BEREDSKAPSPLAN 2018 - AKUTTSITUASJONER BEITEDYR-ROVDYR I OPPDAL
1.

Ved mistanke om rovviltskade skal dyret/kadaveret undersøkes av rovviltkontakt:
Rovviltkontakter (SNO)
Ingolf Røtvei

Telefon
72 42 02 77

Mobil
482 12 690

Håvard Rønning
Steingrim Horvli

72 42 02 77

482 12 691
926 13 845

Får du ikke tak i rovviltkontakt, kan Statens Naturoppsyn (SNO) kontaktes: Frode Aalbu tlf
46899505 eller Tord Bretten 95911774. Bruk GPS og loggfør funnsted og tilstand med bilder. Det
er veldig viktig for beitelaga at alle døde dyr blir registrert, selv om det er nesten bare skinnfiller og
beingrinder som finnes igjen.
2.
Er det manga døde dyr i et område, kan det søkes om midler til ekstraordinært tilsyn samt
søknad om uttak av skadegjører. Vakttelefon til Fylkesmannen i Trøndelag som skal brukes
ved akutt skade er 930 60 221 (bemannet hele dagen til kl. 22). Saksbehandlere er Seljevoll,
Hafstad, Nøstvold.
Fra 2018 søkes det på akuttmidler via Elektronisk søknadssenter på www.miljodirektoratet.no
Landbrukskontoret kan være behjelpelig med søknad, tlf 724201000 – spør etter
Gro/Ragnhild/Jenny Kristin.
3.
NB! Husk å varsle nabo-beitelaga – også over kommunegrensa.

TILSYNSGUIDE
1. I sekken bør du ha med fotoapparat eller mobiltelefon med kamera - bruk det! De som har
GPS - ta med den og bruk den! Ha med merkebånd/plastposer for å henge opp/markere.
2. Gå tilsyn tidlig om morgenen, se etter ansamling av ravn, ørn, kråker. Har du hund, la den gå
mot vinden og søke kadaver. Bruk kikkert, sett deg på et sted med god utsikt og sitt lenge nok.
3. Gå langs bekker og over myrområder. Jerv lagrer drepte dyr i bekk/myrhull og det vil ofte være
flere oppgravde hull i myra rundt et kadaver.
4. Merk funnplassen med hvit plastbærepose e.l. og prøv å beskrive hvor du er. Har du GPS
marker funnplass på denne. Denne bør være innstilt på kartdatum WGS84 og posisjonsformat
UTM/UPS. Med korrekt stedsangivelse klarer en enkelt å finne igjen kadaveret. Husk å gi din
GPS tid til å oppnå kontakt med satellitter etter at den er slått på, før du lagrer/skriver ned
posisjonen!
5. Ta bilder! - og dekk til kadaveret med steiner e.l., så en slipper ytterligere "forringelse" etter at
det er funnet. Ha gjerne et gammelt laken i sekken (med dieselflekker på) for å dekke over
kadaveret. Slik har en større mulighet for å finne dødsårsak. Poenget er at rovviltkontakt og
dyreeier blir varslet så raskt som mulig og at dyret blir undersøkt. Er dyret funnet for sent til å
kunne sannsynliggjøre dødsårsak, dokumenter likevel og gi beskjed til rovviltkontakt og
beitelaget. Ditt funn kan være et bidrag i en rekke av mange funn i et område, som styrker en
sannsynliggjøring av skadeårsak og omfang.
6. Endelig vurdering av dødsårsak foretas av SNO

