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__________________________________________________________________________ 
 
Innstilling til Formannskapet fra Viltnemnda: 
Marker viltnemnd stiller seg svært kritisk til informasjonen myndighetene kommer med.  
Viltnemnda anser at vi har et krav fra myndighetene om en langt bredere og mer nøyaktig 
informasjon i fra sentrale myndigheter. 
 
Tallmateriale vi har kan umulig være riktig justert i forhold til de observasjoner som 
registreres lokalt. 
Det føles veldig vanskelig å drive rett forvaltningspolitikk på bestandsplaner for hjortevilt når 
vi ikke kan bruke dette tallmaterialet. 
Marker viltnemnd stiller seg svært kritisk til forvaltning av ulven da vi stadig har innførsel fra 
svensk side. Disse ulvene blir ikke tatt med i tallmaterialer som vi får tilgang til. Dette gjør all 
jakt i kommunen vanskelig og mange føler dette medfører en nedsatt livskvalitet. 
Viltnemnda føler dette urettferdig og ønsker en langt tettere og mer lokal politisk styring av 
ulven. 
Vi ønsker også å få informasjonen fortløpende av sporing, genmateriale og det som gjøres 
med ferske og riktige tall. 
Ulven er et individ som ikke er ønsket i Marker kommune. 
 
 
 

Behandling/vedtak i Viltnemnda - 25.02.2013 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune slutter seg i hovedsak til forslag til revidert ”Forvaltningsplan for store 
rovdyr i region 4”. 
 
Marker kommune har følgende innspill til høringsdokumentet: 
Det er svært uheldig at behandlingen av ulvesonen ikke tas opp samtidig med 
forvaltningsplan. En mister dermed en del av helheten vedrørende rovdyrforvaltningen.  
 
Tiltaket om å fjerne rovvilt med truende levesett overfor mennesker eller hvor de lever tett på 
bebodde områder og skaper konflikter i forhold til mennesker forutsettes å gjelde hele Østfold 
og ikke kun byområder. 
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Behandling: 
Thor-Erland Heyerdahl fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Marker viltnemnd stiller seg svært kritisk til informasjonen myndighetene kommer med.  
Viltnemnda anser at vi har et krav fra myndighetene om en langt bredere og mer nøyaktig 
informasjon i fra sentrale myndigheter. 
 
Tallmateriale vi har kan umulig være riktig justert i forhold til de observasjoner som 
registreres lokalt. 
Det føles veldig vanskelig å drive rett forvaltningspolitikk på bestandsplaner for hjortevilt når 
vi ikke kan bruke dette tallmaterialet. 
Marker viltnemnd stiller seg svært kritisk til forvaltning av ulven da vi stadig har innførsel fra 
svensk side. Disse ulvene blir ikke tatt med i tallmaterialer som vi får tilgang til. Dette gjør all 
jakt i kommunen vanskelig og mange føler dette medfører en nedsatt livskvalitet. 
Viltnemnda føler dette urettferdig og ønsker en langt tettere og mer lokal politisk styring av 
ulven. 
Vi ønsker også å få informasjonen fortløpende av sporing, genmateriale og det som gjøres 
med ferske og riktige tall. 
Ulven er et individ som ikke er ønsket i Marker kommune. 
 
Votering: 
Thor-Erland Heyerdahl sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til Formannskapet: 
Marker viltnemnd stiller seg svært kritisk til informasjonen myndighetene kommer med.  
Viltnemnda anser at vi har et krav fra myndighetene om en langt bredere og mer nøyaktig 
informasjon i fra sentrale myndigheter. 
 
Tallmateriale vi har kan umulig være riktig justert i forhold til de observasjoner som 
registreres lokalt. 
Det føles veldig vanskelig å drive rett forvaltningspolitikk på bestandsplaner for hjortevilt når 
vi ikke kan bruke dette tallmaterialet. 
Marker viltnemnd stiller seg svært kritisk til forvaltning av ulven da vi stadig har innførsel fra 
svensk side. Disse ulvene blir ikke tatt med i tallmaterialer som vi får tilgang til. Dette gjør all 
jakt i kommunen vanskelig og mange føler dette medfører en nedsatt livskvalitet. 
Viltnemnda føler dette urettferdig og ønsker en langt tettere og mer lokal politisk styring av 
ulven. 
Vi ønsker også å få informasjonen fortløpende av sporing, genmateriale og det som gjøres 
med ferske og riktige tall. 
Ulven er et individ som ikke er ønsket i Marker kommune. 
 
 
 
Sammendrag: 
Revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 4 er lagt ut på høring. 
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Bakgrunn: 
Rovviltnemnda i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) har besluttet å legge utkast til revidert 
forvaltningsplan for store rovdyr i regionen ut på høring. Høringsfristen er 01.03.2013. 
 
Det er holdt 2 åpne dialogmøter i regionen i januar for å få innspill til høringen. 
 
Dokumentet har 5 hovedkapitler: 

1. Rammer for rovviltforvaltningen 
2. Beitedyr og utfordringer i regionen 
3. Rovvilt og utfordringer i regionen 
4. Arealdifferensiering 
5. Strategier og tiltak. 

 
De fire første kapitlene gir i hovedsak faktaopplysninger. 
 
I kapittel 5 ser man at nemnda vektlegger bl.a. 
- styrket kontakt med kommunene og interessegrupper 
- styrt lisensfelling når bestanden ligger over bestandsmålsettingen 
- skadefelling av enkeltindivider som gjør alvorlig skade på husdyr 
- mer lokalt forankret registreringsarbeid 
- prioritert, fortløpende informasjon 
- prioriterte tiltak under forebyggende tiltak 
- omtale av forberedte og akutte tiltak 
- konfliktdempende tiltak gjennom informasjonstiltak, særlig øst for Glomma 
- fjerning av rovvilt med truende levesett overfor mennesker og som lever tett på bebodde 
områder 
- konkret og målbar plan for samarbeid med forvaltningsorganer og brukergrupper 
 
 
Vurdering: 
Forslag til forvaltningsplan er et godt utgangspunkt for å arbeide med et meget utfordrende 
tema. 
 
Marker kommune har to kommentarer: 
Kapittel 5 starter med opplysningen om at ulvesonen er til revisjon og må tas inn senere. 
Marker kommune vil påpeke at det er svært uheldig at behandlingen av ulvesona ikke tas opp 
samtidig med revideringen av forvaltningsplanen da man mister en del av helheten for 
rovdyrforvaltningen. 
 
Tiltaket om å fjerne rovvilt med truende levesett overfor mennesker eller hvor de lever tett på 
bebodde områder og skaper konflikter i forhold til mennesker forutsettes å gjelde hele Østfold 
og ikke kun byområder. 
 
 
Vedlegg: 
Revidert forvaltningsplan for store rovdyr, rapport nr 1 – 2013. 
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Rapport nr. 1 - 2013 


Forvaltningsplan for store rovdyr 


Rovviltnemnda i region 4 
Østfold, Akershus og Oslo 


Gaupe knipset av viltkamera.              
Foto: John Odden (NINA) 


Gaupe knipset av viltkamera. Foto: John Odden (NINA) 
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1. Rammer for rovviltforvaltningen 


I dette kapittelet kan du lese om hvordan rovviltforvaltningen er organisert i Norge, og hvilke over-
ordnete føringer og regelverk man må forholde seg til når man skal forvalte rovdyra. 


 


Politisk behandling 


Stortinget fastsatte gjennom behandling av 


St.meld. nr. 15 (2003-2004) om Rovvilt i norsk 


natur og Innst. S. nr. 174 (2003-2004), ram-


mene for en ny rovviltpolitikk.  Målet med den 


nye rovviltpolitikken var å sikre økt forutsig-


barhet og gi økt lokal innflytelse i forvaltning-


en samtidig som overlevelsen til rovviltet ikke 


skal trues. 


I representantforslag 163 S (2010 – 2011), 


eller bedre kjent som Rovviltforliket av 2011, 


viser forlikspartene til ”den todelte målset-


tingen fra rovviltforliket i 2004, og at utford-


ringen ligger å ivareta begge deler uten at 


konflikten mellom dem blir større enn nød-


vendig”. Videre pekes det på at ”rovdyrfor-


valtningen må baseres på en politikk der hen-


synet til å sikre overlevelse til alle de store 


rovviltartene i norsk natur må kombineres 


med en forvaltning som totalt sett bidrar til å 


dempe konfliktene og motvirke utrygghet 


innenfor den todelte målsettingen”.  


Det understrekes også at den regionale myn-


digheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. 


Dette skal skje blant annet ved at forvalt-


ningskompetansen hos rovviltnemndene skal 


styrkes, og kapasiteten hos sekretariatene 


økes. Videre oppfordres kommunene til å ha 


kompetanse i rovdyrspørsmål, og beitenæring 


og lokalbefolkning for øvrig skal involveres 


mer aktivt i bestandsregistrering av rovvilt.  


Rovviltnemnda 


Det ble i 2004 opprettet 8 forvaltningsregio-


ner med hver sine regionale rovviltnemnder 


som har hovedansvar for forvaltningen av 


rovvilt innenfor sin region.  Nemndene ble 


oppnevnt av Miljøverndepartementet blant 


representanter fra Fylkestinget og Sametinget. 


Alle medlemmene skal ha fast plass enten i 


Fylkesutvalget, Oslo Bystyre eller Sametinget. 


Oppnevningsperioden følger valgperioden for 


Fylkestinget, Oslo Bystyre og Sametinget.  


Figur 1 Oversikt over forvaltningsregionene 


For forvaltningsregion 4. som omfatter Øst-


fold, Oslo og Akershus består rovviltnemnda 


av fem faste representanter, to fra Østfold, en 


fra Oslo og 2 fra Akershus med personlig vara-


representant. Man kan lese om nemnda på 


rovviltnemndas hjemmeside. 


Rovviltnemnda har hovedansvaret for forvalt-


ning av gaupe, jerv, bjørn og ulv innenfor sin 


forvaltningsregion, og skal gjennomføre ved-


tatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor denne 



http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-15-2003-2004-.html?id=403693

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2003-2004/inns-200304-174/

http://www.regjeringen.no/pages/36774334/rovvilt_dok8.pdf

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=32786





Side 5 
 


regionen.  Rovviltnemnda skal ha nær kontakt 


med berørte kommuner og organisasjoner. 


Rovviltnemnda har myndighet til å fatte ved-


tak om kvote for felling dersom bestanden av 


den enkelte art ligger over de nasjonalt fast-


satte bestandsmål for regionen.  Nemndas 


myndighet skal for ulv og bjørn baseres på de 


siste dokumenterte data (se Rovdata) om siste 


års ynglinger fra Nasjonalt overvåkingspro-


gram for rovvilt, jf. forskriftens § 3 tredje ledd. 


Tilsvarende skal nemndas myndighet for gau-


pe og jerv baseres på gjennomsnittet av do-


kumenterte data om ynglinger de tre siste 


årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for 


rovvilt. 


For ulv gjelder at nemnda ikke kan fatte ved-


tak dersom dette vil berøre familiegruppe 


eller revirmarkerende par der deler av reviret 


ligger i Sverige. 


Rovviltnemndas hovedansvar er:  


 Gi kvote for betinget skadefelling av gau-
pe, jerv, bjørn og ulv (felles ansvar mellom 
region 4 og 5). 


 Gi kvote for lisensfelling av gaupe, jerv, 
bjørn og ulv (felles ansvar mellom region 4 
og 5). 


 Gi kvote for jakt på gaupe. 


 Sette kriterier og prioriteringer for forde-
ling av midler til forebyggende og kon-
fliktdempende tiltak. 


 Utarbeide en regional forvaltningsplan for 
rovvilt, hvor det skal etableres en geogra-
fisk differensiert forvaltning i regionen. 


 


Rovviltnemndene har hovedansvaret for for-


valtning av ulv innenfor forvaltningsregionene 


4 og 5, og nemndene skal gjennomføre ved-


tatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor denne 


regionen.  Rovviltnemndene skal ha nær kon-


takt med berørte kommuner og organisasjo-


ner. 


Rovviltnemndene har myndighet til å fatte 


vedtak om kvote for lisensfelling og betinget 


skadefelling når bestanden av ulv ligger over 


de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for ulv.   


Fylkesmannen 


Innenfor hver av de åtte forvaltningsregionene 


er det fra Direktoratet for Naturforvaltning 


plukket ut ett fylkesmannsembete som har 


ansvar som sekretariat for den enkelte rov-


viltnemnd. Sekretariatet skal drifte rovvilt-


nemnda og ha en faglig rådgivingsfunksjon 


overfor denne. I forvaltningsregion 4 er det 


Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har 


sekretariatsansvaret. Forvaltningen skal skje i 


tett samarbeid med øvrige fylkesmenn innen 


regionen, som for region 4 også omfatter Fyl-


kesmannen i Østfold. 


Det er Fylkesmannen innen det respektive 


fylket som har ansvar for å iverksette de ved-


tak som rovviltnemnda bestemmer. Eventuelt 


de vedtak Direktoratet for naturforvalting 


fastsetter, dersom ikke nasjonalt fastsatte 


regionale bestandsmål for arten er oppfylt. 


Fylkesmannens ansvar er: 


 Iverksette betinget skadefelling av gaupe, 
jerv, bjørn og ulv. 


 Iverksette skadefelling av kongeørn.  


 Iverksette vedtak om lisensjakt for gaupe, 
jerv, bjørn og ulv. 


 Iverksette vedtak om kvotejakt på gaupe. 


 Fordele midler etter søknad til forebyg-
gende og konfliktdempende tiltak. 


 Bistå rovviltnemnda i dens forvaltning.  


 Ha et overordnet ansvar ved ettersøk et-
ter såret og skadet rovvilt. 


 Opplæring av kommunene og etablering 
av interkommunale/kommunale fellings-
lag.  


 Ha ansvar for økonomisk kompensasjon. 
 


Innenfor ulveforvaltningen er det felles for-


valtning mellom rovviltregion 4. og 5. (Hed-


mark). 



http://www.rovdata.no/
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I forvaltningsregion 5 er Fylkesmannen i Hed-


mark sekretariat. I forvaltningsregion 4 er det 


Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har 


sekretariatsansvaret. Forvaltningen skal skje i 


tett samarbeid med øvrige fylkesmenn innen 


regionen, som for region 4 også omfatter Fyl-


kesmannen i Østfold. 


Det er fylkesmannen innen det respektive 


fylket som har ansvar for å iverksette de ved-


tak som rovviltnemnda bestemmer, eventuelt 


de vedtak Direktoratet for naturforvalting 


fastsetter, dersom ikke nasjonalt fastsatte 


regionale bestandsmål for arten er oppfylt. 


 


Andre aktører 


 
Direktoratet for Naturforvaltning er overord-


net fagmyndighet i rovviltforvaltningen. Kan 


fatte vedtak om skadefelling, kvotejakt og 


lisensfelling av eget tiltak eller etter søknad, 


samt eventuelt uttak av resterende lisenskvo-


te i dialog med rovviltnemndene. Gjelder ho-


vedsakelig dersom bestandsmålet ikke er nådd 


i den enkelte region eller ved spesielle fel-


lingsoppdrag som hiuttak, skadet bjørn m.v. Er 


ansvarlig for det nasjonale overvåkingspro-


grammet for rovvilt.  
 


Statens Naturoppsyn  (SNO) er ansvarlig for 


skadedokumentasjon og praktisk gjennomfø-


ring av bestandsregistreringer. SNO har også 


funksjon knyttet til oppsyn og bekjempelse av 


faunakriminalitet, samt uttak av rovvilt i sær-


skilte situasjoner, men fatter ikke forvalt-


ningsvedtak.  


 


 


Mattilsynet forvalter lovverket knyttet til dy-


revelferd, dyrevern, husdyravl, matproduksjon 


og mattrygghet, og har ansvaret for å se til at 


forskriftene følges. Se eget avsnitt om dyrevel-


ferd. Som forvalter av dyrevelferdsloven kan 


Mattilsynet pålegge dyreholder å gjennom-


føre tiltak for å redusere dyrelidelse, og i 


konkrete tapssituasjoner har Mattilsynet 


hjemmel til å fatte nødvendige vedtak. Der-


som det er nødvendig med inngripende til-


tak, for eksempel beiterestriksjoner, vil Mat-


tilsynet eventuelt ha en tett dialog med Fyl-


kesmannen før vedtak fattes.  


 


Kommunene har ansvaret for etablering av 


lokale rovviltfellingslag. Skadefellingsforsøk 


kan gjennomføres av medlemmer av kommu-


nale skadefellingslag, eller av brukeren som 


får fellingstillatelsen. Kommunen har ansvaret 


for administrasjon av fellingsforsøkene i regi 


av lokale fellingslag, herunder godtgjørings-


ordningen av jegere i det kommunale skade-


fellingslaget som deltar i fellingsforsøk (Se 


Rovviltforskriften). 


 


Fra og med 1. oktober 2010 har Rovdata over-


tatt ansvaret for formidling, drift og utvikling 


av det nasjonale overvåkningsprogrammet for 


rovvilt, samt for å gjøre resultatene offentlig 


tilgjengelige. På Rovdatas nettsted kan enkelt-


personer blant annet registrere egne observa-


sjoner (sportegn) av store rovdyr. 


Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) 


koordinerer den norske delen av både Scand-


lynx (det skandinaviske gaupeforskningspro-


sjektet), og  Skandulv (det skandinaviske ulve-


forskningsprosjektet). Flere forskningsinstitu-


sjoner i både Norge og Sverige bidrar, blant 


annet Høgskolen i Hedmark, som har ansvaret 


for å spore ulveflokker, par og stedbundne, 


enslige individer i Norge. 


Bestandsovervåking  


Hvor store bestander vi har av rovdyr er et 


konstant tema for diskusjon, og ofte er opp-


fatningen hos lokalbefolkningen at det er flere 


rovdyr enn det forskning og forvaltning hev-


der. For å få en nasjonal bestandsovervåking 


som er enhetlig og lik mellom rovviltregionene 



http://www.dirnat.no/

http://www.naturoppsyn.no/

http://www.mattilsynet.no/

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/kgl_res/2005/forskrift-om-forvaltning-av-rovvilt.html?id=444545

http://www.rovdata.no/

http://www.nina.no/

http://scandlynx.nina.no/

http://scandlynx.nina.no/

http://skandulv.nina.no/Startside.aspx

http://www.hihm.no/
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har Stortinget bestemt at det Nasjonale over-


våkingsprogrammet for rovvilt skal gi data om 


status og utvikling i rovviltbestandene, herun-


der beskrive det antall årlige ynglinger som er 


dokumentert i regionene. De regionale rov-


viltnemndene, sekretariatene og fylkesmen-


nene må forholde seg til de data som det Na-


sjonale overvåkingsprogrammet leverer, der-


som det er uenighet om hvor store rovviltbe-


stander det er.  


Rovdata ble etablert i oktober 2010 for å styr-


ke arbeidet med å registrere og overvåke de 


fire store rovdyrene, samt kongeørn i Norge. 


De har av Direktoratet for naturforvaltning 


fått ansvar for det faglige innholdet og drift av 


Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, og 


leverer overvåkingsdata og bestandstall på 


gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge til 


blant annet offentlige rovviltmyndigheter. 


Man kan legge inn egne observasjoner av rov-


vilt på Rovdata. 


 


Felles overvåkning Norge/Sverige 


Direktoratet for naturforvaltning og Natur-


vårdsverket opprettet i mars 2012 en arbeids-


gruppe som fikk i oppdrag å foreslå samordnet 


overvåking av gaupe i Skandinavia. Forslagene 


er per 1.1.2013 fortsatt ikke implementert i 


forvaltningen, men Rovviltnemnda gjengir 


likevel arbeidsgruppens anbefalinger. Arbeids-


gruppen mener at overvåkingen av gaupebe-


standen i Skandinavia også i framtiden skal 


konsentreres om å registrere familiegrupper 


av gaupe. Gitt de kostnadsmessige og res-


sursmessige føringene i mandatet er dette den 


eneste mulige "enheten" av bestanden som er 


mulig å overvåke på årlig basis ut fra dagens 


kjente overvåkingsmetoder. 


Det anbefales at grunnpilaren i framtidens 


skandinaviske overvåking av familiegrupper 


skal være tilfeldig innmeldte observasjoner av 


familiegrupper fra publikum, noe som også vil 


bidra til å øke den lokale medvirkningen i 


overvåkingen avstore rovdyr. I tillegg kan det i 


ulik grad være aktuelt med rettet søk etter 


familiegrupper organisert av Länsstyrelsen 


eller regionalt ansvarlig i Statens naturoppsyn 


(SNO) i form av aktivt søk/snoking, områdein-


ventering, rullende områdeinventering, takse-


ringslinjer og organisert søk med viltkamera. 


Arbeidsgruppen anbefaler også at sporobser-


vasjoner fortsatt skal være det viktigste data-


grunnlaget for registrering av familiegrupper, 


men at døde gaupeunger, foto og film, radio-


merkede gauper og synsobservasjoner som 


fyller gitte kriterier også inkluderes i data-


grunnlaget.  


Overvåkingen skal resultere i bestandstall og 


bestandsoversikter på skandinavisk nivå, og 


disse resultatene skal rapporteres i en felles 


årlig rapport i samarbeid mellom de sentrale 


ansvarlige aktørene i landene (Kjørstad m. fl. 


2012). 


 I tillegg til felles skandinaviske bestandstall er 


det også nødvendig med bestandstall på 


lands-, regions- og länsnivå. Som beskrevet i 


NINAs oppdragsmelding fra 2003 vil man ved 


fordeling av familiegrupper mellom områder 


vil man komme bort i tilfeller der registrering-


er er gjort på begge sider av eller i nærheten 


av grensen mellom områder. I de tilfellene der 


registreringer av det som er tolket som sam-


me familiegruppe er gjort på begge sider av 


grensen fordeles en halv familiegruppe til 


hvert av områdene. I de tilfellene der det er 


gjort en tellende familiegrupperegistrering 


tett opp til grensen, men alle observasjonene 


er på samme side, legges det en sirkel rundt 


observasjonen. Arealet på denne sirkelen va-


rierer med tettheten av byttedyr. Hvis 25 % 


eller mer av arealet av denne sirkelen er på 


motsatt side av grensen fordeles en halv fami-


liegruppe til hvert av områdene.  



http://www.rovdata.no/





Side 8 
 


 Skadedokumentasjon 


Når det gjelder skadedokumentasjon, vil dette 


fremdeles skje i regi av Statens naturoppsyn 


(SNO). Ved funn av husdyr eller jakthund, gje-


terhund eller lignende skal SNO undersøke 


dyret for å fastslå hva taps- eller skadeårsaken 


kan være. På Rovviltnemndas nettside finnes 


en informasjonsfolder om hvordan en bør 


opptre ved kadaverfunn.   


 


Bestandsmål 


Stortinget fastsatte nasjonale bestandsmål for 


årlig antall ynglinger av hver rovviltart for hele 


landet. Ved fastsettelsen av forvaltningsregio-


ner og antall årlige ynglinger av hver rovviltart 


er det lagt vekt på å sikre sammenhengende 


rovviltbestander på tvers av regionsgrenser og 


landegrenser.   


Nasjonale bestandsmål for de 5 rovviltartene 


gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn: 


Rovviltart Nasjonalt bestandsmål 
( antall årlige ynglinger) 


Gaupe 
65 


Jerv 39 


Bjørn 13 


Ulv 3  
(Innenfor forvaltningsområdet for ulv. 
Når deler av reviret ligger i Sverige 
skal familiegruppe av ulv ikke regnes 
med i målet på 3 årlige ynglinger 


Kongeørn 850 – 1200 hekkende par 


 


Regionale bestandsmål for de fem store rov-


viltartene for region 4: 


Rovviltart Regionalt bestandsmål 
( antall årlige ynglinger) 


Gaupe 6 


Ulv 3 (Innenfor forvaltningsområdet for 
ynglende ulv i samarbeid med regi-
on 5. Der deler av reviret ligger i 


Sverige skal familiegruppen ikke 
regnes med i målet på 3 årlige 
ynglinger). 


Bjørn Ingen fastsatte regionale mål 


Jerv Ingen fastsatte regionale mål 


Kongeørn Ingen spesifikke regionale mål 
(Kongeørnbestanden skal forvaltes 
slik at bestanden på 850 -1200 
hekkende par opprettholdes) 


 


 For region 4 – Østfold, Akershus og Oslo er 


det fastsatt et regionalt bestandsmål på 6 


årlige ynglinger av gaupe innenfor regionens 


grenser, samt 3 årlige ynglinger av ulv innen-


for forvaltningsområdet for ynglende ulv i 


samarbeid med region 5 – Hedmark. Antall 


årlige gaupeynglinger fastsettes ut fra gjen-


nomsnittet av de siste tre årenes antall yng-


linger. Når det gjelder ulv er det de siste do-


kumenterte data om det siste årets ynglinger 


som gjelder. 


Når det gjelder gaupe så presiseres det i Rov-


viltforliket av 16. juni 2011 at ” rovviltforvalt-


ningen skal skje på en slik måte at antall yng-


linger holdes så nært bestandsmålet som mu-


lig.” 


 


Forvaltningsområde for ulv 


Gjeldende forvaltningsområde for ynglende 


ulv ble fastsatt av Stortinget i 2004 (Innst. S. 


174 (2002-2004)). Området er avgrenset av 


fylkene Østfold, Oslo, Akershus med unntak av 


kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, 


Gjerdrum og Nittedal øst for Nitelva, Hedmark 


med unntak av kommunene Nord-Odal, 


Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, Stor-Elvdal, 


Rendalen, Engerdal, Folldal, Alvdal, Tynset, 


Tolga og Os, samt de deler som ligger vest for 


Glomma av kommunene Åsnes, Våler, Elve-


rum og Åmot. 


 



http://www.naturoppsyn.no/rovviltkontakter/

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=32786
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Figur 2 Viser forvaltningsområde for ynglende ulv 


Generelt om fellingsregimene 


 
Skadefelling 


Skadefelling er skademotivert felling av en-


keltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for 


å stanse eller forhindre skader på bufe eller 


tamrein med hjemmel i viltloven § 12. Skade-


felling av kongeørn har hjemmel i viltloven § 


14, og fellingsvedtak kan fattes i akutte tilfel-


ler der det voldes vesentlig skade på bufe eller 


tamrein.  


Føring for forvaltning av skadefelling: 
 


 Behandling av skadefellingssøknader skal i 
tråd med signalene i Rovviltforliket av 16. 
juni 2011 behandles så raskt som praktisk 
mulig.  


 Fylkesmannen skal sette en total ramme 
for godtgjørelse ved innvilgelse av skade-
felling.  


 Rovviltnemnda kan gi tilskudd til administ-
rative kostnader forbundet med gjennom-
føringen av skadefellingstillatelsen til 


kommunen.  Tilskudd gis eventuelt etter 
nærmere spesifisert søknad om dette i 
forbindelse med søknad om skadefelling.  


 Det skal prioriteres skolering av etablerte 
lokale fellingslag hvor det jevnlig tilbys 
kursing for å øke effektiviteten ved skade-
felling av rovdyr ved akutte skadesituasjo-
ner. 


 Det skal i regionen jobbes for å øke kom-
petansen og effektiviteten til fellingslage-
ne, og det er foreslått å etablere inter-
kommunale fellingslag.  


 


Lisensfelling 


Lisensfelling er skademotivert felling av et 


bestemt antall individer av en art med hjem-


mel i viltlovens § 12, der kvoten er fastsatt av 


offentlig myndighet. 


Føring for forvaltning av lisensfelling: 


 Ved vedtak om lisensfelling skal det settes 


bestemmelser om fellingsområde, antall 


dyr som kan felles, eventuell fordeling på 


kjønn og alder og om bestemte typer dyr 


skal være unntatt, samt nærmere vilkår 


for gjennomføring av lisensfellingen. 


 Individer som utviser en uønsket atferd, 


som tilvenning (habituering) til mennesker 


eller forsering av rovdyrbeskyttende gjer-


der søkes tatt ut ved lisensfelling gjennom 


avgrensning av lisensområde og bestem-


melser om type dyr bl.a. på kjønn og al-


der.  


 Kompetansehevende tiltak for å øke effek-


tiviteten ved lisensfelling skal prioriteres. 


 


 


Kvotejakt på gaupe 


Gaupe skiller seg ut blant de store rovdyrene 


ved at dette er en ordinær jaktbar art. Siden 


gaupe forekommer i begrenset bestand er det 


av sentrale viltmyndigheter bestemt at jakten 


på denne arten skal reguleres gjennom kvoter 


fastsatt av de regionale rovviltnemndene.  
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Føring for forvaltning av kvotejakt: 


 Regulering av uttak via kvotejakt skal ba-
sere seg på bruk av hunndyrkvote og an-
befalinger til jegerne om ikke å jakte på 
familiegrupper. 


 For å få en så effektiv gjennomføring av 
jakten som mulig, og for å kunne oppfylle 
målsettingene om en arealdifferensiert 
forvaltning, vil antall kvotejaktområder bli 
sterkt begrenset og i hovedsak knyttet 
opp til de fastsatte forvaltningsområdene.  


 Ved fastsettelse av kvotejakt vil restkvote 
bli brukt i begrenset omfang, og da i ho-
vedsak for å rette opp uheldige skjevheter 
i avskytningen mellom de ulike jaktregio-
nene. Grunnlaget for dette er at fastset-
telsen av kvote skal bygge på bestandsda-
ta om hvor mange familiegrupper det er 
innenfor regionen rapportert inn i forkant 
av jakten fra det Nasjonale overvåkings-
programmet. Disse bestandsdata kan ikke 
økes underveis i jakten. 


 For å få det uttak av gaupe som forvalt-
ningen ønsker kan tidsdifferensiert kvote 
brukes som virkemiddel. Det vil si at en-
kelte jaktområder får en øremerket del av 
kvoten for en gitt periode. 


 For å få det uttak av gaupe som forvalt-
ningen ønsker så kan hele regionen bli 
slått sammen til et jaktområde i deler eller 
hele jakttiden. 


 


Det er fra 2012 etablert en ordning med SMS- 


varsling hvor forvaltningen kan sende ut in-


formasjon om jakten til de som melder seg på 


ordningen. Dette for å nå ut med informasjon 


så raskt som mulig, og for å avlaste informa-


sjonstelefonen om gaupejakten. Ordningen vil 


sannsynligvis redusere faren for overskyting. 


Forvaltningen av fåtallige arter krever en høy 


grad av presisjon. Dette innebærer at opplys-


ninger om kjønn, alder, vekt, reproduksjons-


status, slektskapsforhold m.v. kan være avgjø-


rende for videre forvaltningstiltak. Forvalt-


ningen vil derfor nytte informasjon fra 


døde/felte dyr på best mulig måte. Erfarings-


messig er det viktig at informasjon om døde 


dyr kommer raskt. Rovviltforskriften første 


ledd annet punktum regelfester derfor en plikt 


for den aktuelle jeger til å fremstille dyret for 


umiddelbar kontroll hos Statens naturoppsyn. 


 


Nødverge 


Siden ulven etablerte seg i vår region i 1996 så 


har mange titalls hunder blitt drept eller ska-


det av ulv innenfor regionen. Dette har vært 


svært konfliktdrivende, og det har lenge vært 


et krav fra store deler av jegerstanden om å få 


nødvergerett også for hund som blir angrepet 


av store rovdyr, og da spesielt ulv. Nødverge-


retten ble behandlet i Rovviltforliket av 16. 


juni 2011, og det ble der bestemt at nødverge-


retten skulle endres til også å omfatte hund. 


Bestemmelser om adgang til å avlive vilt i en 


nødvergesituasjon finnes i dag i naturmang-


foldloven § 17. 


§ 17 annet ledd lyder som følger: "Vilt kan 


avlives når det må anses påkrevd for å fjerne 


en aktuell og betydelig fare for skade på per-


son. Eieren, eller en som opptrer på vegne av 


eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på 


bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe." 


I tillegg er nødvergebestemmelsen utvidet til 


også å omfatte rovdyr som befinner seg i rov-


dyrsikkert hegn, når avliving må anses påkrevd 


for å fjerne en aktuell og betydelig fare for 


skade på produksjonsdyr eller hund. 


Denne bestemmelsen er nedfelt i naturmang-


foldslovens § 17a, og lyder: ”Eieren, eller en 


som opptrer på vegne av eieren, kan avlive 


rovdyr som befinner seg i rovdyrsikkert hegn 


når avliving må anses påkrevd for å fjerne en 


aktuell og betydelig fare for skade på produk-


sjonsdyr eller hund. Hegnet må tilfredsstille 


kravene til rovdyrsikkert hegn fastsatt av 


myndigheten etter loven. Avliving og forsøk på 


avliving skal straks meldes til politiet. Kongen 


kan i forskrift fravike bestemmelsen i første 


ledd første punktum for spesielt truede arter 
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eller spesielt truede bestander av enkelte 


arter”. 


Lokal medvirkning 


I Stortingsmeldingen om Rovvilt i norsk natur 


og påfølgende behandling i Stortinget ble vik-


tigheten av lokal medvirkning og innflytelse i 


forhold til rovviltforvaltningen fremhevet.  


Dette er gjenspeilet i Forskrift om forvaltning 


av rovvilt, fastsatt ved kgl. res. 18.mars 2005.  


Der er det i §§ 1, 5 og 6 satt krav om at det 


skal være lokal medvirkning og kontakt med 


berørte kommuner og organisasjoner. Dette 


er ytterligere forsterket i rovviltforliket av 


2011. Her fremkommer det at beitenæring og 


lokalbefolkning for øvrig involveres mer aktivt 


i bestandsregistrering av rovvilt. Samtidig opp-


fordres kommunene til å ha økt rovviltkompe-


tanse, og til å etablere godt skolerte lokale 


fellingslag for å øke effektiviteten ved skade-


felling.  


 


Mål, føringer og regelverk 


Ved behandling av St.meld.nr.15 (2003-2004) 


Rovvilt i norsk natur, jfr. Innst. S. nr. 174 


(2003-2004), fastsatte Stortinget rammene for 


rovviltpolitikken.  Målet var å opprettholde 


den todelte målsettingen: 


”Alle de store rovviltartene skal sikres overle-


velse i norsk natur samtidig som det fortsatt 


skal være mulig med levedyktig næringsvirk-


somhet i landbruket i områder med rovvilt. 


Dette innebærer at det fortsatt skal være mu-


lig med småfehold også i områder hvor det er 


rovdyr, og hvor det samtidig skal legges til 


rette for å redusere risikoen for rovviltangrep 


på husdyr og tamrein”.   


Dette søkes løst gjennom en differensiert for-


valtning og virkemiddelbruk, hvor hensynet til 


rovvilt og næringsvirksomhet i landbruket 


vektlegges ulik innenfor geografiske avgrense-


de områder. Det var videre et mål å gi større 


forutsigbarhet og økt lokal innflytelse i for-


valtningen.  Rovviltpolitikken skal fremdeles 


bygge på Norges forpliktelser i henhold til 


internasjonale miljøkonvensjoner. 


I rovviltforliket av 16. juni 2011 fastholdes det 


at norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor 


rammene av bestemmelsene i naturmang-


foldsloven og Stortingets behandling av den-


ne, Bern-konvensjonen og den todelte målset-


tingen etter rovviltforliket av 2004, og den 


videre oppfølging av dette. Samtidig presise-


res det at all forvaltning av rovdyr skal bygge 


på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, 


vektlegging av regional forvaltning, respekt for 


eiendomsrett og enkeltmenneskers og lokal-


samfunnenes livskvalitet. 


Rovviltforliket viser til at rovdyrforvaltningen 


må baseres på en politikk der hensynet til å 


sikre overlevelse til alle de store rovdyrene må 


kombineres med en forvaltning som totalt sett 


bidrar til å dempe konfliktene og motvirke 


utrygghet innefor den todelte målsettingen.  


Dette ønskes løst blant annet gjennom en 


styrking av bestandsovervåking og registre-


ring, økt forvaltningskompetanse hos rovvilt-


nemndene, mer aktiv involvering av beite-


næring og lokalbefolkning i bestandsregistre-


ring, styrking av Rovdata og SNO, rask behand-


ling av skadefellingssøknader, etablering av 


kommunale fellingslag med god kompetanse 


for å effektivisere skadefelling av rovdyr ved 


akutte skadesituasjoner, endring av nødver-


gebestemmelsene samt styrke informasjon 


knyttet til rovdyr. 


Naturmangfoldloven 


Lov om forvaltning av naturens mangfold, 


naturmangfoldloven, vedtatt 19. juni 2009, 


omfatter forvaltningen av all natur og alle 


sektorer som fatter beslutninger som har kon-


sekvenser for naturen. Dette gjelder også for 


rovviltforvaltningen. Det er denne loven som 


setter føringen for det øvrige regelverket som 



http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050318-0242.html

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050318-0242.html

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-15-2003-2004-.html?id=403693

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2003-2004/inns-200304-174
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rovviltforvaltningen forvaltes etter, både vilt-


loven og forskrift om forvaltning av rovvilt. 


Nedenfor prioriteres derfor en gjennomgang 


av hovedprinsippene i naturmangfoldloven. 


I § 5, som omtaler forvaltningsmål for arter, 


presiseres det at målet er at artene og deres 


genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at 


artene forekommer i levedyktige bestander i 


sine utbredelsesområder. Så langt det er nød-


vendig for å nå dette målet ivaretas også arte-


nes økologiske funksjonsområder og de øvrige 


økologiske betingelsene som de er avhengig 


av. Dette må ses i sammenheng med de ved-


tatte forvaltningsmål som er fremmet gjen-


nom St. meld. nr. 15 (Rovvilt i norsk natur, 


2003- 2004) og Rovviltforliket av 16. juni 2011. 


Her fastsettes det nasjonale og regionale be-


standsmål for de store rovviltartene. Disse 


bestandsmålene legger føringer for den regio-


nale forvaltningen av de store rovdyrene, og 


så lenge en ligger innenfor konkrete fastsatte 


bestandsmål, er det gitt at en regionalt oppfyl-


ler naturmangfoldsloven § 5 sitt krav om iva-


retakelse av artene og deres genetiske mang-


fold på lang sikt. En arealdifferensiert rovvilt-


forvaltning vurderes også å være innefor de 


rammer § 5 setter i forhold til å ”forekomme i 


levedyktige bestander i sine naturlig utbredel-


sesområder”.  


Paragraf 7 i naturmangfoldloven slår fast at 


lovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 


retningslinjer ved utøving av offentlig myndig-


het. I tråd med kravene i § 7 har rovviltnemn-


da lagt prinsippene i § 8 til 12 til grunn ved 


utarbeidelsen av denne forvaltningsplanen. 


Det er spesielt § 8,9,10 og 12 som er aktuelle. 


§ 8 (kunnskapsgrunnlaget). Offentlige beslut-


ninger som berører naturmangfoldet skal så 


langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 


kunnskap om arters bestandssituasjon, natur-


typers utbredelse og økologiske tilstand, samt 


effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskaps-


grunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sa-


kens karakter og risiko for skade på natur-


mangfoldet.  Videre skal myndighetene legge 


vekt på kunnskap som er basert på generasjo-


ners erfaring gjennom bruk av og samspill 


med naturen, herunder samisk bruk, og som 


kan bidra til bærekraftig bruk og vern av na-


turmangfoldet. Rovviltnemnda har lagt til 


grunn tilgjengelig kunnskap om rovviltfore-


komst og bestandsstatus for rovvilt i rovviltre-


gion 4. Dette er kunnskap hentet fra det na-


sjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt og 


data presentert av Rovdata. I tillegg er kunn-


skap fra forskningsprosjekter, både Scandlynx 


og Skandulv, samt annen tilgjengelig kunnskap 


brukt. Erfaringene med hvordan forvaltnings-


planen har fungert siden fastsettelsen i 2007 


og frem til i dag er også innarbeidet i revide-


ringen av forvaltningsplanen 


§ 9 (føre-var-prinsippet). Når det treffes en 


beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig 


kunnskap om hvilke virkninger den kan få ha 


for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 


mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 


Selv om de store rovdyrene er en artsgruppe 


hvor det foreligger mye forskning og en om-


fattende bestandsovervåking, er det fremde-


les områder hvor det er usikkerhet knyttet til 


kunnskapsgrunnlaget. Dette vektlegger rov-


viltnemnda i sin utøvelse av rovviltforvaltning-


en. 


§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belast-


ning). En påvirkning av et økosystem skal vur-


deres ut fra den samlede belastning som øko-


systemet er eller vil bli utsatt for. Når det gjel-


der den samlede belastningen for rovviltet i 


vår region, er kunnskapsgrunnlaget godt, men 


det er fremdeles en usikkerhet knyttet til om-


fanget av naturlig og menneskeskapt dødelig-


het. Variasjonen i påkjørsler av rovvilt varierer 


mye mellom år uten at årsaken til dette er 


kartlagt. Omfanget av illegal jakt i vår region 


er usikkert selv om undersøkelser viser at det 


spesielt for ulv utgjør en betydelig del av den 


totale dødeligheten i den skandinaviske be-


standen. Samtidig er det på grunn av svært 
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varierende snøforhold knyttet usikkerhet til 


bestandsregistrering av rovvilt i vår region. 


Spesielt gjelder dette gaupe som oppholder 


seg i det mer kystnære og snøfattige kultur-


landskapet. Overnevnte er problemstillinger 


som Rovviltnemnda har stort fokus på og for-


søker å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag på.  


§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmeto-


der).  For å unngå eller begrense skader på 


naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i 


slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalise-


ring som, ut fra en samlet vurdering av tidlige-


re, nåværende og fremtidig bruk av mangfol-


det og økonomiske forhold gir de beste sam-


funnsmessige resultater.  Den arealdifferensi-


ering med tilhørende forvaltningsstrategier, 


blant annet innenfor felling av rovvilt som gjør 


skade, kvotejakt og bruk av forebyggende og 


konfliktdempende tiltaksmidler er gjort i sam-


svar med prinsippene i denne paragrafen. 


Det er i denne sammenhengen viktig å minne 


om at regjeringens politikk når det gjelder de 


store rovdyrene bygger på rovviltforliket, jf. 


St.meld.nr. 15 (2003-2004), og at vedtak etter 


Naturmangfoldloven ikke medfører at prinsip-


pene der må endres.  


Dyrevelferdsloven 


Fra og med 1. januar 2010 trådte den nye dy-


revelferdsloven i kraft. Der er det lovfestet at 


dyr har egenverdi. Ot.prp. nr.15 Om lov om 


dyrevelferd tydeliggjør dyreholders plikt til å 


beskytte dyr mot rovvilt og det slås fast at det 


er store utfordringer knyttet til utmarksbeite 


av rein/husdyr og fredet rovvilt. De dyrevel-


ferdsmessige utfordringene i forbindelse med 


rovviltforvaltningen omtales i  Stortingsmel-


ding nr. 12 (2002- 2003) Om dyrehold og dyre-


velferd, og i forarbeidene til ny lov om dyrevel-


ferd. Bakgrunnen er økningen i tapet av sau og 


tamrein på beite de siste ti årene. Det dyrevel-


ferdsmessige problemet utgjøres av de store 


lidelsene som følger av skader, sykdom eller 


rovdyrangrep.  


 


Lov om dyrevelferd med tilhørende forskrifter 


pålegger dyreholder en plikt til å sørge for at 


dyrene får godt tilsyn og stell samtidig som 


det gis nødvendig beskyttelse mot skade, syk-


dom, parasitter, rovvilt og andre farer. 


Reetablering av rovviltbestandene gjør at ut-


fordringen med å beskytte dyr mot farer i 


forbindelse med beitedrift øker i mange om-


råder. Beitedyr skal beskyttes mot rovvilt når 


det er nødvendig og mulig. De politiske fø-


ringene for forvaltningen av rovvilt og beitedyr 


tilsier at forvaltningen skal gjennomføres på 


en slik måte at tapene av beitedyr reduseres 


mest mulig gjennom forebyggende tiltak, om-


stilling og bestandsregulering, jf rovviltforliket. 


Økt satsing på forebyggende og konfliktdem-


pende tiltak omfatter også tyngre tiltak som 


inngjerding av beiteområder og omstilling til 


annen drift i de områder der det er størst kon-


flikter mellom rovvilt og beitedyr. Det legges 


stor vekt på å ha god samhandling mellom 


rovviltforvaltningen, Mattilsynet og beite-


bruksnæringen. 


  



http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-15-2003-2004-.html?id=403693

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-15-2008-2009-.html?id=537570

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-12-2002-2003-.html?id=196533

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-12-2002-2003-.html?id=196533
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2. Beitedyr og utfordringer i regionen 


I dette kapittelet kan du lese om beitedyr i regionen, skadehistorikk, utfordringer og dyrevelferd.


Beitedyr  


Sauetallet i regionen er lavt sammenlignet 


med andre fylker og regioner i Norge. Totalt 


for landet ble det i 2011 registrert litt over 2, 2 


millioner sau (tall fra søknad om produksjons-


tilskudd).  


 


Figur 3 Antall søyer og lam fordelt på fylke pr 31.7.11 


I region 4 er det til sammen registrert omkring 


33 000 søyer og lam fordelt på 391 bruk.  Det-


te utgjør i middel 85 dyr per besetning i beite-


sesongen. Sauetallet i Akershus er dobbelt så 


høyt som i Østfold. 


Det er store forskjeller på fylkene i beiteprak-


sis både innad i Akershus og mellom Akershus 


og Østfold. I Akershus foregår fortsatt tradi-


sjonell utmarksbeiting nord- og nordvest i 


regionen. Østfold har ikke lenger tradisjonell 


utmarksbeiting. Sauen går på mindre, inngjer-


dete innmarks- og utmarksarealer. I tillegg har 


Østfold har ca 1400 sau på holmebeite, og 


fylket ligger i sin helhet innenfor ulvesonen. 


Fylke/ 
region 


Ant. bruk 
med sau 


Ant. sau 
(søyer og 


lam) 


Ant. sau på 
tradisjonelt 


utmarksbeite 


Østfold  140 11 719 0 


Oslo 7 230 0 


Akershus 230 22 000 14 000 


Region 4 391 33 230 14 000 


 


Tabell 1 Viser antall søyer og lam fordelt på fylke per 
31.7.2011 


Med unntak av utmarksbeitene i Øst- og 


Vestmarka (Asker og Bærum +Enebakk) sam-


menfaller grensen for ulvesonen i Akershus 


med skille mellom innmarks- og utmarksbei-


tene. På utmarksbeite slippes årlig omkring 


14 000 sau og lam som utgjør i underkant av 


65 % av sauetallet i fylket. 


Bakgrunnen for dette har med beitetradisjo-


ner og naturgitte forhold å gjøre. Det har 


lenge foregått en aktiv utnyttelse av beiteres-


sursene i de større sammenhengende 


skogsområdene nord- og nordvest i Akershus 


og over fylkesgrensene til Hedmark, Oppland 


og Buskerud. Dette er verdifulle beiteområder 


med stor betydning for beitebruksinteressene 


i fylket og naboregionene. Dyreeierne har 


gjennom lang tids bruk opparbeidet beiterett i 


disse utmarksområdene.  


De fleste dyreeiere i landet som slipper storfe 


og sau i utmark har fra 1970 organisert seg i 


egne beitelag med ulik størrelse og område-


bruk. Hensikten er å legge til rette for mer 


rasjonell utnytting av utmarksbeite, samt å 


redusere tap av dyr på beite til et minimum. 


Gjennom dokumentert statistikk fra denne 


ordningen (organisert beitebruk/OBB), er det 
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derfor mulig å følge utviklingen for antall bei-


tedyr sluppet og tapt på utmarksbeite.  


I Akershus er det registrert 10 beitelag, inklu-


dert Vestmarka beitedriftslag som har beite-


brukere fra både Buskerud og Akershus. De 


andre er fra Eidsvoll (3), Nannestad (2), Hurdal 


(1), Gjerdrum (1), Enebakk (1) og Fet (1). I 


Østfold er det registrert ett beitelag, i Hvaler 


kommune. 


Felles for alle beitelagene i Akershus, unntatt 


beitelaget i Enebakk, er at sauen beiter over 


fylkesgrensene og blander seg med sau fra 


Hedmark, Oppland og Buskerud.  


Siden 2000-tallet har sauetallet på utmarks-


beite holdt seg stabilt på omkring 14 000 dyr.  


Eidsvoll er den største beitekommunen med 


over 6 000 sau på utmarksbeite. 


 


Tap av beitedyr  


Av de rundt 2,2 millioner sau som hvert år blir 


sluppet på utmarksbeite i landet går rundt 


130 000 dyr tapt.  Gjennomsnittstapet for 


søyer og lam er rundt 6,5 %. De fleste av sau-


ene som slippes på utmarkbeite på landsbasis 


dør eller blir borte av andre årsaker enn rov-


dyr.  Det blir innvilget rovdyrerstatning for 


rundt 30 000 sau hvert år. Dette er 1,5 % av 


alle sauene som blir sluppet ut på beite. 


De fleste beite- og sankelagene i landet ble 


etablert på 1970-tallet. Gjennom bedre orga-


nisering, økt tilsyn og ulike tapsforebyggende 


tiltak, ble tapene på utmarksbeite holdt på et 


forholdsvis lavt nivå. Etter den tid er tapene 


bortimot fordoblet, noe som i hovedsak skyl-


des en vesentlig økning i rovviltbestandene og 


medfølgende skader på beitedyra.  


Normaltapet er tapet av husdyr som erfa-


ringsmessig inntreffer i en besetning på ut-


marksbeite uten forekomst av rovvilt. Dette 


kan være sykdom, parasitter, skader og tap til 


andre dyr (hund og rev). I Akershus er normal-


tapet for sau på skogsbeite 1 og 3 prosent for 


hhv. søyer og lam i Øst - og Vestmarka og 2 og 


4,5 prosent i resten av fylket. Normaltapet er 


regnet ut fra data fra organisert beitebruk fra 


perioden før 1990 da det var lite rovvilt i regi-


onen.     


Av rovviltartene regnes gaupe som den klart 


største skadegjøreren i regionen, men ulv har 


de siste årene tidvis gjort store skader. I 2011 


ble for første gang ulv den største skadegjøre- 


ren på utmarksbeite i Akershus. 


I Akershus har skadeomfanget vært størst i 


Eidsvoll kommune, men også Nes, Hurdal, 


Nannestad, Enebakk, Aurskog-Høland, Ås, Fet, 


Asker og Bærum har vært berørt. Enkelte år 


har tapene vært svært høye i Østmarka i Ene-


bakk og Vestmarka i Asker og Bærum. I 2000 


kom ulven for første gang inn som skadegjører 


i Aurskog-Høland og bidro til spredning av 


skadebildet i fylket. Det er registrert tap av 


beitedyr hvor bjørn og kongeørn er påvist eller 


mistenkt som skadegjører, men omfanget har 


til nå vært begrenset. Det er ikke registrert 


jerveskader i fylket. 


Det er en tydelig nedgang i antall tapte dyr i 


Akershus fra 2011 til 2012 (se figur 5).  


Oslo har kun hatt sporadiske tap til gaupe. 
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Østfold har til tider hatt store tap av beitedyr 


til ulv. I 1997 var første tilfelle av registrerte 


ulveskader på husdyr i Østfold i nyere tid. 


Skadene skjedde da innenfor reviret til den 


etablerte Halden-Ed-flokken. Siden har fylket 


nesten årlig hatt skader, knyttet både til ensli-


ge individer og etablerte flokker. Særlig har 


skadene vært store innenfor det tidligere 


Mossereviret. I 2002 ble hele 158 sau tatt av 


ulv fordelt på 15 tilfeller spredt over hele revi-


ret.  Østfold har også hatt tap av beitedyr til 


gaupe i kommunene Spydeberg, Hobøl, Mar-


ker, Trøgstad og særlig i de østre deler av 


Aremark kommune har det vært registrert 


betydelige tap av sau i flere år. Bjørn, jerv og 


kongeørn har ikke vært påvist eller mistenkt 


som skadegjører på husdyr i Østfold.  


 


Erstatning  


Dyreeier har en lovfestet rett til full erstatning 


i de tilfeller der rovdyr kan dokumenteres som 


skadegjører. Kadaverundersøkelser med do-


kumenterte eller antatte årsaker kvalifiserer til 


full erstatning etter søknad fra dyreeier.  Søk-


nad kan fremmes på Direktoratet for natur-


forvaltning sine nettsider med søknadsfrist 1. 


november.  I tilfeller hvor det ikke er funnet 


kadaver eller det ikke er mulig å fastslå skade-


årsak, kan det utbetales erstatning etter en 


skjønnsvurdering. I en slik vurdering inngår en 


rekke faktorer som blant annet kunnskap om 


den enkelte besetning, om beiteområdet, om 


rovviltforekomst i området og tidligere tap for 


området og tilgrensende områder.  


I 2010 ble det nedsatt et nasjonalt utvalg for å 


evaluere erstatningsordningen. En av hoved-


konklusjonene i rapporten er å beholde da-


gens ordning med en del justeringer. 


 


 


 


Figur 4 Viser totalt antall sau sluppet og totalt antall sau tapt på utmarksbeite uansett årsak i Akershus i årene 1992-
2012. Innmarksbeiting i regionen er ikke inkludert.  



https://soknadssenter.dirnat.no/

http://www.rovviltportalen.no/attachment.ap?id=2299
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Figur 5 Oversikt over sau tapt, søkt erstattet og erstattet i Akershus i perioden 1992-2012 


 


Figur 6 Viser antall sau erstattet i Akershus (blå linje) og Østfold (rød linje) i perioden 1992-2011 
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Utfordringer 


Nærheten til Norges mest befolkningstette 


områder utøver et stort press på utmarksarea-


lene med henhold til utbygging, jakt og fri-


luftsinteresser og kan lett føre til interesse-


konflikter.   


Gaupe har tradisjonelt vært den rovviltarten 


som har stått for de største skadene på sau i 


regionen. Ut fra bestandsstørrelse og utbre-


delse vil også i fremtiden gaupe være en bety-


delig skadevolder i årene fremover. Dyreeiere 


har gjennom lang tids bruk opparbeidet hevd 


og dermed beiterettigheter til sine utmarks-


arealer. I disse områdene vil det også i fremti-


den i større eller mindre grad være overlapp 


mellom gaupas utbredelse og områdene hvor 


utmarksbeite praktiseres. All erfaring tilsier at 


dette vil medføre tap av beitedyr.  


I takt med en økende skandinavisk ulvebe-


stand så har antall angrep av ulv også økt i vår 


region. Innenfor områder hvor det har vært 


eller er fast forekomst av ulv i region 4, er det 


lite eller ingen sau på utmarksbeite. Inn-


marksbeitene innenfor disse områdene er i 


stor grad sikret med rovviltavvisende gjerder. 


Dette gir lite skader i disse områdene. Utenfor 


etablerte ulveområder derimot så ser en at 


skadene fra ulv i enkelte beitesesonger har 


vært både gjentagende og omfattende. Dette 


er en trend en må forvente vil fortsette der-


som ulvebestanden i Skandinavia fortsetter å 


ha den størrelsen den har i dag eller øker. 


Beitenæringen nord- og nordvest i regionen er 


derfor svært sårbar overfor ytterligere press 


fra rovdyr, og for store konflikter kan fort føre 


til opphør og nedleggelse av beitedriften i 


disse områdene. Streifende ulv og bjørn opp-


trer uforutsigbart og ofte langt fra etablerte 


revir. Disse kan forårsake store tap i viktige 


beiteområder for beitedyr. På grunn av vand-


ringskapasiteten vil det være umulig å forutsi 


hvor streifdyr av ulv og bjørn kan dukke opp i 


løpet av beitesesongen, noe som gjør effektiv 


skadeforebygging til en utfordring. Dette stil-


ler store krav til at forvaltning og næring har 


en effektiv beredskap som gjør at en kan 


iverksette tiltak raskt ved større akutte rov-


viltskader. 
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3. Rovvilt og utfordringer i regionen 


I dette kapittelet kan du lese om forekomst av rovvilt i regionen, konsekvensene dette får for ut-
marksnæringen, hjortevilt,  jakthunder og frykt i befolkningen.


Målsetting 


I tråd med nasjonale målsettinger har rovvilt-


nemnda i region 4 fastsatt en regional målset-


ting de ønsker skal gjelde for sin region: 


”Rovviltnemnda i region 4 ønsker å forvalte 


rovviltet i regionen slik at konfliktene mellom 


rovvilt og husdyr, mellom rovvilt og befolkning 


og mellom rovvilt og utmarksnæringen blir 


lavest mulig. Målsettingen søkes løst gjennom 


en aktiv forvaltning med stor grad av til-


gjengelighet og forutsigbarhet, lokal medvirk-


ning og tett dialog med berørte parter”. 


Bestandsnivå gaupe  


Bestanden av gaupe har variert rundt be-


standsmålet på 6 familiegrupper. Man regner i 


underkant av 6 individer per familiegruppe, 


noe som gir en bestand på rundt 30-40 indivi-


der. 


Det presiseres i Rovviltforliket av 16. juni 2011 


at ”rovviltforvaltningen skal skje på en slik 


måte at antall ynglinger holdes så nært be-


standsmålet som mulig.” 


Bestandsnivå ulv 


Vinteren 2011-2012 ble det registrert 28 til 32 


ulver som kun hadde tilhold i Norge, mot 32 til 


34 vinteren før. Region 4 har felles mål med 


region 5 (Hedmark) om 3 årlige familiegrupper 


av ulv innenfor forvaltningsområdet for yng-


lende ulv.  I 2011 ble det født valpekull i tre 


helnorske revir, samt tre kull i grenserevir og 


22-25 kull i helsvenske revir. Dermed ble Stor-


tingets bestandsmål om tre årlige ulvekull i 


helnorske revir innenfor forvaltningsområdet 


for ulv nådd for andre året på rad.  


Bjørn, jerv og kongeørn 


Den opprinnelige norske bestanden av bjørn 


ble utryddet på 1900-tallet på grunn av omfat-


tende jakt over lengre tid, og individene som i 


dag er innenfor Norges grenser stammer fra 


Sverige, Finland og Russland. Bjørn kommer år 


om annet innom, men spesielt i de nordlige 


deler av regionen. Arten har status som sterkt  


truet på Norsk Rødliste for arter 2010.  
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Antall familiegrupper med gaupe i region 4 


Figur 7. Antall familiegrupper av gaupe og bestandsmålet vist som sort linje. 
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Jerven er det største mårdyret i Norge og vi 


finner den først og fremst i fjellområdene 


langs grensen mot Sverige og Finland, fra 


Hedmark og nordover. Den lever også i sentra-


le fjellstrøk i Sør-Norge, konsentrert rundt 


Snøhetta på Dovrefjell. Jerv har vært registrert 


nord i regionen, men dette er svært sjelden. 


Jerven har status som sterkt truet på Norsk 


rødliste for arter 2010. 


Kongeørn er den nest største rovfuglen vi har i 


Norge. Bare havørna er større. Den lever i par 


som har faste territorier og arten er utbredt 


over store deler av landet. Unntaket er i den 


sørøstlige delen av landet, hvor den bare opp-


trer sporadisk. Den norske bestanden (be-


standsmålet er rundt 850-1200 hekkende par) 


er regnet som livskraftig, og arten står derfor 


ikke oppført i Norsk rødliste 2010.  


Det er ikke fastsatt regionale bestandsmål for 


bjørn og jerv i region 4.  


 


Bestandsregistrering  


Oslo og Akershus inngår i et overvåkingspro-


sjekt hvor det er fastsatt et nettverk av 3 km 


lange indekslinjer hvor det blir registret gau-


pespor på sporsnø. Metoden gjør det mulig å 


overvåke utviklingen i bestanden over tid 


gjennom endringer i sporkryssingsfrekvens. 


I Østfold har man gjennomført organiserte 


sporinger over hele fylket når snøforholdene 


har gjort dette mulig. Det er en målsetning at 


denne praksisen blir videreført.  


Det nasjonale overvåkningsprogrammet base-


rer seg i stor grad på innmeldte spor- og rov-


viltobservasjoner. Lokal deltakelse og forank-


ring er derfor helt avgjørende for at en skal ha 


gode bestandsoversikter. Utfordringen for 


forvaltningen er å følge opp innrapporteringer 


på en grundig og troverdig måte, og sørge for 


å spre bestandsinformasjon og informasjon 


om rovdyrenes biologi og atferd på en målret-


tet og tilpasset måte til de målgrupper en 


ønsker å treffe.  


Bestandsregistrering av ulv og spesielt gaupe 


er utfordrende i rovviltregion 4 på grunn av 


svært vekslende snøforhold. Enkelte år og i 


enkelte områder er det så lite snø at tradisjo-


nelle bestandsregistreringsmetoder med spo-


ring av familiegrupper på snø ikke lar seg 


gjennomføre. Rovviltnemnda i region 4 har 


derfor siden 2010 gitt betydelig økonomisk 


støtte til et prosjekt i regi av Norsk institutt for 


naturforskning, som går ut på oppsetting av 


såkalte kamerafeller for å forsøke å styrke 


bestandsregistreringen av gaupe. I sentrale 


deler av Akershus og Østfold er det derfor satt 


opp et betydelig antall med kameraer ved 


kjente gaupetråkk. Ved å ta bilder av passe-


rende gauper og sammenligne flekkmønsteret 


og fargetegninger så kan forskjellige individer 


skilles fra hverandre. Sammenliknet med an-


nen registreringsmetodikk og bestandskunn-


skap tyder foreløpige resultater på at dette 


kan gi en god bestandsregistrering i områder 


med varierende eller manglende sporingsfor-


hold på snø. 


 


Konsekvenser for utmarksnæring  


Det er en økende bekymring blant mange 


grunneiere, jaktrettshavere og jegere at store 


rovdyr påvirkere utmarksnæringen negativt. 


Ved etablering av store rovdyr i et område vil 


en andel av hjorteviltet bli gjenstand for pre-


dasjon, samtidig som interessen for småvilt-


jakt med hund ofte reduseres. Særlig gjelder 


dette i områder med ulv. Dette kan i sin tur gi 


seg utslag i reduserte inntekter for jaktretts-


havere og jaktbasert utmarksnæring, samt 


reduserte jaktmuligheter for jegerne. For an-


nen opplevelsesbasert turisme er bildet mer 


tvetydig og enkelte aktører forventer en økt 


etterspørsel som følge av etablering av rovvilt.  
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Hjortevilt  


Konflikten ved økende rovdyrbestander i for-


hold til hjortevilt er først og fremst knyttet til 


at predasjon kan redusere jaktavkastningen, 


enten ved at den reduserer den høstbare til-


veksten eller at den vanskeliggjør jaktutøvel-


sen.  


Effekten av rovvilt på hjorteviltet vil være av-


hengig av tetthet av rovvilt og tetthet og til-


vekst av hjortevilt. Størst vil effekten være i 


områder med et høyt antall rovdyr og lav tett-


het og tilvekst i hjorteviltbestanden. Spesielt 


høyt predasjonstrykk forventes og observeres 


innenfor ulverevir. Her kan en stor andel av 


tilveksten av elg tas av ulv, spesielt i områder 


med lav elgtetthet.  


 


I områder med både gaupe og ulv kan den 


samlede predasjonen ha en klart begrensende 


effekt på rådyrstammen. I innlandsstrøk hvor 


tettheten og tilveksten av rådyr er lav, kan 


predasjon fra gaupe og rev alene begrense 


rådyrbestanden og føre til at det blir lite rådyr 


igjen å høste for jegeren.  


Med i vurderingen av store rovdyrs betydning 


i forhold til hjorteviltet må vi også ta det fak-


tum at bestanden av elg har økt veldig frem 


mot slutten av 90-tallet. I Norge i dag er både 


tettheten og tilveksten av hjortevilt historisk 


høy, mens tettheten av store rovdyr er lav. For 


landet sett under ett fører dette til at kun et 


lite antall hjortevilt av den årlige tilveksten tas 


av rovdyr (ca 5 %). De resterende, som ikke 


avgår av andre naturlige årsaker, dør som 


følge av jakt (90 %) eller trafikkulykker (ca 5 


%). Det vil imidlertid kunne være store regio-


nale og lokale forskjeller i denne sammen-


heng. 


I mange områder er elgbestanden større enn 


det beitegrunnlaget er, og predasjon fra store 


rovdyr er således ikke utelukkende negativt i 


forhold til å skape en sunnere elgbestand, som 


er mer i samsvar med tilgjengelig beite. Når 


det gjelder rådyr har også denne bestanden 


hatt en kraftig vekst frem mot begynnelsen av 


90-tallet. Siden har det vært en markert ned-


gang, og bestandsnivået i 2005 lå omtrent ved 


det som var bestandsnivå mot slutten av 80-


tallet. Denne nedgangen får ofte rovviltet 


skylden for alene, men flere forhold som snø-


rike vintre og stor predasjon fra rev har like 


stor eller større betydning for rådyrbestanden.   


 


Jakthunder  


I Norge har mange hunder blitt skadd eller 


drept av ulv siden 1995. De fleste hundene er 


tapt i områder der ulv hevder revir. Det er 


hovedsaklig losende hunder som elghunder og 


harehunder som er dokumentert tatt av ulv.  


Bruk av løshund under jakt er en tradisjon i 


Oslo, Akershus og Østfold, og ved det økte 


omfanget av skadde og drepte jakthunder i 


ulverevir, kan dette innebære en begrensning 


i jaktmulighetene. De videre effektene av det-


te kan være mindre interesse for kjøp av jakt-


kort og leie av jaktterreng med påfølgende 


tapte inntekter for jaktrettshaver. I tillegg til 


tapet av jaktinntekter og jaktmuligheter kan 


følelsene i forbindelse med tapet av en jakt-


hund være sterke. Hunden kan være en verdi-


full jakthund, samtidig som den er et kjært 


familiemedlem.  


Sommeren 2012 vedtok Miljøverndeparte-


mentet, i tråd med Rovviltforlikets bestem-


melser, nødverge for hund som blir angrepet 


av rovdyr. Hundeier har nå anledning til å av-


live rovdyr som går til direkte angrep på hund. 


 


 


År 
Østfold 


Akershus Totalt antall i regi-
on 4 


1998 1 1 2 


1999 1 4 5 


2000 3 4 7 
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2001 6 1 7 


2002 2 1 3 


2003 1 0 1 


2004 1 5 6 


2005 2 0 2 


2006 1 0 1 


2007 0 0 0 


2008 3 0 3 


2009 4 0 4 


2010 5 1 6 


2011 0 1 1 


2012 0 1 1 


Totalt 30 19 49 
Tabell 2 Antall jakthunder dokumentert drept av ulv 
fordelt på fylke og år i region 4 


 


Befolkningen og frykt  


Tilstedeværelse av store rovdyr vil påvirke folk 


på forskjellige måter. Noen vil se på rovdyr 


som et positivt element i naturen, mens andre 


reagerer med frykt. Dette vil kunne påvirke 


folks bruk av naturen. Tilstedeværelse av store 


rovdyr vil kunne få en del mennesker til å slut-


te å bruke marka som friluftsområde og skape 


generell angst mot å la barna ferdes fritt ute i 


områder hvor rovvilt holder til. Konfliktene 


som har fulgt nyetableringen og veksten i rov-


viltbestandene har vært preget av at de ulike 


partene mangler forståelse for hverandres 


ståsted. I tillegg har mangel på et felles kunn-


skapsgrunnlag når det gjelder størrelsen av 


rovviltbestandene, skadeomfang og hva som 


er en levedyktig bestand skapt gjensidig mistil-


lit og lite forståelse for den andre partens 


synspunkter. 


Det er nærliggende å tro at det også fremover 


vil være størst oppmerksomhet knyttet til 


individer av ulv og bjørn som observeres nær 


bebygde områder.  Rovviltforliket presiserer at 


det er viktig at informasjon om rovdyrs atferd 


og hvordan man skal forholde seg til dem blir 


tilrettelagt og presentert på en god måte til de 


ulike målgruppene. Videre pekes det på at 


rovviltforvaltningen skal ta folks frykt for rov-


dyr alvorlig, og at det er nødvendig med mer 


kunnskap om møtet mellom folk og de store 


rovdyrene, og kunnskap om frykt- og konflikt-


dempende tiltak. 


Forholdet mellom befolkningen og rovviltet, 


og den frykt rovviltet skaper er noe som rov-


viltnemnda ønsker å prioritere. Det er derfor 


de siste årene blitt brukt midler til konflikt-


dempende tiltak, spesielt rettet mot barn og 


unge, for å bringe ut saklig og faktabasert in-


formasjon om de store rovdyrene. Områdene 


med fast forekomst av ulv og gaupe har blitt 


prioritert. Det arbeides med å tilrettelegge for 


informasjon om rovvilt i Fetsund Lenser, og 


det arbeides for noe tilsvarende i Østfold.   
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4. Arealdifferensiering 


Dette kapittelet omhandler arealdifferensiering i regionen, om de ulike forvaltningsområdene og stra-
tegiene for disse.  


 


Krav om arealdifferensiering 


I følge St.meld. nr.15 (2003-2004), Rovvilt i 


norsk natur og forskrift om forvaltning av rov-


vilt, skal rovviltnemnda i den enkelte region 


legge vekt på en langsiktig geografisk differen-


siering som innebærer et best mulig skille 


mellom beitedyr og faste forekomster av rov-


vilt basert på avveining av de kryssende hen-


syn som skal ivaretas. For ulv er et slikt for-


valtningsområde allerede bestemt på nasjo-


nalt nivå og innebærer at ulven skal prioriteres 


innenfor dette området. I forvaltningen av de 


andre rovviltartene er det opp til rovvilt-


nemndene å bestemme hvilke områder hvor 


det skal være ulike forvaltningsregimer. Det 


innebærer at forskjellige interesser, som hen-


synet til beitedyr, utmarksnæring og rovvilt, 


prioriteres ulikt innen geografisk avgrensede 


områder.   


I Norge vil vi med dagens vedtatte bestands-


mål og vår geografiske nærhet til Sverige ikke 


kunne ha helt rovviltfrie områder. Rovviltet vil 


naturlig nok bevege seg på kryss og tvers av de 


administrative grensene. Geografisk differen-


siering innebærer at man målretter virkemid-


lene og gjennom dette forsøker å redusere 


skadene på husdyr og tamrein. Inndeling i 


prioriterte beiteområder og prioriterte rov-


viltområder med ulik virkemiddelbruk tar ut-


gangspunkt i hvor en fortrinnvis ønsker og kan 


oppnå yngling av rovvilt i henhold til be-


standsmålene, og hvor man finner de viktigste 


beiteområdene.  


Forvaltningsområdene 


Forvaltningsområde 1 - Områder med 


husdyr på utmarksbeite 


Dette området er valgt på grunn av at det er 


et stort antall beitedyr innenfor området, få 


effektive forebyggende virkemidler og store 


tap av husdyr til rovvilt.  Det er i all hovedsak 


sau som beiter i utmark, og årlig slippes om-


kring 14 500 sauer og over 1000 storfe. Ska-


depotensialet vurderes derfor som svært høyt 


i disse områdene kontra områder med sau på 


inngjerdet innmarksbeite. Dette må få konse-


kvenser i forhold til forvaltning virkemiddel-


bruk. 


Området med husdyr på utmarksbeite sam-


menfaller med området utenfor forvaltnings-


området for ynglende ulv, og er således et 


område som det allerede er differensiert et-


ter. Forvaltningsområdet for ulv er lagt uten-


for de kommunene som har stor konsentra-


sjon av beitedyr på utmarksbeite. 


Aktuell grense for differensiering av husdyr på 


utmarksbeite følger ulvesonen. I tillegg kom-


mer de områdene hvor det er husdyr på ut-


marksbeite i Asker og Bærum øst for E16. Selv 


om disse områdene er innenfor forvaltnings-


området for ulv så har områdene så stor be-


tydning som beiteområder at det er naturlig å 


forvalte områdene likt med de områdene som 


ligger utenfor forvaltningsområdet for ulv. I 


Enebakk er det et område på ca. 14 000 daa 


med inngjerdet skogsbeite. Dette området 


vurderes som for lite til å inngå i det området 


som skal forvaltes ut fra husdyr på utmarks-


beite.  



http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-15-2003-2004-.html?id=403693
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Strategier i forvaltningsområde 1 


Innenfor dette forvaltningsområdet skal bei-
tedyra prioriteres og rovvilttrykket reduseres. 
 


 Kvotejakt på gaupe skal være et aktivt 
virkemiddel for å redusere bestanden i 
forvaltningsområde 1.  


 Lisensfelling skal brukes som et virkemid-
del for å redusere det totale rovvilttrykket 
innenfor forvaltningsområdet. 


   


Skadefelling 


 Lav terskel for innvilgelse av skadefellings-
tillatelse i forhold til alle arter.  


 


Området er lavere prioritert ved tildeling av 
midler til forebyggende tiltak på grunn av at 
det er vanskelig å gjennomføre effektive fore-
byggende tiltak i områder med husdyr på ut-
marksbeite. 


 


Området prioriteres i forhold til bruk av be-
redskapsmidler. 


 Ekstraordinært tilsyn ved akutt skade  


 Akutt sanking ved større skadesituasjoner 


 Tidlig sanking ved større skadesituasjoner 
seint i beitesesongen 


 


Forvaltningsområde 2 - Forvaltningsom-


råde for ynglende ulv 


I henhold til Forskrift om forvaltning av rovvilt 


fastsatt ved kgl. res. 18. mars 2005 er forvalt-


ningsområdet for ynglende ulv definert til 


områdene: Østfold, Oslo, Akershus med unn-


tak av kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nanne-


stad, Gjerdrum og Nittedal øst for Nitelva, 


Hedmark med unntak av kommunene Nord-


Odal, Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, Stor-


Elvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, Alvdal, 


Tynset, Tolga og Os, samt de deler som ligger 


vest for Glomma av kommunene Åsnes, Våler, 


Elverum og Åmot. 


 


Strategier i forvaltningsområde 2  


Innenfor forvaltningsområdet skal rovviltet få 
utvikle seg mer naturlig i forhold til byttedyr-
tilgang og gode leveområder.  



http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050318-0242.html
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 Kvotejakt på gaupe skal tillates men med 
en lavere kvote enn i øvrige forvalt-
ningsområder.  


 Ynglende ulv skal få etablere seg innenfor 
forvaltningsområdet så lenge bestanden 
ligger innenfor fastsatte regionale be-
standsmål. 


 Lisensfelling av ulv brukes som et virke-
middel til å regulere bestanden når den er 
høyere enn fastsatt regionalt bestands-
mål. 


 


Skadefelling 


 Lav terskel for å innvilge skadefelling av 
jerv og bjørn.  


 Høy terskel for å innvilge skadefelling på 
ulv.  


 Skadefelling av gaupe skal brukes som et 
aktivt virkemiddel innenfor dette forvalt-
ningsområdet for å ta ut individer som 
gjentatte ganger gjør skade. 


    


Området er prioritert ved tildeling av midler til 
forebyggende tiltak.  


 Ekstraordinært tilsyn ved akutt skade. 


 Det skal innenfor forvaltningsområdet 
jobbes mot et permanent skille mellom 
rovdyr og beitedyr med rovdyrbeskytten-
de gjerder for alle rovdyrutsatte beset-
ninger. 


 Ved akutte skader prioriteres permanente 
sikringstiltak som rovdyrbeskyttende gjer-
der. 


 


Området er prioritert ved tildeling av midler til 
konfliktdempende tiltak. 
 
Forvaltningsområde 3 - Områder med 


flere rovviltarter 


Når det gjelder arealdifferensiering ut fra om-


råder med flere rovviltarter og følgelig høyt 


rovvilttrykk, er det konflikter forbundet med i 


forhold til utmarksnæring og jaktutøvelse. 


Konflikten ved økende rovdyrbestander i for-


hold til hjortevilt er først og fremst knyttet til 


om predasjonen reduserer jaktavkastningen, 


enten ved at den reduserer den høstbare til-


veksten eller at den vanskeliggjør jaktutøvel-


sen. Ved forekomst av flere rovviltarter har 


det betydning for hvordan hjorteviltbestanden 


påvirkes. Forekomst av bjørn i et område der 


det er ulv, vil kunne ha betydning for elg-


bestanden. Forekomst av gaupe i tillegg til ulv 


vil ha større negativ betydning for rådyrbe-


standen. Det vurderes som uheldig for utnyt-


telsen av utmarksressursene dersom det tota-


le rovvilttrykket i deler av regionen oppleves 


for høyt. Rovviltnemnda ønsker derfor å redu-


sere det totale antall rovvilt innenfor dette 


området, og ser at det innenfor forvaltnings-


området for ulv er naturlig å redusere gaupe-


bestanden for å redusere konfliktene i forhold 


til befolkning, jakt og annen utmarksnæring. 


Området øst for Glomma på grensen til Hed-


mark og Sverige har flere rovdyrarter og har 


en høyere konfliktgrad i forhold til jaktavkast-


ning på hjortevilt og annen utmarksutnyttelse. 


Det er i dette området at flest jakthunder er 


drept av ulv. Dette gjelder de deler av forvalt-


ningsområdet for ulv hvor det er tilhold av 


revirmarkerende par og familiegrupper av ulv 


samt en gaupebestand som er påvirket av 


innvandring fra Sverige.   


Aktuell grense for differensiering settes langs 


de kommunene som har fast tilhold av revir-


markerende par eller familiegrupper av ulv, 


fast forekomst av enslige ulver eller hvor stør-


re geografiske elementer danner naturlige 


skiller. Dette forvaltningsområdet vil vurderes 


endret etter som ulven endrer områdebruk av 


rovviltnemnda ut fra dokumentasjon verifisert 


av det Nasjonale overvåkingsprogrammet. 
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Strategier i forvaltningsområde 3  


Innenfor dette forvaltningsområdet skal det 


totale rovvilttrykket reduseres ut fra hensynet 


til utmarksnæringen. Dette søkes løst gjen-


nom reduksjon av gaupebestanden innenfor 


områder med etablerte ulverevir.  


 


 Ynglende ulv skal få etablere seg innenfor 
forvaltningsområdet så lenge bestanden 
ligger innenfor fastsatt nasjonalt be-
standsmål. 


 Lisensfelling av ulv brukes som et virke-
middel til å regulere bestanden når den er 
høyere enn fastsatt nasjonalt bestands-
mål. 


 Kvotejakt på gaupe skal være et aktivt 
virkemiddel for å holde gaupebestanden 
lav innenfor etablerte ulverevir i dette 
forvaltningsområdet. 


 


Skadefelling 


 Skadefelling av gaupe skal brukes som et 
aktivt virkemiddel innenfor dette forvalt-
ningsområdet for å ta ut individer som 
gjentatte ganger gjør skade.  


Området er høyest prioritert ved tildeling av 


midler til konfliktdempende tiltak da forvalt-


ningsområdet har høyt rovvilttrykk som følge 


av flere rovviltarter. 


Området er høyest prioritert ved tildeling av 


midler til forebyggende tiltak.  


Det skal innenfor forvaltningsområdet jobbes 


mot et permanent skille mellom rovdyr og 


beitedyr med rovdyravisende gjerder for alle 


rovdyrutsatte besetninger. 


Ved akutte skader prioriteres permanente 


sikringstiltak som rovdyrbeskyttende gjerder. 


 


Forvaltning i tilgrensende områ-


der 


For å få et mer helhetlig bilde på forvaltningen 


kan det være nyttig å få et lite innblikk i for-


valtningen i de tilgrensende regionene Buske-


rud, Oppland og Hedmark. Følgende informa-


sjon er sakset fra forvaltningsplanene for disse 


regionene, sist revidert i henholdsvis 2009, 


2012 og 2007.  


Buskerud (region 2) 


Gaupe kan påtreffes over det meste av regio-


nen unntatt i høyfjellet. Fast bestand og størst 


tetthet finner vi i skogsområder og sentrale 


dalfører i Telemark og Buskerud. Nasjonalt 


mål for regionen er 12 årlige ynglinger. Ulv 


forekommer regelmessig, særlig i sør (Aust-


Agder), og senest vinteren 2009.  


Det er svært få observasjoner av gaupe i 


regionens grenseområder til region 4 (se 


figur 8), foruten noen få observasjoner i 


Hole, Lier og Ringerike kommune. Hole 


kommune har også forekomst av kongeørn.   
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Oppland (region 3) 


Gaupebestanden i Oppland er en delbestand 


av et større område for gaupe der også blant 


annet Hedmark, Akershus/Østfold, Buskerud 


og Telemark inngår, og bestandsmålet i regio-


nen er på 5 årlige ynglinger. Ulven har hatt en 


svært begrenset forekomst i Oppland i nyere 


tid. 


I de tilgrensende kommunene til Akershus, 


Lunner, Gran og Østre Toten, er det prioritert 


gaupeområde.  


 


 


Hedmark (region 5) 


 
Figur 8 Kart som viser inndelingen av de ulike forvalt-
ningsområdene i Hedmark (region 5) 


 


I Hedmark, som har forekomster av alle de fire 


store rovdyrene, er bestandsmålene 10 årlige 


ynglinger av gaupe og 3 årlige ynglinger av ulv 


innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv 


i samarbeid med region 4. I området der 


Akershus  grenser til region 5 finner vi 


kommunene Sør-Odal og Eidsskog som begge 


ligger innenfor forvaltningsområde for 


ynglende ulv, tillegg til Stange, hvor beitedyr 


har prioritet.  


 


 


 


Figur 9 Registrerte familiegrupper av gaupe i Norge i 
2012 


 


Sverige 


I Sverige hadde de totalt sett 222 ynglinger av 


gaupe i sesongen 2011/2012. Områdene som 


grenser til region 4 er Västra Götaland og 


Värmland. I Västra Götaland anslås det å være 


17-20 familiegrupper av gaupe, noe som til-


svarer 100-120 individer (2011/2012), og det 


ble gitt kvote på to dyr. I Värmland er det an-


slått å være 23 familiegrupper (130-140 indi-


vider), og det ble gitt en kvote på syv dyr. Mi-


nimumsbestanden i Värmland er på 110 indi-


vider. 
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Figur 10 Ynglinger av gaupe i Sverige i perioden 1. ok-
tober 2011 – 29. februar 2012 


 


Figur 11 Ulveflokker og revirmarkerende par av ulv i 
Skandinavia vinteren 2011-2012 
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5. STRATEGIER OG TILTAK 


I dette kapittelet kan du lese om ulike former for forebyggende tiltak og om føringer, mål og tiltak 


som rovviltnemnda ønsker å prioritere. 


Strategier for felles forvaltning av 


ulv mellom reg. 4. og 5. (Hedmark) 
 


ULVESONEN OG FORVALTNING AV DENNE ER 


TIL REVISJON – KAPITTEL OM DETTE TAS INN 


ETTER AT DETTE ER FASTSATT 


Konfliktdempende tiltak  


Yngling av ulv og streifdyr byr på særlige ut-


fordringer med hensyn til gjennomføring av 


konfliktdempende tiltak innenfor ulvesonen i 


region 4 og 5. Det vises bl.a. til erfaringene fra 


Prosjekt rovviltkunnskap. 


Det må arbeides aktivt med kunnskapsformid-


ling og dialog med ulike grupper av brukere av 


utmarka, barn, unge og berørte for øvrig. 


Nemndene satser på å videreføre en strategi 


om aktiviteter og kunnskapsformidling innen-


for disse to regioner.  


Nemndene vil prioritere ulike informasjonstil-


tak som kan bidra direkte til å dempe konflik-


tene knyttet til faste forekomster av ulv, ek-


sempelvis ulvetelefon eller kunnskapsprosjek-


ter, når det gis støtte til konfliktdempende 


tiltak. Det arbeides med å få avsatt midler til 


leie av jaktterreng for å dekke eventuelt tap av 


inntekter knyttet til jakt innenfor ulverevir.  


Kommunikasjon og informasjon 


Rovviltnemndene i region 4 og 5 skal møtes så 


ofte det er nødvendig for å fatte vedtak, dis-


kutere strategiene for forvaltning av ulv og for 


å utveksle informasjon.  


Fylkesmennene i region 4 og 5 skal gjensidig 


informere hverandre om iverksetting av ska-


defellingstillatelse på ulv.  


Rovviltnemndene i region 4 og 5 vil styrke 


kontakten med kommunene og interesse-


grupper i rovdyrområdene med sikte på sam-


arbeid om bestandsregistrering og utvikling av 


konfliktdempende og forebyggende tiltak. 


Lisensfelling 


Lisensfelling av ulv kan iverksettes når data fra 


overvåkingsprogrammet viser at bestanden 


ligger over bestandsmålsettingen for region 4 


og 5. Lisensfelling kan også iverksettes for å ta 


ut ulv utenfor forvaltningssonen, uavhengig av 


bestanden for øvrig.  


Dersom det er kartlagt revirhevdende individ 


med særlig viktig genotype (immigrant) innen-


for forvaltningsområdet for ulv, skal det-


te/disse parene prioriteres bevart ved eventu-


ell iverksetting av lisensfelling. Ved vedtak om 


kvote for lisensfelling skal avgrensning av fel-


lingsområde og kvotefordeling følge prinsip-


pene for den differensierte forvaltningen i 


regionene.  


Ved prioritering av stasjonær ulv eller familie-


gruppe som tillates tatt ut, skal det legges vekt 


på områdets betydning som beitemark, po-


tensialet for framtidige skader og muligheten 


for å gjennomføre forebyggende tiltak. Det 


skal også legges vekt på å oppnå byrdeforde-


ling ved en utskifting av konfliktfylte familie-


grupper når bestandssituasjonen tillater dette, 


slik at ikke de samme områdene skal opprett-


holde familiegrupper over lang tid.  


Skadefelling 


Tillatelse til skadefelling på enkeltindivider, 


som ikke inngår i etablerte par og familiegrup-


per og som gjør alvorlige skader på husdyr og 


tamrein, kan gis på nåværende bestandsnivå.  
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Kvote fastsettes av rovviltnemndene eller 


Direktoratet for naturforvaltning.  


Forebyggende tiltak 


Rovviltnemndene vil ikke gi tilskudd til tiltak 


som innebærer at småfe slippes fritt på ut-


marksbeite innenfor kjente ulverevir.  


 


Bestandsregistrering 


Fylkesmannen må bidra til at det knyttes kon-


takter mellom folk lokalt som ønsker å delta 


på registreringsarbeidet og de som er ansvar-


lig for gjennomføring av bestandsregistrering-


en i området.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bilde 1 Ung hannulv fotografert i Langedrag Naturpark. Foto: Tea Turtumøygard 
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Informasjon og kommunikasjon 


Rovviltnemnda vil legge til grunn at informa-


sjon om forekomster av rovvilt og andre opp-


lysninger blir gjort tilgjengelig fortløpende. 


Innenfor alle forvaltningsområdene gjelder 


strategien om at informasjon både i forhold til 


husdyrbrukere, jegere og befolkningen gene-


relt skal prioriteres. Dette søkes løst gjennom:                                                                                             


 utarbeidelse eller medvirkning til utarbei-


delse av skriftlig informasjonsmateriell. 


 aktivt bruk av fylkesmennenes nettsider 


 årlige informasjonsmøter med kommune-


ne. 


 informasjonsmøter med husdyrnæringen 


og andre interesseorganisasjoner. 


 utvikle samarbeid og kommunikasjon med 


naboregioner og tilgrensende Länsstyrel-


ser i Sverige. 


 deltagelse på forespørsel ved lokale eller 


regionale møter eller arrangementer hvor 


rovvilt er tema. 


 informasjon til barn og unge ønsker 


nemnda formidlet gjennom etablerte 


sentre slik som Akershusmuseet avd. Fet-


sund Lenser og Inspiria Science center.  


 Informasjonsarbeidet skal i størst mulig 


grad koordineres og ses i en helhetlig 


sammenheng slik at resursene tidette om-


rådet blir brukt på en best mulig og mest 


mulig kostnadseffektiv måte. 


 


Forebyggende tiltak 


Formålet med tapsreduserende tiltak er å 


redusere tapene av sau til et nivå som sikrer 


økonomisk bærekraftige næringer, og som er 


forsvarlig ut fra dyrevelferdsmessige hensyn.  


For å forebygge tap kan tiltak både innrettes 


mot rovviltet eller mot beitedyra. Valg av ulike 


tapsforebyggende tiltak bør gjøres med bak-


grunn i den differensierte forvaltningen, og 


om det enkelte tapsområde er et prioritert 


beiteområde eller et prioritert rovviltområde. 


Den geografiske differensieringen for region 4 


er beskrevet i kapittel 4. 


 


I prioriterte beiteområder, hvor drifta må til-


passes en hverdag med økte rovviltbestander i 


utmark, kan de tradisjonelle skadeforebyg-


gende tiltakene føre til begrensninger og 


ulemper, som for eksempel i utnytting av bei-


teretten. Under slike forutsetninger er det 


vanskelig å finne tiltak som både har tapsre-


duserende - og konfliktdempende virkning. På 


utmarksbeite i Akershus har innskrenking av 


beiteretten foreløpig ikke vært noe stort prob-


lem.   


I prioriterte rovviltområder i regionen er i 


hovedsak drifta tilpasset bruk av innmarksbei-


ter, og det er enklere å iverksette effektive 


tapsreduserende tiltak her. 


 


Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovvilt-


nemnda vil prioritere midler til forebyggende 


og konfliktdempende tiltak innenfor regionen i 


tråd med prinsippet om geografisk differensi-


ert forvaltning. Planen skal også gi anbefaling-


er om bruken av landbrukspolitiske virkemid-


ler innenfor regionen for å bidra til en sa-


mordnet virkemiddelbruk mot reduserte tap 


og konflikter. Tildeling av midler til forebyg-


gende tiltak reguleres av: 


 Forskrift regelverk for tilskudd til forebyg-


gende og konfliktdempende tiltak i for-


hold til rovviltskader, ny forskrift fra gjel-


dende 1.1.2013.  


  Retningslinjer og prioriteringer gitt av 


rovviltnemnda.   


 


Primær målgruppe for tilskuddsordningen er 


husdyreiere, samt kommuner og lokalsam-


funn. 


Lokale, regionale og landsdekkende organisa-


sjoner kan også søke om tilskudd. En forutset-


ning for å gi tilskudd til husdyreiere er at tilta-
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kene med stor sannsynlighet kan forventes å 


ha en direkte tapsreduserende effekt. Tiltak 


som omfatter fellesløsninger med flere beset-


ninger eller beitelag skal prioriteres foran til-


tak i enkeltbesetninger.  


Det kan videre gis tilskudd til tiltak i kommu-


ner som kan gi økt forståelse for rovvilt og 


rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og 


unge skal prioriteres.       


Det er krav om at søknader skal fremmes i et 


elektronisk søknadssenter som driftes av Di-


rektoratet for naturforvaltning. Ordinær søk-


nadsfrist for regionen er 15. februar. I tillegg 


kan søknad om tiltak i forbindelse med akutte 


skadesituasjoner fremmes underveis i beitese-


songen.     


 Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt 


egne standarder for en del av de mest brukte 


forebyggende tiltakene. Disse skal følges der-


som ikke annet er bestemt i vedtak om til-


skudd.  


 Rovviltavvisende gjerde 


 Bruk av vokterhund 


 Bruk av beredskapsareal 


 Tidlig nedsanking 


 


Se standardene på Rovviltportalen eller Norsk 


Viltskadesenter. 


 


Rovviltnemndas prioriteringer 


Ved vurdering av søknader om forebyggende 


tiltak, mener rovviltnemnda at følgende bør 


legges til grunn for tildeling av midler (tilfeldig 


rekkefølge): 


 Rovviltnemnda ønsker at de tiltak som 


settes i verk har størst mulig sannsynlighet 


for å redusere tap av sau, virker konflikt-


dempende og uten at dette går på be-


kostning av rovviltbestandenes overlevel-


se.  


 Tiltak som prioriteres må forventes å ha 


direkte tapsreduserende effekt.   


 Prioriterte rovviltområder har høyest prio-


ritet ved fordeling av midler til skadefore-


byggende tiltak. 


 Innenfor prioriterte rovviltområder priori-


teres tiltak innenfor eller i nærheten av 


ulverevir foran områder uten dokumen-


terte etableringer.   


 Tiltak med langsiktig virkning skal priorite-


res, for eksempel rovviltsikring av inn-


marksbeiter.   


 I prioriterte beiteområder må områder 


med store årvisse tap og stort skadepo-


tensial komme i første rekke.  


 I prioriterte beiteområder prioriteres bruk 


av elektronisk overvåkingsutstyr (radio-


bjeller) høyt.  


 Tiltak som er praktiske og økonomisk 


gjennomførbare (ikke kostnadskrevende 


over tid) prioriteres høyt. 


 Tiltak prioriteres i rekkefølgen småfe, stor-


fe og andre husdyr.  


 


Forberedte tiltak  


Dette omfatter planlagte tiltak som det søkes 


tilskudd for før beitesesongen starter med 


ordinær søknadsfrist 15. februar. Tiltakene har 


stor grad av langsiktighet og kan være både 


videreføring av tidligere års tiltak og nyetable-


ringer. 


Inngjerding med rovviltavvisende strømgjer-


der  


I prioriterte rovviltområder vil det være nød-


vendig å videreføre tiltakene med rovviltsik-


ring av innmarksbeiter, dvs. hele Østfold og 


deler av Akershus. Ut fra erfaringene hittil ser 


det ut til at fysisk skille av ulv og sau er nød-


vendig der ulvefamilier etableres i områder 


med husdyr på beite. Inngjerding av innmark 


og/eller deler av utmark med rovviltavvisende 


gjerder anses for å være det mest aktuelle 


tiltaket i slike områder. Tiltaket ser ut til å ha 



https://soknadssenter.dirnat.no/

http://www.rovviltportalen.no/

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/hovedtema?p_dimension_id=19579&p_menu_id=19593&p_sub_id=19578&p_dim2=19580

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/hovedtema?p_dimension_id=19579&p_menu_id=19593&p_sub_id=19578&p_dim2=19580
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god forebyggende effekt også overfor andre 


rovviltarter. Oppsett av rovviltavvisende gjer-


der er det mest benyttede tiltaket innenfor 


ulvesonen i region 4.  


Oppsett av rovviltavvisende gjerde innebærer 


at tiltaket må oppfylle:  


 Egen forskrift om rovviltavvisende gjerder 


av 1. juli 2012. 


 Egen standard for oppføring og vedlike-


hold av rovviltavvisende gjerder av 22. juni 


2012. 


 


Tiltaket omfatter elektrisk forbedring av eksis-


terende gjerde eller oppsett av nytt elektrisk 


strekkgjerde for beskyttelse av husdyr på inn-


marksbeite og/eller deler av utmark. Et eksis-


terende nettinggjerde kan beskyttes med en 


elektrisk bunn- og topptråd eller et nytt 


strekkgjerde kan oppføres med 6 tråder og 


minimum 130 cm. Standard for rovviltavvi-


sende gjerder må følges. Det er viktig at gjer-


dingen gjennomføres på en tilfredsstillende 


måte og gir best mulig effekt mot rovdyr.  


Inngjerding av større utmarksarealer er gjen-


nomført i Trysil og Grue. Prosjektene er svært 


kostnadskrevende og i flere tilfeller har bjørn 


og ulv gjort skade innenfor gjerdet. Tiltaket er 


vurdert i Akershus, men blir sett på som svært 


konfliktfylt i så folketette områder.  


De nye bestemmelsene i naturmangfoldslo-


vens § 17a om nødverge innenfor hegn krever 


at eldre anlegg med rovviltavvisende gjerder, 


som i dag ikke tilfredsstiller fastsatt standard, 


utbedres til denne standard. Dette for å kunne 


oppfylle kravene til å bruke nødverge innenfor 


hegnet. Ved tildeling av forebyggende tiltaks-


midler må derfor oppjustering av disse anleg-


gene tas med i prioriteringskriteriene. Oppda-


tering av anleggene må utbedres i løpet av en 


5 års periode gitt dagens rammer til forebyg-


gende og konfliktdempende tiltak. 


 


 


               Bilde 2 Viser ferdig oppsatt 6-tråds elektrisk rovviltavvisende strekkgjerde. Foto: Leif Larsen


 


 


 


 


 


 


 



http://www.rovviltportalen.no/multimedia/52627/Standard-rovdyravvisende-gjerde.pdf&contentdisposition=attachment

http://www.rovviltportalen.no/multimedia/52627/Standard-rovdyravvisende-gjerde.pdf&contentdisposition=attachment
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Elektronisk overvåking/sporingsutstyr for 


beitedyr (radiobjeller)  


Tiltaket er mest aktuelt på utmarksbeite i prio-


riterte beiteområder. Bruk av radiobjeller in-


nebærer at dyrene påmonteres en GPS ‐enhet 


som sender posisjonene via GSM slik at man 


kan lese av det enkelte dyrets posisjon på et 


digitalt kart. Man kan motta varsel når dyr 


ligger i ro over lengre tidsrom. Slik kan man 


raskere oppdage tapssituasjoner, kartlegge 


tapsårsak og følge dette opp med tiltak for å 


hindre ytterligere tap. GPS/GSM radiobjeller 


kan også gi informasjon om områdebruk og 


atferd hos beitedyrene, noe som blant annet 


kan bidra til mer effektiv sanking.  


Finansieringen kan innebære en viss egenan-


del for beitebruker siden det også må forven-


tes generelle driftsfordeler med bruk av ra-


diobjeller. Dette er et tiltak på utmarksbeite 


med mange nytteverdier som næring og for-


valtning har stor tro på i framtida. I mange 


fylker er bruken nå godt organisert ved utleie-


virksomhet gjennom fylkeslag og egne radio-


bjellelag. Dette skyldes høye enhetskostnader 


som fortsatt er en stor utfordring i videreut-


viklingen av utstyret. 


Bruk av sporingsutstyr vil forbedre beredska-


pen og øke dokumentasjonsgraden. Det gir 


større muligheter for å fastslå om dyret er tapt 


til rovvilt eller om det skyldes andre årsaker (f. 


eks sykdom, parasitter).  


 


 


 


Bilde 3 Viser radiobjelle i bruk på skogbeite i Romeriksåsen. Foto: Magnar Haraldsen
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På utmarksbeite i Akershus i 2012 brukes ut-


styret i 46 besetninger fordelt på over 800 


søyer.  


 


Forsinket slipp på beite 


Tiltaket har som formål å skille rovvilt og bei-


tedyr i tid og rom i områder med tidligere eller 


forventede rovviltskader. Omfatter utsatt slipp 


på utmarksbeite for en avtalt periode og kan 


gjennomføres både som planlagt og akutt. 


Tilskudd for fôrkompensasjon utbetales med 


en sats pr dyr og dag. Tiltaket er benyttet i 


noen få tilfeller i region 4. 


 


Ekstraordinært tilsyn 


Ekstraordinært tilsyn kan planlegges og omsø-


kes både som et forberedt og et akutt tiltak. 


Tiltaket kan omsøkes som forberedt dersom 


en har dokumentasjon fra Statens naturopp-


syn om at rovvilt oppholder seg i beiteområ-


det. Spesielt vil dette være aktuelt i forhold til 


at ulv oppholder seg i prioriterte beiteområ-


der. I slike situasjoner er det viktig å få kartlagt 


om det er rovvilt i området omkring beiteslipp 


og eventuelt oppdage en akutt skadesituasjon 


så raskt som mulig om dyr slippes. Tiltaket 


forutsetter nær kontakt og dialog mellom 


husdyreiere og Fylkesmann før tiltaket iverk-


settes, og en løpende dialog så lenge tiltaket 


varer. Tiltaket kan kombineres med sein slip-


ping. Det skal utarbeides varlingsrutiner som 


ivaretar hensikten med tiltaket, og stilles krav 


til rapportering. 


 


Tidlig sanking 


Tiltaket tidlig nedsanking innebærer at søyer 


og lam sankes fra utmarksbeite før beitese-


songen er over på grunn av skader fra rovvilt 


mot slutten av beitesesongen.  Dette kan gjø-


res som følge av store årvisse rovviltskader 


mot slutten av beitesesongen, f eks de siste 3 


ukene før ordinær sanking.  Tiltaket er mest 


aktuelt for områder med bjørn og jerv som 


erfaringsmessig gjør størst skade mot slutten 


av beitesesongen. Tilskudd for fôrkompen-


sasjon utbetales med en sats pr dyr og dag for 


en avtalt tidsperiode. Nasjonal standard for 


tidlig sanking skal følges standard for tidlig 


nedsanking.  Tiltaket er kun i noen få tilfeller 


tatt i bruk i forbindelse med akutte skadesitu-


asjoner i region 4.     


 


Flytting til annet beite 


Tiltaket omfatter flytting av sau til områder 


som er mindre utsatt for tap til rovvilt og hvor 


det er lettere å holde oppsikt med dyra. Av 


hensyn til beiterettigheter mm. , er det vans-


kelig å utnytte og flytte sau mellom forskjellige 


utmarksbeiteområder i regionen. Men å flytte 


sau fra et usikret innmarksbeite til et rovvilt-


sikret beite kan være aktuelt. Øy- og holme-


beiting anses for å være mindre utsatt for 


rovviltskader.    


 


Gjeting og bruk av vokterhund/kadaverhund 


I utlandet er det vanlig å bruke vokterhunder i 


kombinasjon med heltids/deltidsgjeting, men 


de kan også arbeide alene i lag med sau på 


inngjerdet beite eller alene på patruljering i 


utmark. Et effektivt forsvar forutsetter imid-


lertid at sauene går i flokk. De fleste sauene i 


Norge beiter spredt i utmarka, og derfor kan 


ikke uten videre de tradisjonelle vokterhund-


metodene benyttes. Aktuelle og utprøvde 


metoder i Norge er: 


 Vokterhunder på inngjerdet beite  


 Vokterhunder på patrulje 


 


I region 4 er for første gang en vokterhund tatt 


i bruk på innmark i 2012. Bruk av kadaverhund 


for dokumentasjon er ikke utprøvd. 



http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/50242/Standard_tidlig_nedsanking_versjon_140507.pdf

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/50242/Standard_tidlig_nedsanking_versjon_140507.pdf
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Bioforsk sine standarder og minimumskrav for 


”Bruk av vokterhund i Norge” kan du lese mer 


om under standard for vokterhunder. 


 


Bruk av hjemmebeite 


Et frivillig eller pålagt tiltak som innebærer at 


beiteretten i utmark ikke utnyttes i hele eller 


store deler av beitesesongen. Det vurderes 


som dyrevelferdsmessig uforsvarlig å la dyre-


ne beite fritt innenfor eller i nærheten av ulve-


revir. Tiltaket er kostbart. Tiltaket er mest 


brukt innenfor ulvesonen i Hedmark. 


 


Omstilling 


Siden opprettelsen av ulvesona er det gjen-


nomført noen få omstillinger til annen drift. 


Dette er kostbare og omstridte tiltak som 


vanskelig lar seg gjennomføre innenfor dagens 


bevilgninger. Det er satt økt fokus på omstil-


ling i prioriterte rovviltområder gjennom rov-


viltforliket. Det skal utarbeides en egen for-


skrift for formålet i 2013. 


 


Beredskapsarealer 


Beredskapsarealer er alternative beitearealer 


som husdyr han flyttes til dersom det oppstår 


større akutte rovviltskader på utmarksbeite. 


Beredskapsarealet er som hovedregel inngjer-


det med sauenetting, men dersom det er fare 


for rovdyrangrep bør gjerdet oppgraderes 


med strømførende tråder. Beredskapsareale-


ne bør ha en størrelse som gir tilstrekkelig 


med fôrtilgang til det dyretall det er planlagt 


for. Alternativt så må det foreligge en plan for 


tilleggsforing. Tiltaket er foreløpig ikke benyt-


tet i region 4. I de akutte skadetilfeller det har 


vært nødvendig å sanke dyr fra utmarksbeite 


tidligere enn planlagt, er dyrene flyttet tilbake 


til beitearealene til den enkelte dyreeier.    


 


Akutte tiltak 


Dette er tiltak som iverksettes ved større 


uforutsette skadesituasjoner underveis i bei-


tesesongen. Det vil ofte være snakk om mid-


lertidige tiltak og kombinasjon av tiltak hvor 


rask iverksettelse er avgjørende. Akutte tiltak 


kan forekomme både på innmarks- og ut-


marksbeite. 


God kommunikasjon og tett dialog mellom 


forvaltning og næring er nødvendig.  


 


Beredskap ved akutte situasjoner 


Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbei-


det en beredskapsplan for akutte situasjoner 


med store rovdyr, og har en operativ strategi 


for hvordan forskjellige situasjoner skal be-


handles. Målsettingen er å forenkle og utvide 


denne beredskapsplanen til å gjelde for hele 


region 4, samt å utarbeide en regional bered-


skapsplan som gjøres tilgjengelig på de to 


fylkesmennenes nettsider. Informasjon om 


beredskapsplanen distribueres til politi, kom-


muner og andre involverte slik at de som har 


roller eller myndighet innefor rovviltforvalt-


ningen er kjent med hvem som gjør hva og 


hvordan i gitte situasjoner.  


 


Det er innenfor region 4 etablert en rutine 


hvor det innenfor fylkene Oslo og Akershus er 


en 24 timers beredskap i beitesesongen i for-


hold til forvaltning av akutte rovviltsituasjoner 


enten dette er skader på beitedyr, påkjør-


sel/skade på rovvilt eller rovvilt som kommer i 


konflikt med befolkning eller bebygd område. 


Det er fra 2012 etablert en ordning med SMS-


varsling hvor forvaltningen kan sende ut in-


formasjon til de som melder seg på ordningen. 


Dette for å nå ut med informasjon så raskt 


som mulig. 


 


 



http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/50243/Standard_vokterhunder_ver_140507.pdf





Side 37 
 


Akutt nedsanking ved større skadesituasjoner 


Tiltaket omfatter nedsanking av sau som følge 


av akutte skadesituasjoner forårsaket av gau-


pe, ulv, bjørn eller jerv og som kan oppstå når 


som helst i beitesesongen. Hensikten er å be-


grense skadeomfanget for en kortere eller 


lengre periode avhengig av hvordan rovviltsi-


tuasjonen utvikler seg. Dyrevelferdsmessige 


hensyn og potensialet for ytterligere skader vil 


være avgjørende for om akutt sanking skal 


gjennomføres. Det kreves nær dialog mellom 


beitebrukere og fylkesmannens personell m. 


fl. før det kan gjøres vedtak om akutt nedsan-


king fra utmarksbeite. Det anbefales bruk av 


mobile sankekve for rask og effektiv sanking. 


Akutt sanking krever at det er tilfresstillende 


med beredskapsarealer. Det bør innen hvert 


beitelag lages en plan hvor det fremkommer 


hva som finnes av beredskapsarealer og beho-


vet for slike beitearealer. 


 


Ekstraordinært tilsyn 


Tiltaket omfatter iverksettelse av ekstraordi-


nært tilsyn på utmarksbeite utover ordinært 


tilsyn etter oppdaget skadesituasjon i løpet av 


beitesesongen. Det kreves dokumentasjon av 


rovviltskade fra SNO og tett dialog med Fyl-


kesmannen. Tiltaket/tiltakene kan avtales 


muntlig med Fylkesmannen, men må i etter-


kant omsøkes og rapporteres i elektronisk 


søknadssenter før utbetaling av tilskudd. San-


kelaget må gjennomføre ekstraordinært tilsyn 


så raskt som mulig. 


Ved akutte skader på innmarksbeite priorite-


res ekstraordinært tilsyn sammen med andre 


sikringstiltak som redusert beiteareal, sikring 


med rovviltavvisende gjerde, bruk av nattkve 


mm.   


 


 


 


Bruk av nattkve 


Ved akutte rovviltskader kan det som et aktu-


elt tiltak være behov for å samle dyrene i sikre 


nattkve eller å ta dyrene inn om natten.  Tilta-


ket kan gjennomføres som strakstiltak og ses i 


sammenheng med permanente gjerdetiltak. 


 


Flytting til andre beiter 


Flytting av sau til beiter utenfor etablerte ul-


verevir for kortere eller lenger tid vil kunne gi 


skadereduksjon.  Brukere i Østfold, med til-


gang til flere beiter, har selv gjort dette som 


tilpasning til skadesituasjoner.  


I Akershus er det flyttet sau fra inngjerdet 


utmarksbeite til rovviltfrie øyer i Nordre Øye-


ren Naturreservat. I dette beiteområdet var 


det gaupe som var skadevolder. Tiltaket vur-


deres å ha tapsreduserende effekt. 


 


Konfliktdempende tiltak 


Regelverket fra 2005 åpner for at det innen 


kommuner med store belastninger med rovvil-


tarter som ulv og bjørn kan søkes om midler til 


konfliktdempende tiltak.  


Hensikten med tiltakene er at de skal bidra til 


å gi økt kunnskap om rovvilt og rovviltforvalt-


ning, spesielt blant barn og unge. For vår regi-


on er områdene øst for Glomma mest aktuell. 


I tillegg til nevnte rovdyrarter vil det være 


naturlig å fokusere på gaupe da vi har en tett 


gaupebestand i dette området mot Hedmark 


og Sverige.  


Kommuner og lokalsamfunn som berøres av 


rovvilt, særlig bjørn og ulv, prioriteres foran 


andre områder. I regionen vil dette foreløpig 


gjelde øst for Glomma. 


Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og 


forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. 
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Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres. 


 


Forvaltning av landbrukspolitiske 


virkemidler  


Det er gjennom Meld.St. 9 (2011-2012) om 


landbruks- og matpolitikken slått fast at mat-


produksjonen skal øke med 20 % de neste 20 


årene.  Det fremheves at utnyttelse av ut-


marksbeite er viktig for å opprettholde et ak-


tivt landbruk i hele landet, og viktig for målet 


om økt matproduksjon.  Forutsatt at beitingen 


skjer innenfor rammen av naturens tåleevne, 


bidrar driftsformen til en økologisk bærekraf-


tig matproduksjon.  Det bidrar også til å holde 


kulturlandskapet åpent, opprettholde beite-


avhengig naturmangfold og synliggjøre land-


bruksaktivitet og kulturminner.  


Fra og med 2013 vil fylkene i landet etablere 


nye Regionale bygdeutviklingsprogram (RBP) 


for å styrke det regionale handlingsrommet på 


landbruks- og matområdet, og øke mobilise-


ringen av lokale ressurser. RBP er en overbyg-


ning av de tre delprogrammene; regionalt 


næringsutviklingsprogram, regionalt miljøpro-


gram og regionalt skog og klimaprogram. Hen-


sikten er å samordne regionale planer og vir-


kemidler for å fremme landbruksbasert 


næringsutvikling, og for å målrette miljø- og 


klimaarbeidet. 


BU - tilskudd 


Dersom bygdeutviklingsmidler (BU-midler) 


nyttes til tiltak i rovviltutsatte områder, skal 


det tas utgangspunkt i anbefalingene fra den 


regionale rovviltnemnda, sett sammen med 


andre mål og rammebetingelser som gjelder 


for vedkommende region. Innenfor forvalt-


ningsområdet for ynglende ulv, kan det kun 


innvilges BU-midler til etablering eller utvidel-


se av småfebesetninger når beiting foregår 


innenfor rovviltavvisende gjerder. 


SMIL - tilskudd 


Regionalt miljøprogram (RMP) legges til grunn 


for miljøarbeidet i landbruket generelt og for 


forvaltningen av regionale og lokale virkemid-


ler. Virkemidlene er rettet mot å hindre for-


urensning og fremme kulturlandskapsverdier. 


Kommunene utarbeider tiltaksstrategier for 


de kommunale midlene. Regionalt miljøpro-


gram har mål og økonomiske virkemidler som 


skal stimulere til beiting i viktige kulturland-


skapsområder og i utmark. Kommunale SMIL-


midler (Spesielle miljøtiltak i landbruket) kan 


nyttes til å gjerde inn innmark.    


Ved nyanlegg eller opprusting av eksisterende 


gjerder for innmarksbeite, skal bruk av land-


brukspolitiske og miljøpolitiske tilskudd ses i 


sammenheng slik at gjerdene tilfredsstiller 


krav til rovviltavvisende gjerde.  


OBB -tilskudd 


Formålet med organisert beitebruk (OBB) er å 


legge forholdene til rette for best mulig utnyt-


ting av beite i utmark og redusere tap av dyr. 


Ordningen er viktig for å opprettholde beite-


bruken i utmark og for pleie av kulturlandska-


pet i våre skogsbeiteområder. Tilskudd kan 


innvilges til drift av beitelag og til investeringer 


i beitefelt (sperregjerder, sankekve mm.). 


Søknadsfristen er 15. februar til Fylkesman-


nen.  


Rovviltnemnda anser det som viktig å støtte 


opp om beitelagene og deres arbeid.  


Det er et mål å få til en optimal samordning av 


landbrukspolitiske og miljøpolitiske virkemid-


ler i områder med faste bestander av rovvilt. 


 


Rovvilt som opptrer nær bebyg-


gelse eller befolkning 


Når det gjelder rovvilt, i første rekke bjørn og 


ulv, som opptrer nær bebyggelse eller befolk-


ning, og det vurderes å være akutt fare for liv 



http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-9-20112012.html?id=6649800





Side 39 
 


og helse, så er det politiet som fatter avgjørel-


se, hvis mulig i samråd med Fylkesmannen, 


om eventuell avliving av rovvilt. Dersom rov-


vilt tilegner seg et levesett, som er truende 


overfor folk eller hvor de lever tett innpå be-


bodde områder og skaper konflikter i forhold 


til mennesker, så ønsker nemnda å fjerne slike 


individer. Dette vil skje gjennom søknad til 


Direktoratet for naturforvaltning, eller ved 


lisensfelling dersom det er et aktuelt virke-


middel.   


Dersom bjørn opptrer nær bebyggelse vil det i 


første omgang være aktuelt å forsøke å 


skremme den bort.  I slike spesielle tilfeller vil 


Staten naturoppsyn bli bedt om å bistå. 


 


Samarbeid med forvaltningsorga-


ner og brukergrupper 


I Stortingsmeldingen om Rovvilt i norsk natur 


og påfølgende behandling i Stortinget er vik-


tigheten av lokal medvirkning og innflytelse i 


forhold til rovviltforvaltningen fremhevet.  


Dette er gjenspeilet i Forskrift om forvaltning 


av rovvilt, fastsatt ved kgl. res. 18.mars 2005.  


Der er det i §§ 1, 5 og 6 satt krav om at det 


skal være lokal medvirkning og kontakt med 


berørte kommuner og organisasjoner. Dette 


er ytterligere understreket i Rovviltforliket av 


16. juni 2011. 


I henhold til Rovviltforliket av 16. juni 2011 så 


legges det til grunn at rovviltforvaltningen 


utøves på en slik måte at det ikke er behov for 


beitenekt etter dyrevelferdsloven i prioriterte 


beiteområder. Det presiseres også at det ved-


tak om beiterestriksjoner grunnet rovvilt skal 


gis full økonomisk kompensasjon til dyreeier 


fra dag en.  


Strategier 


Rovviltnemnda ønsker å etablere et nært og 


godt samarbeid mellom nemnd, sekretariat, 


involverte fylkesmenn og næringsorganisasjo-


ner, ulike interesseorganisasjoner og befolk-


ningen for øvrig. Dette søkes oppnådd ved å 


ha årlige møter med organisasjonene, og ved 


å delta etter behov på møter hos organisasjo-


ner med flere, samt avholde årlige informa-


sjon/kontaktmøter med kommunene. 


Gjennom etablering av et godt samarbeid og 


dialog med omkringliggende rovviltregioner vil 


vi forsøke å skape en omforent rovviltforvalt-


ning i grenseområdene mellom region 4 og 


naboregionene. 


Før beitesesongen gjennomføres møter med 


beitelag, rovviltpersonell i Statens naturopp-


syn og lokalt Mattilsyn angående beredskap 


og forvaltningsmessig oppfølging gjennom 


beitesesongen. 


Det gjennomføres møter med Dyrevelferds-


nemndene og Mattilsynet årlig for å etablere 


en gjensidig forståelse og kunnskap om hvilke 


tapsforebyggende tiltak som er eller vil bli 


gjennomført, hvilke beredskapsordninger som 


er etablert og hvordan vi i fellesskap kan nå 


målsettingen om en god dyrevelferd for bei-


tedyr og husdyr som holdes ute.  


Selv om formell myndighet i forbindelse med 


forvaltningen av de store rovdyrene ligger 


utenfor kommunenes ansvarsområde må til-


tak måtte gjennomføres lokalt. Kommunene 


har gjennom lokalkunnskap og lokalkompe-


tanse på vilt-, miljø- og næringssiden, viktige 


funksjoner knyttet til bl.a. planlegging av fore-


byggende tiltak mot rovviltskader, medvirk-


ning i bestandsregistrering, skadedokumenta-


sjon, og oppgaver i sammenheng med kvote-


jakt og skadefelling m.m. Det er derfor viktig 


at kontakten mellom rovviltnemnda og kom-


munene styrkes. Det samme gjelder kontakten 


mellom fylkesmennene og kommunene. Rov-


viltforliket oppfordrer kommunene i rovvilt-


områdene til å ha kompetanse i rovdyrspørs-


mål. Det er statens ansvar å bidra til opplæ-


ring for å sikre dette. 
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