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Kan vi redusere tap i utmarka?

Hva rår vi med?

 Friske dyr i god kondisjon

 Beiteatferd

 Antall lam med søya

 Parasittregime

 Tilsyn

 Samarbeid: kollektiv 

kapasitet

Hva rår vi ikke med?

 Antall rovvilt i 

området

 Politikk

 Lovverk

 Instrukser



Reven- en luring

Påstand fra Statsforvalter

3 årig prosjekt med 

skuddpremie

74-90 rev hvert år!

Ingen endring i tapstall



Den siste omsorgen…

Å finne dyret og få et svar

Dokumentasjon

Erstatning

Punkt i kartet



Vi har med oss

Kikkert

Kamera

GPS

Linjal/målband

Kniv

Pen/blyant og papir

Tau

Plastpose/markør

 Dekke til kadaver

 Engangshansker

 Konvolutt

 Plastpose



Nyttig

informasjon

Hvem kan kontaktes?

Båndtvang (utvidet?)

Rovviltobservasjoner

Lukk grinda



Våre hunder 

har flere 

funksjoner



Kadaverhundekvipasjer

 Sankelaget disponerer 13 

kadaverhundekvipasjer

6 i min familie



Kadaverhunden Greg



Radiobjeller

Nyttig informasjon

Beitemønster

Unormale flyttinger

Alarm

Tidkrevende



Nytte i egen besetning

Beitemønster

Vandringer

Beitegranskinger

Effektivt tilsyn

Sanking



Radiobjeller +kadaverekvipasjer

Få alarm

Bondens ansvar

Fører henter informasjon

Søker i felt

Funn

Kontaktperson

Dokumentasjon



GPS

Et viktig hjelpemiddel

Riktig instilling

Kalibrering

Finne posisjon til radiobjeller

Finne kadaver observert av andre

Riktig posisjon til SNO

Utgangspunkt for søk med 

kadaverhundekvipasjer



Gaupe

Typisk strupebitt

Kan være vanskelig å 

oppdage hull på utsiden

Tydelige bloduttredelser i 

skinn og på strupen

Kan flå, men unngå å skjær i 

hull etter tenner

Gauper kan mangle tenner!









Jerv

Knusningsskader

Vanligst i øverste 

nakkevirvel

Knusningsskader i ansikt





Det er stor forskjell 

på et gammelt 

kadaver og er 

utspist kadaver











Bjørn

Bjørn skutt i Porsanger

Store skader

Ofte mange dyr

«levende og døde»









Ørn
Vanskelig å finne

kadaver, spesielt tidlig

på våren.

Punkterer med

bakklo, som gir tre

kantete hull.

Komplisert 

skadefelling «..skal 

være over 3 år, og 

hann..»

Følgeskader

kompenseres ikke.





Ulv

Kraftige lange bitt, med 

mye riving. Bitt flere 

steder på kroppen.

Dreper og skader ofte 

mange dyr 

Spiser ofte på bytte

Opptrer som

enkeltindivid eller i flokk





Utmåling av erstatning

• Dersom det oppdages skadd eller drept sau eller lam og det er 
mistanke om at fredet rovvilt er årsaken må saueeier melde fra 
til Statens naturoppsyn (SNO).

• SNO undersøker funnet og vurderer om det kan påvises at en av 
de fredede rovviltartene er skadevolder.

• Det er vanskelig å gjenfinne sau og lam som tapes på 
utmarksbeite. En mindre andel av tapte sau kan gjenfinnes og 
dokumenteres.

• Statsforvalteren bruker dermed skadehistorikk, kjennskap til 
rovdyr i området, kunnskap om skademønster hos den enkelte 
rovviltart og andre opplysninger i kombinasjon med påviste 
rovviltskader for å anslå det sannsynlige totale tapet.




