
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva gjør husdyreier ved funn av skadde husdyr, kadaver eller rester 

av kadaver, eller har mistanke om tap av husdyr til fredet rovvilt? 

1. Meld til rovviltkontakt og sørg for at rovviltkontakten er på stedet og 

dokumenterer så fort som mulig! 

2. Skaff oversikt over antall drepte dyr og hvor mange som eventuelt 

mangler. 

3. Forsikre deg om at gjerdet holder forsvarlig stand. Gå rundt 

gjerdetraseen og se etter vindfall/utgravinger/svake punkt. Spenningen 

bør være over 4,5 kV. 

4. Ta bilder og dokumenter funnet. Stedfest ved GPS-posisjon for å unngå 

unødvendig ressursbruk. 

5. Dekk til kadaver slik at åtseletere ikke slipper til. 

6. Se etter aktivitet fra åtselfugl for å finne flere skadde/drepte husdyr. 

7. Vurder behovet for midler til akutte tiltak. 

8. Vurder bruk av kadaverhund og terrengsøk med manngard for å finne 

flere skadde/drepte husdyr. Tenk imidlertid over om man ødelegger for et 

eventuelt skadefellingsforsøk hvis dette er aktuelt. 

9. Dersom det dreier seg om småfe eldre enn 18 måneder skal Mattilsynet 

kontaktes for å kunne ta ut hjerneprøve med tanke på overvåkingen av 

skrapesjuke. 

10. Alle har plikt til å hjelpe dersom de ser dyr som er sykt, skadet eller 

hjelpeløst. Dyreholder har plikt til å sørge for forsvarlig behandling av 

syke og skadde dyr, og eventuell avliving om det er nødvendig. 

11. Dokumenter observasjoner av fredet rovvilt eller funn av spor/sportegn. 

Dette kan være viktig informasjon i en eventuell søknad om skadefelling!  

 

Midler til akutte tiltak etter avtale 

Midler til akutte tiltak tildeles bare etter avtale med Fylkesmannen på forhånd. 

Søknad finnes på https://soknadssenter.miljodirektoratet.no. Eksempler på 

akutte tiltak er ekstraordinært tilsyn i kombinasjon med andre tiltak som 

etablering av nattkve, rovdyravvisende gjerde, flytting av husdyr til mindre 

rovdyrutsatte områder eller å ta inn dyrene om natten.   

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/


 

 

Fylkesmannens beredskapstelefon: 481 97 903 

 

Regionalt rovviltansvarlig (SNO), Ida Glemminge: 996 26 836 

 

Rovviltkontakt Mats Finne: 924 32 531 

 

Rovviltkontakt Neri Horntvedt Thorsen: 994 44 509 

 

Rovviltkontakt Jan Kåre Lie: 901 72 258 

 

Viltforvalter (FM), Åsmund Fjellbakk: 480 60 507 

 

Leder Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag: 918 71 699 

 

Mattilsynets sentralbord: 22 40 00 00 

 

 

 


