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad   
 
13:10  Status og aktuelle saker i rovviltpolitikken v/klima- og miljøminister Ola 

Elvestuen  
 
13:45 Kort innlegg v/landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad   
 
13.50 Spørsmål til politisk ledelse i departementene 
 
14:15 Pause 
 
14:30  Gjennomgang av aktuelle temaer med spørsmål  

 
- Kommende høringssaker v/KLD (20 min) 
- Instrukser fra KLD v/KLD (15 min) 
- Veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag v/Miljødirektoratet (15 

min) 
- Ekstraordinære uttak i 2019 v/Miljødirektoratet (15 min) 
- Beredskap kommende beitesesong v/Miljødirektoratet (10 min) 

 
 
15:50  Oppsummering v/klima- og miljøminister Ola Elvestuen og landbruks- og 

matminister Olaug Vervik Bollestad  
 
16:00  Slutt 
 

 
 
 
 



Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Startside Alternativ 1

Klima- og 
miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Gardermoen, 2. mai 2019

Status og aktuelle saker i rovviltpolitikken



Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet

2

Landbruks- og matminister

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Statssekretær 

Widar Skogan (KrF)

Statssekretær 

Ingvild Ofte Arntsen 

(KrF)

Politisk rådgiver

Erlend Kjærnsrød (KrF)



Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet

3

Klima- og miljøminister 

Ola Elvestuen (V)

Statssekretær 

Atle Hamar (V)

Statssekretær 

Sveinung Rotevatn (V)

Politisk rådgiver

Marit Vea (V)



Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Regjeringens politiske plattform

Følge Stortingets to rovviltforlik og flertallsvedtaket

om ulv

Sikre levedyktige bestander 

Sikre en tydeleg geografisk differensiering mellom 

rovvilt og beitedyr

Etablere en uavhengig rovviltklagenemnd

Styrke og bedre samspillet med de lokale 

fellingslagene

Vurdere å åpne for nye og mer effektive jaktmetoder

for uttak
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Styrker beredskapen og tiltak for å forhindre skader 

på beitedyr

SNO er styrket med 5 mill. kroner i 2019, særlig med tanke på 

ytterligere og samtidig bistand til kommunale fellingslag

Midler til FKT-ordningen er økt med noe over 10 mill. kroner i 

2019, for å øke handlingsrommet for gjennomføring av planlagte 

og akutte tiltak som skal forebygge skader fra rovvilt
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Uavhengig og solid overvåking av rovvilt

Rovdata har ansvaret for drift av det nasjonale 

overvåkingsprogrammet for rovvilt, kvalitetssikring og 

rapportering

Fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt foretar 

vurderingen av metodikken

Stortinget var enige om dette gjennom rovviltforliket, og 

understreket dermed viktigheten av uavhengige og objektive 

bestandsvurderinger 

Ønsker om endringer i overvåkingen tas opp med Rovdata
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Rovviltforvaltningen skjer i tråd med rovviltforliket
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Status for rovviltbestandene og tap av beitedyr

Vi ligger over bestandsmålet for ulv og jerv, under bestandsmålet 

for bjørn og gaupe, og midt i bestandsmålet for kongeørn

Erstattet tap av sau til rovvilt er tilnærmet halvert (46 %) de siste 

fem årene. Tapstallene for sau er nå på nasjonalt nivå historisk 

lave

Etter en periode med noe økning i tapet er også erstattet tap av 

tamrein til rovvilt redusert med 11 % under denne regjeringen 
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Erstatning - sau

9

(Tall for totaltap ikke tilgjengelig for 2017 og 2018)Kilde: Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Erstatning - tamrein

10

Kilde: Miljødirektoratet



Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Tamrein og rovvilt

Tapet av tamrein til rovvilt er redusert med 11 prosent  

I 2018 i alle samiske regioner: Under bestandsmålet for bjørn (unntatt  i 

region 5), under bestandsmålet for gaupe (unntatt region 6), og på 

bestandsmålet for jerv i region 8 og over i de øvrige regionene

Rovviltforvaltningen gjør en betydelig innsats med jakt og felling, og bruk 

av midler til forebyggende tiltak 

Det praktiseres en lavere terskel for felling i rovviltprioriterte områder 

dersom området samtidig er kalvingsområde for tamrein 

NINA har gjort omfattende forskning på produksjon og tap i reindrifta i ulike

deler av landet 
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Endring i lisensfellingsperioden for ulv

Utenfor ulvesona:

Lisensfellingens oppstart er endret fra 1. oktober til 1. desember

Lisensfellingens avslutning er endret fra 31. mars til 31. mai

Dyrevelferdsmessige forhold

Hensyn til tamrein i sårbare perioder

Innenfor ulvesona:

Fra 1. januar til 15. februar. Ingen endring.
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Kongeørn 

Miljødirektoratet har fått beskjed om å prioritere en snarest mulig 

igangsetting av forskningsprosjektet i Troms.

Prosjektet vil i første omgang omhandle innhenting av kunnskap om 

situasjonen og forholdet mellom kongeørn og tamrein i dette 

området. Også havørn vil inkluderes i prosjektet.

Vi vil avvente eventuelle endringer i bestemmelsene om skadefelling 

av kongeørn

13



Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Nytt mandat for Kontaktutvalget

Kontaktutvalget for rovviltforvaltning er en arena for informasjons- og 

kunnskapsutveksling, med politisk deltagelse fra Klima- og 

miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

• Møte én gang i året

• Møtet vil inneholde informasjon fra forvaltningen og fagrelevante tema

• Hver organisasjon kan stille med ett medlem 

• Møtet vil arrangeres og ledes av Klima- og miljødepartementet

• Sametinget, Rovdata og forskningsinstitusjoner inviteres
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Klagesaker lisensfelling og kvotejakt 2018/2019

Lisensfelling og kvotejakt skal være hovedvirkemiddelet i 

bestandsreguleringen

Riktig at det brukes ressurser på vedtakene i forvaltningen

KLD overprøver rundt 10 % av klagesaker om lisensfelling og 

kvotejakt 
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Klagesaker 2018/2019 – ulv

Mest oppmerksomhet om vedtakene i region 4 og 5

Utenfor ulvesonen: 

• Skadepotensialet tilstede, og hjemmel i § nml. 18 1. b.  

• Alle vedtak utenfor ulvesonen opprettholdt i klagebehandlingen

Innenfor ulvesonen:

• Åpnet for felling etter nml. § 18 1. c.

• Nemndenes vedtak omgjort, og åpnet for uttak av Slettås-reviret
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Klagesaker 2019 – gaupe

Bestanden av gaupe ligger under det nasjonale bestandsmålet 

Rovviltnemndene hadde myndighet til å fatte vedtak om kvotejakt 

i 2019 i region 1, 3 og 6

Åpnet for jakt i fire regioner 

Vedtak påklaget i fire regioner

Alle vedtak opprettholdt av KLD

Gaupejakt fungerer som bestandsregulerende virkemiddel, og 

det er nå viktig at bestanden bygges opp mot bestandsmålet
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Klagesaker 2018/2019 - jerv

Bestanden ligger over det nasjonale bestandsmålet

Rovviltnemndene har myndigheten i alle regioner

• Vedtakene påklaget i alle utenom en region

• KLD endret vedtaket i region 8 og første vedtaket i region 5

• KLD har nytt vedtak fra region 5 til behandling
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Interpellasjon om kompensasjon for 

ekstrakostnader ved ulveangrep

Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) besvart 17. januar 2019.

"[…] Vil statsråden følge likhetsprinsippet slik, at beitebrukerne i 

Nord-Østerdalen tilkjennes full kompensasjon for 

ekstrakostnader på lik linje med beitebrukerne på Hadeland?"
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Representantforslag om erstatningsreglene 

for tap av beitedyr til rovvilt

Behandlet av Stortinget 31. januar 2019

Forslaget omhandlet de økonomiske ordningene for erstatning 

for tap og følgekostnader når husdyr skades eller drepes av 

rovvilt og kompensasjon for forebyggende tiltak

Stortingets vedtak: 

"Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av 

erstatningsordningene for tap av beitedyr til rovvilt og 

kompensasjonsordningen (FKT) og rapportere til Stortinget på 

egnet måte."
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Representantforslag om bjørneforvaltning 

som er i tråd med rovviltforliket

Behandlet i Stortinget 31. januar 2019

Forslagene omhandlet 

1) yngleområde for bjørn 

2) virkemiddel under felling 

3) bestandsregistrering av bjørn

Endringsforslagene ble ikke vedtatt av Stortinget 
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Representantforslag om mer effektiv felling av jerv

Behandlet av Stortinget 31. januar 2019

Forslaget omhandlet utvidet lisensfellingsperiode, bruk av nye 

virkemiddel i lisensfellingen og utvidet overvåking i kalvingsområder 

for tamrein.

Stortingets vedtak:

"Stortinget ber regjeringa sende på alminneleg høyring eit forslag om 

å gjere forsøksordningane med fastmontert kunstig lys ved åtejakt og 

kameraovervaking/elektronisk overvaking av fangstbås permanente 

ved endring av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst."
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Svar på skriftlige spørsmål etter oktober 2018 

- Reindrift og rovvilt i Nordland

- Uavhengig rovviltklagenemnd

- Ansvaret for helhetlige konsekvenser av dagens 

rovviltpolitikk

- Merking av ulv

- Lisensfellingsvedtak om ulv innenfor ulvesona

- Kongeørn

- Oppfølging Nord-Østerdalen

- FKT-midler

23

Ti spørsmål til skriftlig besvarelse fra Stortinget om rovvilt 



Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Fast dialog med USS

Oppfølging av møtet med ordførere i september 2018

Arena for dialog og utveksling av kunnskap og erfaringer

Det er gjennomført tre møter med USS, det første i november 2018 

Neste møte med USS er i slutten av mai
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Riksrevisjonens revisjon av rovviltforvaltningen

Slik vi forstår det vil Riksrevisjonen legge fram sin rapport før 

sommeren

Riksrevisjonen vil gi en grundig vurdering av rovviltforvaltningen 

Vil ha betydning for rovviltforvaltningen

Innholdet i, og eventuell oppfølging av, rapporten kan bli tema i 

neste møte
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Klima- og miljødepartementet

Norsk mal: Sluttside Alternativ 1

Klima- og 
miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål?



Norsk mal: Startside Alternativ 1

Klima- og 
miljødepartementet

Avdelingsdirektør Torbjørn Lange

Gardermoen, 2. mai 2019

Høringssaker og instrukser 



Saker som snart kommer på alminnelig høring

Syv forslag vil etter planen sendes på alminnelig høring denne 
våren

- Endringer av naturmangfoldloven (2)

- Endringer av rovviltforskriften (4)

- Endring av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (1)

Foto: Harald Askilsrud Foto: Øyvind Andreassen Foto: Øyvind Andreassen Foto: Olav StrandFoto: SNO Foto: Lajla T. White Foto:  Silje Vang



1. Fellingsmetoder på jerv

Prøveprosjekt for å prøve ut enkelte nye virkemiddel fra 2015 

• kunstig lys på åte 

• kameraovervåking/ elektronisk overvåkning av fangstbås 

Videreført ut lisensfellingsperioden 2018-2019

Miljødirektoratet avleverte sin evaluering og faglige anbefaling til KLD i 2018

KLD foreslår at ordningen blir permanent

Endring av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst



2. Uttalelser til regionenes forvaltningsplaner

KLD foreslår at Landbruksdirektoratet på lik linje med 

Miljødirektoratet skal uttale seg til forvaltningsplanene

Formålstjenlig at Landbruksdirektoratet kommer tettere på 

prosessene ved etablering av forvaltningsplanene

Endring av rovviltforskriften



KLD foreslår at det skal etableres en uavhengig rovviltklagenemnd

Rovviltklagenemnda skal behandle klager på vedtak om kvoter og 

skadefelling, erstatning, FKT-tiltak og omstilling

Departementet kan ikke instruere Rovviltklagenemnda generelt 

eller i enkeltsaker 

Etablering av en uavhengig rovviltklagenemnd skjer ved endring 

av naturmangfoldloven

3. Etablering av uavhengig rovviltklagenemnd 



4. Antall rovviltregioner

KLD foreslår at antall regioner reduseres/endres slik at det 
blir bedre samsvar med regionreformen

Endringene vil skje før regionreformen trer i kraft (1.1.2020)

Endring av rovviltforskriften



To mulige modeller 

Eksempel på ny forvaltningsmodell som innebærer 
at Norge deles i fire forvaltningsregioner for rovvilt, 
med avgrensningene til de elleve nye fylkene som 
følger av regionreformen inntegnet.

Eksempel på ny forvaltningsmodell som innebærer at 
Norge deles i fem forvaltningsregioner for rovvilt, med 
avgrensningene til de elleve nye fylkene som følger av 
regionreformen inntegnet.



5. Felles bestandsmål og arealdifferensiering

KLD foreslår at nemndene får større, felles ansvar for å forvalte 

rovviltbestandene på tvers av forvaltningsregionene 

Endring av rovviltforskriften



6. Kommuners rettslige klageinteresse

KLD foreslår at kommuner gis klageadgang på vedtak om 
felling av rovvilt etter rovviltforskriften

Endring av rovviltforskriften



7. Nødvergebestemmelsen

KLD foreslår:

• å gjeninnta vilkåret "må anses påkrevd" i 
nødvergebestemmelsen

• å endre "under direkte angrep" til "umiddelbart 
forestående angrep" 

Endring av naturmangfoldloven



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Instrukser fra Klima- og miljødepartementet

Det følger av rovviltforskriften § 10 fjerde ledd at 

"Rovviltnemnden kan til enhver tid endre eget 

vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye 

opplysninger tilsier det"

KLD har gitt instrukser om nemndenes adgang til å 

endre egne vedtak 24. juni 2015 og 28. mars 2019

Departementets instrukser er bindende for 

nemndene
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Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Instruks 24. juni 2015

I instruksen 24. juni 2015 fremgår det blant 
annet at "Etter dagens regelverk er det under 
visse forutsetninger anledning til å fatte vedtak 
om nye kvoter underveis i jakt- eller 
fellingsperioden. Slike endringer underveis vil 
normalt føre til nye klagerunder, der endelige 
vedtak først fattes etter at jakt- eller 
fellingsperioden er over. Det fører til en mindre 
reell og aktuell klagebehandling. Slike endringer 
bør derfor bare skje hvis det foreligger vesentlige 
grunner for å fatte nye vedtak". 



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Instruks 28. mars 2019

"Nye opplysninger": Opplysningene må ha kommet etter 
nemndenes vedtak og etter klageinstansens vedtak der 
vedtaket er klagebehandlet

"Tilsier" at vedtaket endres: Opplysningene må endre 
forutsetningene for den kvoten som ble satt

Nytt vedtak kan normalt fattes dersom oppdaterte og 
verifiserte opplysninger viser at det finnes flere eller færre 
individer av en rovviltart enn det som ble lagt til grunn da 
vedtak om endelig kvote ble truffet. 

To situasjoner som normalt ikke vil utgjøre nye opplysninger:

- At kvoten ble fylt tidligere enn forutsatt

- At nemndenes vedtak om å åpne for jakt eller felling av 
enkelte individ, enkelte revir, eller felling i et spesifikt 
område mv. ikke blir opprettholdt av klageinstansen i 
en eventuell klagebehandling 



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Om tvilstilfeller og utsatt iverksetting

I de tilfeller det er tvil om det foreligger "nye 
opplysninger" som "tilsier" at vedtaket kan endres av 
nemndene, skal nemndene ha dialog med klageinstans 
om de har anledning til å fatte nytt vedtak

Dersom klageinstans kommer til at nemndene ikke har 
myndighet, kan nemndene anmode Miljødirektoratet om 
å treffe vedtak om ekstra kvote

Av hensyn til en reell og aktuell klagebehandling vil 
klageinstansen, også av eget tiltak, vurdere å gi 
eventuelle nye vedtak truffet av nemndene underveis i 
jakt- eller fellingsperioden utsatt iverksetting



Norsk mal: Sluttside Alternativ 1

Klima- og 
miljødepartementet

Avdelingsdirektør Torbjørn Lange

Spørsmål? 



Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Ekstraordinære 
uttak våren 2019

Gardermoen 2. mai 2019

Susanne Hanssen 

Fagkoordinator rovvilt 

http://naturarkivet.no/


I oppdragsbrev fra KLD for 2019:

Prioritering:

«Oppfølging av rovviltforlikene 2004 

og 2011, og Stortingets vedtak om 

stortingsmelding om ulv og 

lovproposisjon om felling av ulv mm.» 

Vårt oppdrag i rovviltforvaltningen

Styringsparametere:

- Status og utvikling i forhold til 

nasjonale bestandsmål for gaupe, 

jerv, bjørn ulv og kongeørn

- Status og utvikling i tap av husdyr og 

tamrein til fredet rovvilt



Bestandsmål – ansvarlig myndighet 

Bestandsmål Gaupe Jerv Bjørn Ulv

Nasjonale mål 65 39 13 4-6(3)

Region 1 Vest-Norge - - - -

Region 2 Sør-Norge 12 - - -

Region 3 Oppland 5 4 - -

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold 6 - -

4-6(3)
Region 5 Hedmark 10 5 3

Region 6 Midt-Norge 12 10 3 -

Region 7 Nordland 10 10 1 -

Region 8 Troms/Finnmark 10 10 6 -

Overvåkingsresultat 2018 57,5 58 8 10,5



Antall familiegrupper av gaupe før jakt
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Regulering av rovviltbestandene

Gaupe 

- Begrenset kvotejakt i 2019

Bjørn 

- Begrenset lisensfelling i 2018

- Åpnet for lisensfelling av 4 bjørner (totalt 7) 



Vurderinger etter beitesesongen 2018



Erstatning for tap sau og lam
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Erstatning for tap tamrein 2017/2018
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Jerv - vurderinger etter beitesesongen 2018
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Jerv - vurderinger etter beitesesongen 2018

48 jerver felt i løpet av vinterens lisensfelling

Dialog med regionale rovviltnemnder

Skadefelling (ekstraordinære uttak – oppdrag gitt SNO)

oppstart før 15 februar - enkeltdyr: 

- Trøndelag vest for E6 – 7 dyr felt 

- Finnmark - 5 dyr felt av SNO 

Etter 15 februar (primært hiuttak)



36 påviste ungekull av 
jerv så langt i vår….

Region 8 – oppdrag uttak enkeltdyr

- påvist 9 hvorav det pågår    

forsøk på uttak ved 2 lokaliteter

Region 7 – påvist 4, flere forsøk på uttak 

enkeltdyr

Region 6 – påvist 9, 1 hiuttak (+)

Region 5 – påvist 8, forsøk på 2 hiuttak –

enkeltdyr

Region 3 – uttak av 1 lokalitet (+)

Region 1 – uttak av 2 enkeltdyr

19001

19001

19001



Ekstraordinære 
uttak jerv 2019

Totalt gjennomført skadefelling 

av 22 jerver, hvorav 2 hiuttak
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Aktuelle områder for uttak på våren

- Bardu

- Meråker – gjennomført felling

av en 18. april

- Fosen?

Bjørn - vurderinger etter beitesesongen 2018



Påviste individer Meråker 2018

NT107 +
NT151

HE178 +

HE178 +

+

Ekstraordinært uttak 

av en hannbjørn 

18. april
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Takk for 

oppmerksomheten



Foto: Odd Arne Olderbakk, NRK

Nytt fra Statens 
naturoppsyn

Veronica Sahlén

seksjonsleder, seksjon rovvilttiltak



Omorganisering av 

rovviltarbeidet i SNO



Rovviltarbeidet i Statens naturoppsyn

Statsbudsjettet 2019: 

Styrking av SNOs arbeid knyttet til 

felling av rovvilt

«…styrker SNOs feltvirksomhet 

med fem millioner kroner neste år, 

særlig til å kunne gi profesjonell 

hjelp til kommunene…»

Rovviltseksjonen

Rovvilttiltak (SRT)
Veronica Sahlén 

Rovviltdokumentasjon (SRD)
Jan Paul Bolstad

• 20 fast ansatte

• 12 regionalt fagansvar 

rovvilt

• 3 regionalt fagansvar felling

• ca.180 rovviltkontakter

• Særlig ansvar rovviltovervåking

• Koordinering 

rovviltkontaktnettverket

• Skadedokumentasjon husdyr og 

tamrein

• Gjennomføring statlige 

fellingsoppdrag

• Utredning/oppfølging særlige 

rovviltsituasjoner

• Tjenestehundekvipasjer

• Forvaltningsmerking rovvilt

• Bistand/veiledning til 

kommunale skadefellingslag 



• 3 regionalt fagansvarlige;

• Nord- Norge

• Midt-Norge

• Sør-Norge

• + 4 fellingsledere

• Operative i hele landet

• Individuell spesiell kompetanse

• Øvrig personell i SNO

Det «gamle» fellingslaget



• Egen seksjonsleder

• Styrking med 4 faste personer i 

tillegg til de 7 «gamle»

• Øvrig personell i SNO

• Hundeprosjekt Innlandet

• «Baklommekontrakter»

• Kommunale fellingslag

• Kontrakt veterinærfaglig bistand

Det «nye» fellingslaget



SNOs fellingsoppdrag

1. Fellingsoppdrag av rovvilt og andre arter i henhold til 

bestemmelser gitt i egen instruks for det statlige fellingslaget

ved uttak av vilt

2. Lede og gjennomføre felling på oppdrag av Miljødirektoratet

3. Så langt som mulig bistå kommunale/lokale fellingslag med

kompetanse og praktisk innsats under gjennomføring av felling

4. Kompetanseheving og kursing for effektivisering av felling



Beitesesongen 2019



SNOs fellingskompetanse - bistand

• SNOs fellingslag, og øvrig personell, bistår 

lokale/interkommunale skadefellingslag over hele landet hvert år

• Det er opparbeidet betydelig kompetanse i korpset gjennom 

årene, på samtlige arter, i ulike deler av landet, ulik geografi og i 

ulike lokale forutsetninger

• Det som er nytt for ett skadefellingslag, har SNO ofte erfart i 

andre sammenheng ved bistand til andre skadefellingslag og i 

egne oppdrag



Bistand fra SNO

• Må være ønsket og anmodes om

• Ved bistand så gjelder samme vilkår for SNO som for 

skadefellingslaget

• Bistand er i utgangspunktet kompetanse knyttet til planlegging, 

gjennomføring, artskunnskap, samt ressurser i form av mannskap 

og kontakt med vel fungerende/rutinerte hundeekvipasjer

• I særlige tilfeller kan oppdraget overtas av SNO, etter vedtak fra 

Miljødirektoratet (fellingsinstruksen kommer til anvendelse)



Fellingsinstruksen

Metoder i fellingsarbeidet

• 3.1 Det statlige fellingslaget kan, uten hensyn til de regler som ellers gjelder, jf. viltloven § 35,

velge den etter forholdene mest hensiktsmessige metode i arbeidet med uttak av dyr innenfor

de rammer Bern-konvensjonen setter

• 3.2 Uttak etter denne instruks er å anse som en del av det statlige naturoppsynets oppgaver i 

henhold til naturoppsynsloven. Motorisert ferdsel i forbindelse med uttak av dyr er således

tillatt med hjemmel i naturoppsynsloven § 3 første ledd og motorferdselloven § 4 første ledd

bokstav a, jf. samme lovs § 8

• 3.3 Det statlige fellingslaget skal opparbeide kompetanse innenfor aktuelle

metoder for uttak av dyr, og utvikle mest mulig effektive, sikre og 

dyrevelferdsmessige forsvarlige metoder



Veileder for gjennomføring av 

fellingsoppdrag



Oppdraget

• Utarbeide en veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag

• Ha dialog med USS i arbeidet og gjennomføre møte med USS 

før skisse legges fram for departementet

• Skisse presentert for departementet 25. mars (frist 1. april)

• Endelig veileder skal foreligge senest 1. juni



• Lars Gangås (SNO Koppang)

• Erik Ola Helstad (SNO Rendalen)

• Veronica Sahlén (seksjonsleder, SNO)

• Kjartan Knutsen (seksjonsleder, SNO)

• Terje Bø (fagdirektør, viltseksjonen)

• Tord Strand (kommunal skadefellingsleder, Stor-Elvdal)

• Einar Kolden (kommunal skadefellingsleder, Meråker)

• Øyvind Skogstad (FM Nordland)

Arbeidsgruppe



Veilederen er en mulighet

Veilederen kan…:

…være en kokebok for lokale fellingslag

…ivareta hensyn til vilkår i tillatelsen

…viderebringe erfaringer fra gjennomførte oppdrag

…nyttes ved rapportering av avsluttede oppdrag

…bidra til enhetlig rapportering og erfaringsutveksling

…være et dynamisk verktøy for nye medlemmer i fellingslag



Veilederens innhold - erfaringsutveksling 

• Rapportering av fellingsforsøk er avgjørende for å bygge opp 

erfaring og formidle hva som er/ikke er effektivt

• Det har ikke vært tilstrekkelig fokus på rapportering, og ikke 

heller tilstrekkelig tilrettelagt for å rapportere

• Utarbeider et system for rapportering av fellingsoppdrag:
Sikrer helhetlig rapportering

Teknisk løsning for rapportering

 Identifisering av element som skal rapporteres 

Sikrer kontinuerlig utvikling av fellingsarbeidet



Veilederen – tilgjengeliggjøring

• Rapport til departementet (1. juni)

• Tilgjengelig på direktoratets nettsted (modulbasert)

• Plattform for rapportering



Takk for oppmerksomheten!
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