BRUK AV KADAVERHUND UNDER SØK PÅ
DØD SAU I AGDERFYLKENE I
BEITESESONGEN 2015
Fylkesmennene i Agderfylkene, miljøvernavdelingene
Statens Naturoppsyn, Rovviltansvarlige + lokalkontakter
Norges Sau & Geit, fylkeslagene i Agderfylkene
Norges Bondelag, Agderkontoret

Til saueeiere i Agderfylkene
Fylkeslagene av Norges Sau & geit har i samarbeid med Norske Kadaverhunder,
www.norskekadaverhunder.no/ arrangert kurs for opplæring av kadaverhunder i
Agderfylkene i vår, omtalt på nettsiden over.
Formålet med å etablere et kadaverhundmiljø på Agder
Hvert år blir mye bufe borte på utmarksbeite, og for kun en mindre del av disse blir
dødsårsaken konstatert. Agderfylkene opplever årlig stedvis betydelig skader på bufe voldt
av freda rovvilt, og det er svært viktig at oppstart og omfanget av slike skader avdekkes
tidligst mulig.
Norske kadaverhunder er en organisasjon som etter hvert har opparbeidet seg mye erfaring
og kompetanse på dette feltet – for trente hunder har en utrolig god evne til å lukte seg fram
til døde sau i utmarka. For alle involverte i bufenæring og i rovviltforvaltning og –
dokumentasjon anses derfor et miljø av kadaverhund-ekvipasjer å ville være en svært
verdifull tilskudd i landsdelen. Tanken er at disse ekvipasjene vil kunne bistå saueeiere som
mistenker rovviltangrep i sine besetninger og utrede avgrense beiteområder med tanke på
mulige kadaver.
Rutiner for bruk av kadaverhunder i 2015
Statens Naturoppsyn har lokale rovviltkontakter i de to Agderfylkene, som bl.a. har ansvar
for å undersøke og dokumentere mulige rovviltskader på døde og skadde bufe.

Når de lokale rovviltkontaktene til Statens Naturppsyn er ute på sitt feltarbeid vil de ha
mulighet til å orientere berørte saueeiere om forhold knyttet til rovviltsaker – bl.a. om
mulighet til å søke erstatning for tap og om muligheten for å søke bistand til å undersøke
nærområdet etter ytterligere dødt bufe.
Siden denne satsingen på kadaverhund er i en oppstartsfase er det svært viktig at de
ekvipasjene som nå er trent til dette formålet får anledning til å trene seg på reelle saker i
felt. Ingenting ville vært bedre enn om beitesesongen ble så fredelig og uten behov for deres
nærvær, men av erfaring er det viktig å ha en beredskap til å møte skadesituasjoner som
erfaringsvis kan oppstå. Fra ekvipasje kontaktes til befaring finner sted kan det gå opp til et
døgn.
I tabellen under framgår en oversikt over de ekvipasjer som så langt er trent til å spore opp
kadaver i felt. De kan kontaktes av berørte saueeiere for å søke gjennom avgrense
beiteområder etter savnede bufe. For å få hundene trent er det ønskelig om de kan trene på
kadavere lokale rovvilt-kontakter allerede har undersøkt og dokumentert. Hvis de kontaktes
til disse formål vil ekvipasjene få eksakte GPS-posisjoner via Statens Naturoppsyn sine
rovviltkontakter.
Økonomiske og forhold og lokal bistand
Avtaler for innsats i Vest-Agder inngås mellom Fylkesmann/vertskommune Åseral og
ettersøks-ekvipasjene om godtgjørelse for reise/ timelønn for innsats i felt det enkelte år.
Saueeier som benytter seg av kadaverhundekvipasjene betaler dessuten kr. 200,- direkte til
hundeeier ved oppmøte.
Saueeier som ønsker å benytte kadaverhund bes ellers:
 Stille med kart som viser skadested, søk koordinator på «Gule sider»
 Stille sjøl eller med lokalkjent som kan bistå søket
 Sørge for at det er kommunikasjon tilgjengelig (mobildekning/sikringsradio)
Oversikt over kadaverhundekvipasjer som inngår og kan kontaktes for bruk.
Navn
Anniken S. Rekstadvik
Eirin Rauø
Lars Chr. Storhei
Helge Verdal
Olav Gunvald Ramse
Rolf Moseid
Christian Flørenes
Tanja StrangerJohanessen

Bosted
Evje/Hornnes
Åmli
Audnedal
Hægebostad
Åmli
Songe
Arendal
Farsund

Telefon
97 94 00 41
37 08 24 34 / 46 88 61 31

94 27 88 90
95 30 56 68
46 88 61 31
97 05 98 77
90 64 39 85
91 83 56 06

e-postadresse
anniken_9@hotmail.com
eirr@online.no
Lars@storhei.com
hverdal@live.no
eirr@frisurf.no
rolf@dyreparken.no
christian@florenes.com
burknistorahofi@hotmail.com

Ved funn av dødt bufe som mistenkes drept av freda rovvilt bes det
om at Statens Naturoppsyn umiddelbart kontaktes ved;
- Jon Erling Skåtan
telefon 48 25 48 03 eller
- Kristian Eiken Olsen telefon 90 53 37 93

