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• Særlige fellingsoppdrag

• Forvaltningsmerking/immobilisering

• Utvikling av hundeekvipasjer til ulike 

rovviltformål

• Utredning av særlige rovviltsituasjoner

• Kursing, trening og kompetanseheving 

(jegere)

• Bistand til skadefellingslag

Rovviltarbeidet i Statens naturoppsyn

• Særlig ansvar rovviltovervåking

• Koordinering rovviltkontaktnettverket

• Skadedokumentasjon husdyr og tamrein

Rovvilttiltak (SRT)
Veronica Sahlén 

Rovviltdokumentasjon (SRD)
Jan Paul Bolstad



• Oppdrag gitt til miljødirektoratet fra 

KLD

• Samle kunnskap og erfaring

• Arbeidsgruppe fra SNO, lokale 

fellingsledere med lang erfaring, 

viltseksjonen i Miljødirektoratet og FM 

(SF), samt dialog og underveismøter

med USS.

• Endelig resultat oversendt KLD juni 

2019.

Fellingsveileder



• Gjennomgang av relevant lovverk

• Aktørenes roller og ansvar – myndigheter og andre

• Gjennomgang av virkemiddel i fellingsoppdrag

• Oppsummering av tilgjengelig kunnskap og erfaring 

om planlegging og gjennomføring av 

skadefellingsoppdrag

• Særlige råd for konkrete skadefellingsoppdrag - Bilag

• Rapportering av skadefellingsoppdrag

Fellingsveileder



Veilederen er en mulighet

• Veilederen er et konsentrat av relevant lovverk, retningslinjer, administrative 

føringer og praktisk erfaring fra gjennomføring av fellingsoppdrag.

• Ambisjonen er at veilederen vil kunne brukes i sin helhet ved gjennomføring 

av kursing og forberedende møter for skadefellingslag, men brukere skal også 

kunne nyttiggjøre seg spesifikke momenter som er rettet mot konkrete deler 

av et fellingsoppdrag.



Rapportering = erfaringsutveksling

• Rapportering av fellingsforsøk er avgjørende for å bygge opp 

erfaring og formidle hva som er/ikke er effektivt

• Sikrer kontinuerlig utvikling av fellingsarbeidet



Kommunenes rolle

• Etablere fellingslag

• Interkommunalt fellingslag?

• Arbeidsgiveransvar/administrativt ansvar

• Søke om skadefellingstillatelser



Forskrift om forvaltning av rovvilt

• § 17.Ettersøk av såret og skadet rovvilt

• Den som skadeskyter gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn under forsøk på felling eller jakt i 

medhold av bestemmelsene i denne forskrift plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest 

mulig. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Det skal ikke 

gjøres forsøk på felling eller jakt på nye dyr mens ettersøk pågår.

• Den som under jakt eller ved skadefelling/lisensfelling skadeskyter gaupe, jerv, bjørn, ulv eller 

kongeørn skal uten opphold underrette fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. 

Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i 

forsøket på felling eller jakt skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller 

politimyndighet i det videre ettersøk.

• Ved ettersøk av rovvilt som påtreffes skadet eller skades utenom lovlig jakt eller fellingsforsøk 

skal kommunen straks varsle fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen og 

politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

• § 29. Avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode:

• Den som utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode kommer over skadet storvilt eller 

kongeørn som er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli frisk, skal umiddelbart 

melde dette til kommunen. Kommunen skal sørge for avliving dersom dyret ikke kan bli 

friskt. Gjelder dette gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn skal kommunen straks varsle 

statsforvalteren og nærmeste politimyndighet. Statsforvalteren og politiet kan beslutte at 

ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.



• Stiller spesielle krav til mannskap og hunder.

• Få med mye erfaring i Norge.

• Hvordan man velger å løse oppgaven varierer fra 

fylke til fylke.

Ettersøk på store rovdyr



Elghunder til ettersøk på rovdyr?




