
 

Ny ordning for vakttelefon og varsling ved rovvilthendelser i Hedmark og 

Oppland 
 

                                  Vakttelefon rovvilt, bemanning og varsling 

 

Ordninga med vakttelefon i beitesesongen har vært en etablert og velfungerende ordning i 

Oppland, og som er viktig for beredskap og dyrevelferd. Varslingsrutinene har fungert svært 

bra, og er sterkt ønsket videreført fra beitenæringen og kommunene i den form den har 

være fram til og med beitesesongen 2018. 

Fylkesmannen har for beitesesongen 2019 endret ordningen sammenliknet med tidligere år 

for Oppland region.  Etableringen skjer på grunnlag av en kombinasjon av de to tidligere 

fylkesmannsembetenes rovviltberedskap og skal tilpasses det omfang og antall saker 

Innlandet vil ha. 

 

For oss som representerer kommunene kan ikke være slik at ordninger som har fungert 

tidligere,  svekkes betraktelig ved en sammenslåing av fylkesembetene. Ved større og 

robuste enheter, med samla og styrket fagkompetanse bør rovviltforvaltningen styrkes og 

ikke svekkes. Store deler av Oppland er beiteprioriterte områder som må prioriteres på en 

bedre måte enn det Fylkesmannen nå har lagt opp til.  

Bemannings tiden for  vakttelefonen er innskrenket med en time om kvelden, dvs. til 21.00 i 

isteden for til kl. 22.00. fra 15. mai til 15 september. 

 Vi vil i den sammenheng påpeke at dette vil redusere muligheter for iverksetting av rask 

skadefelling ved akutte skadesituasjoner om kvelden. En minner også  om at det er 

Fylkesmannen som har ansvar for gjennomføring av eventuelle ettersøk av påskutt rovvilt. 

 

Det har vært fokusert mye på beredskap de siste årene. Bakgrunnen for dette er erfaringer 

med ulveangrep og betydelige skader på beitedyr, som også Fylkesmannen sine 

representanter presiserte på møte med kommuner og fellingsledere på Otta 14.05.2019. En 

ulv kan utføre betydelige skader på kort tid, og i et beredskapsperspektiv er det da sterkt 

beklagelig at beredskapen hos Fylkesmannen innskrenkes og at det ikke skal være mulig å 

oppnå kontakt med Fylkesmannen etter kl 21.00. Det hjelper svært lite med høy beredskap 

ute i kommunene  som  har 24 timers vakttelefon,  både for landbrukskontorene og 

fellingsledere,  når Fylkesmannen som vedtaksmyndighet ikke er tilgjengelig!  

 

SMS-varsling ved første gangs observasjon / skadedokumentasjon av bjørn, jerv og gaupe tas 

også ut.  Dette vil  fra 2019 gjelde kun for ulv og vil redusere dyreeierne sine muligheter til å 

sette i verk ekstraordinært tilsyn for å oppdage skader raskt.  Det vil også redusere 

mulighetene for å få dokumentert skader og sette i gang skadefelling så raskt som mulig og 

det vil gi dårligere dyrevelferd. 

 

Samla sett gir dette en svekket ordning, og Fylkesmannen sender et meget negativt signal til 

beitenæring og kommuner. Vi mener Fylkesmannen bør tilstrebe  å opprettholde bemanning 

og SMS-varsling på tilsvarende nivå som tidligere.   



 

Vi forventer at Fylkesmannen på nytt ser på saken om en utvidet vakttelefon ordning til 

minimum det vi hadde tidligere i Oppland, og vi mener at det er helt nødvendig at SMS 

varslingen ved første gangs observasjoner for alle de andre rovdyrene opprettholdes som 

tidligere år. 

Det forventes at Fylkesmannen er med og bidrar til å få redusert skadeomfang ved 

rovviltangrep med høy beredskap og gode nok varslingsrutiner, slik at beitenæringen og 

kommuner kan så raskt som mulig søke om skadefelling av alle freda rovvilt. 

 

Mvh 

Arne Fossmo 

Ordfører Ringebu 

 

 

 


