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Er du forberedt til
beitesesongen?
Beitesommeren blir lettere om du forbereder deg godt. Bruk tid på å sette deg inn i hva du skal gjøre om du utsettes for rovviltangrep.

Sau og lam slippes i disse dager ut på beite. Beiteslippet kan
være årets høydepunkt, men det kan også ende som en stor
belastning. Mye handler om å være forberedt.
Tekst og foto: Per Fossheim, FKT-prosjektet

Å

være forberedt handler både om at
du er kjent i området der du slipper
dyrene, samtidig som du vet hva du
skal gjøre om noe går galt. Ditt lokale landbrukskontor har en nøkkelrolle som setter
deg i kontakt med både lokale beitelag og
fylkesmannens landbruks- og miljøavdeling. Beitelaget organiserer lokalt. De
veileder om hvordan dyrene skal merkes og
annen praktisk informasjon.
Infohefte fra fylkesmannen
Fylkesmannens to avdelinger, landbruk og
miljø, er statens lokalorgan på fylkesnivå.
Landbruksavdelingen har bl.a. jobben med
å tilrettelegge for beitebruk, mens miljøavdelingen skal forvalte konflikten mellom
beitedyr og rovdyr. Fylkesmannen sender i
disse dager ut et informasjonshefte. Det
inneholder mye nyttig informasjon som du
bør sette deg inn i. Det er fylkesmannens
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oppgave å holde en god rovdyrberedskap.
Er du den første som oppdager rovdyr i en
skadesituasjon som ennå ikke er varslet, så
har fylkesmannen en beredskapstelefon.
Denne holdes normalt betjent på dag og
kveldstid, i tillegg til at det kan legges
igjen beskjed.
I beiteprioriterte områder skal det ikke
være rovvilt som utgjør risiko for beitedyr.
Skadefelling av rovdyr kan søkes av enkeltpersoner, beitelag, kommuner eller andre
organisasjoner. Kommunen er ofte
behjelpelig med å skrive søknaden slik at den
inneholder korrekt og nødvendig
informasjon.
Statens Naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens feltpersonell. Undersøkelse
av kadaver og å fastslå skadevolder er én av
oppgavene. Rovviltkontakten er lokalrepresentant for SNO og som oftest den du
kommer i kontakt med.

Tips ved kadaver
Dokumentasjon av kadaver er en vanskelig
jobb. For å sikre informasjonen som ligger i
kadaveret, bør du:
1 La kadaveret ligge urørt, evt. dekke det
til så åtseletere holdes unna.
2 Ta kartreferanse og merk stedet. Eks.
merkebånd eller dopapir. Ta bilde av
stedet hvor merkebåndet er synlig.
Notér i hvilken himmelretning bildet
er tatt.
3 Meld fra til SNO og beitelaget.
I heftet fra fylkesmannen finnes telefonnummer og mer detaljinformasjon.
Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag og Norges Bondelag vil
også ha informasjon om beitedyr og rovdyrutfordringene på sine nettsider.
Les og lær - det anbefales!
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