
Fylkesmannen i Oppland
- er Kongens og regjeringens 
  representant i fylket
- skal formidle regjeringens politikk 
-  skal bidra til å samordne statlig
   forvaltning i fylket til beste for 
   kommunene
-  er rettssikkerhetsmyndighet, altså   
   klage- og tilsynsmyndighet på en   
   rekke velferdsområder som forvaltes   
   av kommunene
- skal som regjeringens representant ta       
  de initiativ som er påkrevd til beste for  
  fylket
- skal holde sentrale myndigheter 
  orientert om viktige spørsmål i fylket

Fylkesmannen i Oppland
- er administrativt underlagt 
  Kommunal- og moderniserings-  
  partementet

Fylkesmannen i Oppland
- har ca. 140 medarbeidere
- har et årlig budsjett på ca 93 mill. 
kroner 

Fylkesmannen i Oppland
har følgende avdelinger:
 Landbruksavdeling
 Helse- og sosialavdeling
 Miljøvernavdeling
 Oppvekst- og utdanningsavdeling
 Administrasjonsavdeling
 
 Samordnings- og beredskapsstab 

Besøksadresse Gudbrandsdalsvn. 186, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
E-post fmoppost@fylkesmannen.no
Nettsted www.fylkesmannen.no/oppland
 

www.facebook.com/fylkesmannenoppland 
Blogg: www.fylkesmannenoppland.wordpress.com 

Filmer: www.youtube.com/fylkesmannenoppland
Twitter: http://twitter.com/fylkesmannenopp

5 tilfeller ble det konkludert med  
dokumentert eller antatt sikker ulv.

? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?

? ?
? 18 tilfeller var konklusjonen: 

usikkert om det var ulv.

31 var feilmeldinger.

19 av av dem var hund.  
(14 spor- og 5 synsobs)

4 var rev (2 spor- og 2 synsobservasjoner)

3 sporobservasjoner var gaupe

2 synsobervasjoner var rådyr

1 synsobservasjon var rein

1 sporobservasjon var grevling

1 sporobservasjon var jerv

ROVVILTFORVALTNING: Pr. 14. juni 2016 hadde SNO i 
Oppland fått inn  54 ulvemeldinger. Dette er hva de fant 

ut da de kontrollerte dem.

SNOs kategorier:
Dokumentert: Funn av spor, sportegn på observasjons-
stedet som klart viser art. Gode bilder eller film som klart 
viser art.

Antatt sikker: Funn av spor, sportegn på observasjons-
stedet som indikerer en art, men der en ikke helt kan 
utelukke andre arter. Det samme gjelder bilder eller film.

Usikker: Der det ikke blir funnet spor eller sportegn på 
observasjonsstedet. Eller det blir funnet spor eller sport-
egn, men vanskelig å fastslå en art framfor andre arter - 
gjelder også foto/film. Usikker brukes også som konklus-
jon der det vurderes som ikke hensiktsmessig å reise ut 
da forhold tilsier at det er ingen eller svært små mulighet-
er for å finne spor/sportegn (eks der spor er nedsnødd). 
Ved synsobservasjoner der det ikke finnes konkrete spor/
sportegn, blir kategorien usikker brukt. SNO kan IKKE gå 
inn på å skille ut hvem som er troverdige og hvem som 
ikke er troverdige av observatører. Synsobservasjoner kan 
likevel i enkelte tilfeller supplere konkrete funn og gjøre 
at totalbildet rundt en observasjon eller situasjon styrkes.   

Feilmelding: Funn av spor, sportegn eller bilder som viser 
annen art enn den som er meldt inn av observatør.

5minutter?

Har du

Fylkesmannen 
i Oppland



Rovviltpolitikken har en tosidig målseting; 
å ha levedyktige bestander av rovvilt-
artene og samtidig sikre levelige vilkår for 
beitenæringen.  For å nå målene er flere 
tiltak nødvendig. Skadefelling for å stanse 
en skadeutvikling eller forhindre skade er 
et av virkemidlene.  

Fylkesmannens myndighet og beredskap
Det er Fylkesmennene som har myndighet 
for iverksettelse av skadefelling. Fylkes-
mannen i Oppland har en gjennomgang 
av rovviltberedskapen hvert år og gjør da 
en vurdering hvor «innslagspunktet for 
iverksettelse» av skadefellingstillatelse blir 
angitt  på de ulike artene.

Soneringen i forvaltningsplanen vil være 
førende for tersklene for gaupe og jerv. 
Hele region 3/Oppland er beiteprioritert 
i forhold til bjørn og ulv, her har derfor 
Fylkesmannen lagt til grunn en svært lav 
terskel for iverksettelse av skadefelling.

Flere aktører – forskjellige oppgaver
Statens naturoppsyn (SNO) og forvalt-
ningsmyndigheten(e) har ulike oppgaver 
og roller. 

SNO har ansvar for å dokumentere og 
registrere i felt.  Fylkesmannen, Rov-
viltnemnda og Miljødirektoratet  er 

forvaltningsmyndigheter på hvert sitt 
område, og  er brukere av disse dataene. 
Ved skader, observasjoner, osv., bruker 
forvaltningsmyndighetene de konklu-
sjonene SNO har satt og har full tillit til 
dem. Fylkesmannen gjør altså ikke egne 
vurderinger av hver enkelt registrering/
konklusjon.

Terskler for iverksettelser
Med regjeringsskiftet høsten 2013 ble 
terskelen for å iverksette skadefelling på 
rovvilt i beiteprioriterte områder senket.

ULV: På ulv er det i en del tilfeller iverksatt 
skadefelling før skade har skjedd, dvs på 
observasjoner som har fått status som 
«antatt sikker» av Statens naturoppsyn. 
Ulv har et stort skadepotensial i de første 
ukene av beitesesongen og beiteområder 
med mye sau som f. eks. Oppland (se 
figur). 

Rask iverksettelse er likevel ingen 
regel – hver situasjon blir vurdert for seg. 
Siden det er mange feilmeldinger på ulv, 
har ikke Fylkesmannen igangsatt skade-
fellingstillatelser på observasjoner som 
har fått status «usikker ulv» av Statens 
naturoppsyn (se første side).

 

                       

Figur: Antall påviste skader på sau av ulv 
og bjørn i 2014 og -15 i Norge fordelt på 
måneder når det er sau på beite. At kur-
ven faller så kraftig utover for ulv henger 
også sammen med at det blir tatt ut ulv 
på skadefelling.

Dette 
bør du vite om 

vurdering av 
skadefellings-

tillatelser.

BJØRN: Bjørn representerer et lavere 
skadepotensial den første tiden av beite-
sesongen, men øker på utover i august. 
Ut fra dette har ikke Fylkesmannen 
praktisert samme lave skadefellingsterskel 
som  på ulv. Bjørn vandrer mye i mai/juni 
måned, og i en del tilfeller har bjørn van-
dret østover igjen etter å ha vært vest for 
Glomma den første tiden av sommeren. 
Utover sommeren i siste halvdel av juli 
og i august blir bjørn mer stasjonære og 
representerer da et større skadepotensial.
Er det klare tegn på at bjørn blir værende 
i et beiteområde tidlig i beitesesongen, 
kan skadefelling likevel være aktuelt. For 
bjørn har vi de siste årene hatt 6-7 årlige 
ynglinger, vi har derfor ikke nådd det 

nasjonale bestandsmålet på 13 ynglinger.

JERV OG GAUPE: Oppland har bestands-
mål for jerv og gaupe. Innenfor de rov-
viltprioriterte områdene skal det derfor 
være en høyere terskel for iverksettelse
av skadefelling. Her skal andre tiltak 
prøves ut først. I beiteprioriterte om-
råder vil det være lav terskel for iverk-
settelse, men ikke på det nivå som er 
praktisert i en del saker for ulv. En del 
individer vil kunne bruke både områder 
innenfor jervesonen og utenfor i løpet 
av et år. Vi må derfor ta noe høyde for 
at jerv og gaupe kan opptre utenfor de 
rovviltprioriterte områdene.

SNOs vurderinger 
Som for skader på husdyr, følger SNO 
opp meldinger om observasjoner av 
rovvilt i felt. Ved observasjoner gjøres 
en vurdering på stedet, mht. spor/hår 
mv. samt intervjuer observatøren. SNOs 
konklusjon blir lagt inn i databaseverk-
tøyet Rovbase som Fylkesmannen også 
har tilgang til. Er det snakk om ulv/bjørn, 
blir alltid Fylkesmannen i tillegg 
kontaktet av SNO pr. telefon for å korte 
ned responstiden. 

Når det blir iverksatt skadefellingstilla-
telse, har Fylkesmannen gjort vedtak på 
under en halv time i de fleste tilfeller.


