BEREDSKAPSPLAN FOR BEITEDYR – VED
ROVDYRSITUASJON I RENNEBU
1. Finner dere døde dyr skal dette meldes fra til dyreeier og til rovviltkontakt hos
Statens Naturoppsyn (SNO). For å få opp skadedokumentasjonen i kommunen er
det viktig at alle døde dyr registreres av SNO sitt mannskap. Det er viktig at alle
døde dyr får registrert dødsårsak.
SNO`s rovviltkontakter med virkeområde bl.a. i Rennebu er:
Navn
Jan Erik Asphaug
Håvard Rønning
Johan Skinderhaug,
Tord Bretten
Frode Aalbu

Telefon
72 42 74 89

Mobil

977 47 237
482 12 691
911 60 138
959 11 774
468 99 505

2. Meld også i fra til Rennebu Sau og Geit ved Frode Mærk, tlf 72426202 ,
Mobiltelefon 917 06 440
3. Er det mange døde dyr i et område, ring kommunen 72 42 8100 og spør etter Kjetil
Værnes eller Evy-Ann Ulfsnes. I akutte rovdyrsituasjoner er det mulig å søke om
tilskudd til ekstraordinært tilsyn samtidig som SNO gjør sine dokumentasjoner.
4. Blir situasjonen slik at en må søke om skadefellingstillatelse så skal den normalt
gå om Rennebu Kommune, 72 42 81 00. Ansvarlig for skadefellingstillatelse i
Rennebu er Kjetil Værnes, 72 42 81 41 / 952 10 285. Kommunen er behjelpelig
med utfylling av søknad om fellingstillatelse.
5. Beredskap hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, saksbehandler hos
Fylkesmannen er Kjell Vidar Seljevoll, han er tilgjengelig på hverdager i kontortiden
(09.00 -15.00) på telefon 73 19 92 61, Mobil: 979 58 683, eller kvs@fmst.no
6. Ekstra beredskap lørdag – søndag mellom kl 19.00-21.00, telefon 900 65 298.
Får dere ikke tak i noen så legg igjen beskjed på telefonsvareren. Den som har
vakt vil da ringe tilbake i vakttidsrommet.
7. I tilfelle det blir gitt skadefellingstillatelse på rovdyr er det organisert et kommunalt
jaktlag. Fellingsleder er Per Ivar Stavne, telefon 909 51 900. Han er bindeleddet
mellom kommunen og det lokale fellingslaget. Beitenæringa sin kontaktperson i
Rennebu Sau og geit er Frode Mærk. Han er bindeleddet mellom beitenæringa,
fellingsleder og kommunen.
8. Hvis dere ikke får kontakt hos de ansvarlige på kommunen, så ta kontakt direkte til
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

