Organisering av rovviltarbeidet i Nord-Fron, Sør-Fron
og Ringebu kommuner
Geir Johan Groven, avdelingsleder landbrukskontoret

4.4.2018

Rammer og sentrale aktører
– Rovviltforskrifta og anna overordna regelverk
– Forvaltningsplan for rovvilt i region 3 – Oppland
– Handlingsrommet innenfor gjeldende regelverk er
begrenset, steile fronter, kommunen uten myndighet
– Sentrale aktører er beitenæringen, kommunen,
fylkesmannen, rovviltnemnda og SNO
– Kommunen har som kjent ansvaret for det
kommunale skadefellingslaget NB! Må følges opp
– Dialog, samarbeid og samhandling mellom de
sentrale aktørene før, under og etter beitesesongen
er helt avgjørende

Kommunal organisering
– Kommunene har felles problemstillinger/utfordringer
– Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Sel, Vågå mfl. har
godt samarbeid, både administrasjon og politisk nivå
– Økonomiske rammer
– Dispensasjoner for skadefellingslagene
– Likelydende arbeidsavtaler
– Felles skytetreningsanlegg med bevegelige mål
– Innkjøp av felles flaggline
– NB!! Interkommunal vakttelefon rovvilt (NordFron, Sør-Fron, Ringebu)

Interkommunal vakttelefon rovvilt
– Operativ fra 1.6 – 15.9 (vaktuker fordeles)
– Sikrer at alle beitebrukere har et sikkert kontaktledd
alle dager gjennom hele beitesesongen
– Skadefellingssøknader/klager på avslag/akutte midler
– Koordinering av skadefellingsforsøk
– SMS-varsling til beitelag, skadefellingslag og andre
– Henvendelser fra media
– Kontakt med Fylkesmannen, SNO og andre
– Kontroll over fortløpende kostnader ved pågående
skadefellingsforsøk (NB! sms og regneark)
– Kostnader kr 100.000 inkl. sms-varsling

Skadefellingslaget

– Skadefelling er et oppdrag jf. uttak av skadegjører
– Felling av skadegjører skal skje på en effektiv, sikker
og human måte
• Interkommunalt skadefellingslag Nord-Fron/Sør-Fron
– 2-årige arbeidsavtaler, hvert medlem har ID-kort
– Egen instruks for fellingsledere og mannskap
– Arbeidsgiverforhold til kommunen, inkl. forsikring
– Lønnskjøring/timelister gjennom en kommune
– Bestemte personer har ulike ansvarsområder
– Utvelgelse av mannskap til skadefellingslaget
– Mer samarbeid utover kommunegrensene

Skadefellingslaget forts.
– Utvelgelse av skadefellingsledere er avgjørende,
her teller PERSONLIGE EGENSKAPER
– Antall skadefellingsledere?
– God innsats, kunne takle press
– Gode samarbeidsegenskaper i flere retninger
– Vilje til å sette seg inn i gjeldende lovverk, og evne
til å følge dette opp i praksis
– Evne til å organisere skadefellingsmannskapet i
forhold til gjennomføring og økonomi
– Lokalkunnskap og erfaring
– Håndtere media på en klok og profesjonell måte

Beredskap
• Berørte beitebrukere SKAL få rask respons og
nødvendig bistand
• Rovviltskader er ferskvare. Tidsaspektet er kritisk.
• Varslingsrutiner (NB! MÅ FUNGERE)
• Beredskapsgruppa i Fron (beitenæringen sjøl)
• Interkommunal vakttelefon
• Kadaverhund, ekstraord. tilsyn/akutt tilsyn
• Interkommunalt skadefellingslag, alltid en
tilgjengelig leder eller nestleder
• Ved skadefelling, tilgang på hund/hundeekvipasjer
• Beredskapskveer/seterkveer ved rovviltangrep

Beredskap forts.
• FKT-midler
– Ordinær tildeling og akutte midler
– Mest mulig målretta bruk av midlene
– Kurs for opplæring av kadaverhundeekvipasjer
• Beitebruksplan (kommunal plan)
– Oppdatert plan, utfordringer og muligheter
• Psykososial beredskapsplan (kommunal plan)
– Inkluderer berørte dyreeiere ved rovviltangrep
– Landbrukskontoret varsler kriseteamet i
kommunen ved rovviltangrep
– Kriseteamet kontakter berørt dyreeier, får tilbud
om oppfølging

