
 

 

 
ALVDAL, 22.07.2021 

KOPI TIL: INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSMANNSKAP I NORD-ØSTERDAL/ENGERDAL, 

SNO V. REGIONALT ROVVILTANSVARLIG OG ROVVILTKONTAKTER, STATSFORVALTEREN I INNLANDET OG 

MATTILSYNET 

 

RUTINEBESKRIVELSE: 

HVORDAN VARSLE OBSERVASJONER AV ROVVILT OG FUNN AV 

SKADDE/DREPTE BEITEDYR 
 

TIL BEITEBRUKERE, GJETERE M.FL. I KOMMUNENE  

FOLLDAL, ALVDAL, TYNSET, RENDALEN, TOLGA, OS OG ENGERDAL 

 

Alvdal kommune som vertskommune for det interkommunale skadefellingsmannskapet har vi i dag hatt en 

konstruktiv gjennomgang med Statsforvalteren i Innlandet (SF) og Statens Naturoppsyn (SNO), rundt 

dialog/varsling av observasjoner av rovvilt, og tilsvarende ved funn av skadde/drepte beitedyr. I starten av 

beitesesongen 2021 har vi hatt flere rovviltobservasjoner/-skader der det har blitt tydelig at rutinene rundt 

varsling og søknad om skadefelling nok har variert.  

Fysiske observasjoner og foto av rovvilt, eller de tilfeller hvor det gjøres funn av skadde/drepte beitedyr 

hvor rovvilt mistenkes å være skadegjører, SKAL konsekvent og omgående meldes inn til SNO (se 

nedenfor!). Det må samtidig vurderes søkt skadefelling til SF’s vakttelefon. Vår status som beiteprioritert 

område tilsier at slik søknad bør sendes ved enhver observasjon/skade forårsaket av rovvilt.  

Fellingsmannskapet og vi som vertskommune ønsker også tidlig orientering. Fellingskoordinator alternativt 

kommunal fellingsleder er da de rette å kontakte. Ring også kommunens vakttelefon når fellingssøknad er 

aktuelt. Dette for at eventuelle fellingsoppdrag kan forberedes og iverksettes raskt om felling innvilges.  

 

Her er varslingsrekkefølge og kontaktinformasjon til de ulike leddene i forvaltningen:  

 

1. Primært ønskes det varsling til SNO’s rovviltkontakter 

ved funn av skadde/drepte beitedyr. De ulike 

kontaktpersonene for våre kommuner er listet opp t.h. 

For verifisering av foto/viltkamerabilder varsles SNO v.  

Eivind Faldet – 91 53 21 28 / eivind.faldet@miljodir.no, 

alternativt rovviltmedarbeider Simen Bredvold –  

91 82 72 96 / simen.bredvold@miljodir.no   

 

2. Statsforvalteren i Innlandets vakttelefon er 970 29 840. Meld her inn observasjon/skade og muntlig 

søknad om skadefelling. Send i tilfelle en kort, skriftlig søknad til vakthavende hos SF i etterkant av 

telefonsamtalen. Husk vedlegg av bilder, kart, o.a. 

 

3. Skadefellingsmannskapet i Nord-Østerdalen/Engerdal 

mottar gjerne også varsel ved ferske 

skader/observasjoner som tilsier at skadefelling kan bli 

aktuelt. Fellingskoordinator Jo Esten Trøan og de 

øvrige fellingslederne i kommunene som samarbeider 

her, nås på telefonlista t.h. Mannskapet vil da raskere 

kunne forberede utkalling når felling eventuelt er 

innvilget. Kommunens vakttelefon er også operativ når 

det er behov for dialog rundt varsling, søknader om 

felling, media, m.m. – ring 477 91 566.  

 

Vi håper dette var oppklarende for alle, og krysser fingre og tær for at alle parter i fortsettelsen får en god 

beitesesong der eventuelt skadegjørende rovvilt raskt varsles inn til SNO, og at dialogen bidrar til rask 

skadefelling og minst mulig skade i beiteområdene våre. 

Ellers viser vi til mye nyttig om beitesesongen og rovvilt i Statsforvalteren i Innlandet sin 

informasjonsbrosjyre for 2021 – klikk her! 
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