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Rovviltkontakt

• SNO har et landsdekkende nettverk av 12 

regionalt rovviltansvarlige med  ca 150 

rovviltkontakter for skadedokumentering 

og bestandsregistrering.

• Rovviltkontaktene navet i Sno sitt

rovviltarbeid



Seksjon Rovvilt
Ansvarsområder:

• Bestandskartlegging store rovdyr

• Tilsyn med utøvelse av jakt og fangst av 

store rovdyr 

• Skadedokumentasjon på husdyr og 

tamrein

• Felling og konfliktdempende tiltak 

knyttet til rovvilt

• Forebygge og avdekke faunakriminalitet 

med særlig fokus på store rovdyr –

skuddplasskontroll



Fellingslaget

• 7 ansatte med hovedansvar på 

fellingsarbeid.

– 2 i sør, 3 i midt og 2 i nord 

– brukes over hele landet

• ”Bak-lomme-kontrakter”

– Bistand fra lokale under fellingsforsøk



Regelverk

• All tillatelse til felling av store rovdyr 

reguleres i «Forskrift om forvaltning av 

rovvilt»

• Vilkår for deltagelse reguleres i tillegg i 

«Forskrift om utøvelse av jakt, felling og 

fangst»



Skadefelling:

• I perioden 1. juni – 15. februar ha 

Fylkesmannen myndighet til å fatte vedtak

– Gis normalt til kommunale fellingslag

• I perioden 15. februar – 1. juni har 

Miljødirektoratet myndighet til å fatte vedtak

– Gis normalt til SNO



SNOs fellingsoppdrag:

• Lede og gjennomføre felling når 

– når Miljødirektoratet av eget tiltak eller etter søknad 

fatter vedtak om felling

– lokal deltagelse

• Så langt som mulig bistå kommunale/lokale 

fellingslag

– når den som har fått fellingstillatelsen ber om bistand

– kompetanse og praktisk innsats under gjennomføring av 

felling

– innenfor den rammen som er gitt i fellingstillatelsen



SNOs fellingsoppdrag:

• Egen fellingsinstruks gitt av MD.
– Det statlige fellingslaget kan, uten hensyn til de regler som ellers 

gjelder, jf viltlovens § 12, velge den etter forholdene mest 
hensiktsmessige metode i arbeidet med uttak av dyr innenfor de 
rammer Bern-konvensjonen setter.

• Fellingsarbeidet blir nøye overvåket, og det er 
strenge krav til at metodene skal være sikre og 
humane!

• Det statlige fellingslaget blir brukt når det stilles 
særlige krav til human og/eller presis utførelse 
gjennom kompetanse, virkemiddelbruk, 
organisering og finansiering.





Helikopter eller bakkejakt?









Vinteren

2016 - 17





Noen kjente utvandringer våren 2017



Skutte ulver 2015 (kilde – rovdata)



Bistand kommunale fellingslag

• Bistand felling

– Kompetanse, personell og hundeekvipasjer

– Lokal fellingsleder

– Bistår under de vilkår som ellers gjelder for 

fellingstillatelsen

• Bistand opplæring

– Kurs og seminarer, samarbeid med NJFF

– Bistand hundetrening

– Sporing på bjørn gjennom det skandinaviske 

bjørneprosjektet 

– Wire-bjørn, «du ringer – vi bringer»



Hva er viktig når SNO bistår 

lokalt?

• En god fellingsleder, - fast og bestemt både 

i forhold til mannskap, media og strategi

• God kunnskap om jakt på rovvilt

• Et godt fungerende fellingslag,- ”kjemien 

bør stemme”



Beredskap

• SNO har beredskap hele året

– Gjennom beitesesongen har vi 24t vaktlister

– Legges ut på www.naturoppsyn.no

• Noen hundeekvipasjer får bli med på en 

ukes trening i Sverige

– Meld interesse til fylkesmannen!



SNO bistand skadefelling 

Hadeland

• Press på lokale fellingslag

• Diskusjon om metodebruk

• Helikopter?

• Drivende hund?



SNO bistand skadefelling 

Hadeland

• Dep gir disp til bruk av drivende hund

• Vilkår at SNO er tilstede og leder 

fellingsforsøk

• Senere FM mulighet til å gi fellingslag disp



Drivende hunder - Sporhunder

• SNO bedt om bistand

• Første runde med SNO bistand fra 14.juni

• Tilstede med 4 personer

• Inkl hundeekvipasjer fra Sverige



SNO bistand skadefelling 

Hadeland

Stor medie- og

politisk 

interesse



Drivende hunder  - Sporhund

• Drivende hunder

• Sporhunder

Samlebegrep flere raser



Drivende hund - Sporhund

Viltloven regulerer bruk av hund

• Drivende hund

» Hare

» Rev

» Gaupe

Boghøyde over 41 cm

Løs på drevet halsende 



Drivende hunder - sporhunder

Typiske raser drivende hunder

• Alle typer støvere

• Herunder også plotthunder



Drivende hunder - Sporhunder

Sporhunder

• Gjelder i prinsippet alle raser

• Forutsetning at de brukes i bånd

• Ofte ønskelig med «sporslaver»



Drivende hund - Sporhund

• Stellende hunder

Tillatte raser

Typisk ulike elghund raser

• Norsk grå

• Laika

• Jemt

• Kareler osv



Drivende hunder - sporhunder

Løs på drevet halsende hund på ulv

• Ingen mirakelkur

• Liten erfaring i Norge

• Liten erfaring på bar bakke også i Sverige

• Noe erfaring på snødekt mark i Sverige



Drivende hunder - sporhunder

Fellingsforsøk ulv Hadeland 2017

• Store arealer

• Uforutsigbart hvor og når neste angrep skjer

• Svært tett skogbilde

• Forholdsvis tette viltbestander

• Tilgjengelig sau over store arealer



Drivende hunder - Sporhunder

• Ønske om å komme så tett på at drivende 

hunder

kunne forsøkes å brukes

• Krever ferske spor og at hundene fester i 

sporet



Drivende hunder - Sporhunder



Drivende hunder - Sporhunder



Drivende hunder - Sporhunder

Erfaring så langt løs på drevet så langt:

• Lovverket setter generell begrensninger

• Liten erfaring på bar bakke

• Noe erfaring på snø i Sverige/ Finland

• Få tilgjengelige ekvipasjer



Drivende hunder - Sporhunder

• Stort behov for gode sporhunder

• Dersom løs på drevet brukes, avhengig av 

kombinasjon med gode sporhunder

• Ved gitte tilfeller, der forholdene ligger til

rette for det, kan drivende hunder være et 

verktøy



Sporhunder – drivende hunder

• FM i Oppland og Hedmark

utdanner sporhund ekvipasjer

• SNO startet med ytterligere to

ekvipasjer under opptrening

Prosjektet vil utvides i 2018


