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Blir det en akutt situasjon så vennligst meld fra til           
nabobeitelagene både i egen kommune og i 
nabokommunene. 

Nytt nr 930 60 221 til vakttelefon  

rovvilt fylkesmannen i Trøndelag 
 

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte 
forebyggende tiltak eller skadefelling. 

Beitebrukernes viktigste TILTAK er å finne og melde fra til SNO 
om kadaver snarest mulig. 

 

Beitebrukernes viktigste REDSKAP er å gå tilsyn og skrive god 

tilsynslogg.  

Dokumenter observasjoner gjerne med bilder. 
 



BEREDSKAPSPLAN FOR BEITEDYR 

VED ROVDYRSITUASJON I RENNEBU 
 

1. Ved mistanke om rovviltskade skal dyret/kadaveret undersøkes av rovviltkontakt.  
Det er viktig at alle døde dyr får registrert dødsårsak. Ring rovviltkontakt så sant du 
finner kadaver som tydelig er et helt dyr, alt som ser ut som et ferskt/nylig tatt kadaver 
skal innrapporteres i rovbase.  
 
SNO`s rovviltkontakter med virkeområde bl.a. i Rennebu er: 
Navn Telefon 
Håvard Rønning 482 12 691 
Johan Skinderhaug 911 60 138 

Steinar Rikstad  908 32 270 
 
Rovviltansvarlig i Trøndelag sør er Frode Aalbu, tlf nr 468 99 505. 
 

2. Meld også i fra til Rennebu Sau og Geit ved Jon Kvam tlf.nr 918 12 279 
 

3. Er det mange døde dyr i et området, kan det søkes om midler til ekstraordinært tilsyn. 
 

4. Aktuelt telefonnummer til Fylkesmannen Trøndelag 930 60 221, de nås også på 
kveld/helg på dette nr. Om dere ikke får svar så send gjerne en sms. Den som har vakt 
vil ringe tilbake så fort de har anledning.  
 

5. Vakthavende hos Fylkesmannen kan ved akutte skadesituasjoner avklare søknader om 
tilskudd til ekstraordinært tilsyn og søknader om skadefelling av rovvilt. Søknad og 
tilsagn avklares som hovedregel muntlig, men følges opp skriftlig etter avtale. Dette da 
sakene har en akutt karakter.  
 

6. Blir situasjonen slik at det er ønskelig å søke om skadefellingstillatelse så skal den 
normalt gå om Rennebu Kommune, ring kommunen 72 42 81 00 og ta kontakt med 
Ståle Solem eller Evy-Ann Ulfsnes. Dette er ikke påkrevd! 

 
Ansvarlig for skadefellingstillatelse i Rennebu er Ståle Solem, 72 42 81 41 / 416 01 342. 
Alternativt kan prosjektleder for det interkommunale skadefellingslaget Geir M. Granmo, 
97 10 27 88 kontaktes. Kommunen/ prosjektleder er behjelpelig med utfylling av søknad 
om skadefellingstillatelse. 
 
 

7. Dersom det blir gitt skadefellingstillatelse på rovdyr er det organisert et kommunalt 
skadefellingslag som er underlagt en fellingsleder fra det regionale skadefellingslaget. 
Fellingsleder er bindeleddet mellom kommunen og det lokale fellingslaget. 
Fellingsleder i Rennebu er Paul Paulsen tlf 99 54 99 23. Det er satt opp vaktliste som 
viser hvem som har vakt den enkelte uke i beitesesongen. Det er for hele 
beitesesongen en fellingsleder og en hundeekvipasje som til en hver tid har vakt i det 
regionale skadefellingslaget.  
 
 
 



Skadefellingssøknader – prosedyre og hvem gjør hva!  
Det kan søkes om skadefellingstillatelse fra eier, beitelaglag, kommune eller 
prosjektleder. 
 
Fra 1. juni overtar fylkesmennene myndigheten til å iverksette skadefellinger 
dersom det oppstår en akutt skadesituasjon hvor rovvilt gjør skade på husdyr 
eller tamrein 
 
En søknad bør inneholde:  

• Hvem søker (enkeltperson/beitelag etc.) og for hvilket område 
(beitelag/kommune).  

• Kartfestet info om kadaverfunn: ant. kadaver totalt, ant. undersøkt av SNO, 
savnede lam.  

• Hvilket tidsrom skaden har skjedd.  

• Antall saueeiere som er berørt og antall sau som går på beite i det aktuelle 
beiteområdet. Hvem som eier besetningen(e) 

• Om det er gjennomført/mulig å gjennomføre forebyggende tiltak i beiteområdet.  
 
 
For å få vellykket skadefelling er det viktig:  

• At det er tilstrekkelig tilsyn i området slik at skade oppdages raskt.  

• At søknaden om skadefelling sendes raskt – meld alltid søknader om 
skadefelling per telefon til Fylkesmannen på vakttelefonen 900 65 298.  

• At søknaden behandles raskt hos Fylkesmannen.  

• At fellingslaget er godt organisert og har gjort nødvendige forberedelser.  
 
Statens naturoppsyn har en aktiv rolle i arbeidet med felling av særskilte 
problemindivider av rovvilt, og i forbindelse med fellingstiltak i regi av Miljødirektoratet.  
Rovviltkontaktene kan også i skadefellingsperioden være behjelpelige med å vurdere 
alderen på eventuelle nye kadaver. 
 
I tillegg kan SNO etter avtale bistå ved fellinger i regi av andre. Slikt bidrag må eventuelt 
tas opp med SNO direkte. SNO dekker kostnader for SNO-ansatte der de engasjerer 
seg i fellingstiltak. 
 
Jegere i det kommunalt oppnevnte skadefellingslag vil bli godtgjort j.f. rovviltforskriften 
§§ 9 og 9a.  
 
 
 
Effektiv skadefelling bjørn 
Rennebu kommune har et organisert samarbeid med andre kommuner om effektiv 
skadefelling av bjørn, ulv, jerv og gaupe i Sør-Trøndelag. Målet er å øke effektiviteten 
og kompetansen i forhold til skadefelling. For å nå målet er det i hver kommune et lokalt 
skadefellingslag med 1 fellingsleder. Det regionale skadefellingslaget består av 8 
fellingsledere og 3 hunder/hundeførere.  
 

 
 

 



 
Spor og synsobservasjoner av rovvilt 
For å kunne følge med i betandssituasjonen av rovdyr er det viktig at alle antatte 
sportegn eller synsobservasjoner av rovdyr meldes til SNO.  

 
Bli rapportør ! 
Har du sett store rovdyr eller spor og tegn etter noen av disse? Gå inn på 
www.rovdata.no og bli rapportør.  

I denne databasen er det mulig for alle å registrere observasjoner av spor, sportegn og 
synsobservasjoner av store rovdyr i Norge og Sverige. Økt innrapportering av 
observasjoner vil bidra til økt kunnskap om forekomst og utbredelse av disse artene. 
Observasjonene som legges inn her vil være tilgjengelig på nett for brukere av 
tjenesten. 

 
 
Kontaktinformasjon  
 

Kontaktperson Telefon Funksjon 

Fylkesmannen, vakt 930 60 221 Vakthavende hos Fylkesmannen 

Kjell Vidar Seljevoll 73 19 92 25 Fylkesmannen miljø 

Eva Dybwad Alstad 73 19 92 59 Fylkesmannen, landbruk 

Geir Morten Granmo 97 10 27 88 Prosjektleder skadefellingslaget, Holtålen 

Jon Kvam  91 81 22 79 Rovviltkontakt Rennebu sau og geit 

   

Gustav Kant 918 64 210 Kontaktperson Trollheimen Sitje  

Ole Kristian Olsen  970 34 726 Gisnadalen beitelag, 7397 Rennebu 

Kjell Olav Hoel 951 44 130 Ramsfjell beitelag, 7392 Rennebu 

Sveinung Eithun 960 16 510 Innset vest beitelag, 7398 Rennebu 

Hallgeir Haugan 464 22 208 Rennebu øst beitelag, 7391 Rennebu 

Lene Garberg Lygre 905 70 708  Grindal beitelag, 7393 Rennebu 

Magnar Skjerve 905 92 643 Ilfjellet beitelag, 7392 Rennebu 

Karl Magnus Holberg 901 86 071 Nerskogen beitelag, 7393 Rennebu 

Ståle Solem 416 01 342 Fagansvarlig landbruk og miljø 

Evy-Ann Ulfsnes 72 42 81 43 Fagkonsulent landbruk 

Paul Paulsen 995 49 923 Fellingsleder i Rennebu 

 

 
 
Rennebu kommune, mai 2018 
 


