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Rådmannens forslag til vedtak:
Kursing av kadaverhunder i Skjækerfjella og Sørfjella beitlag støttes med kr 12 500 i
lokale rovviltmidler. Likelydende beløp er i tillegg omsøkt i statlige midler av
kommunen.
Resten (arrangementskostnader) ca. 5000 kr må dekkes av næringen.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Skjækerfjella beitelag og Sørfjella beitelag (gjengitt i saksopplysninger)
Kostnadsoverslag fra Norske kadaverhunder
Saksopplysninger:
Bakgrunn er at formannskapet i sak 2/14 bevilget 250 000 kr til rovvilttiltak i følgende
vedtak (kulepunkt 1 andre ledd):
«Det benyttes 175 000 kroner i omdisponerte fondsmidler + 75 000 kroner fra post
kommunalt næringsarbeid. Overordnet ansvar for bruken av disse midlene tillegges
utmarksnemnda. Det forventes et nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale
jaktlaget. «
Det vises til søknad mottatt 25.2 fra Skjækerfjella beitelag og Sørfjella beitelag:
«Skjækerfjella beitelag og Sørfjella beitelag vil med dette søke om midler for kursing i
bruk av hund for å enklere kunne finne igjen kadavre av sau/lam som blir tatt av rovdyr i
beitesesongen. Vi tar utgangspunkt i å sende gjetere og de som er mest ute på tilsyn i
beitesesongen på kurs. 5 stk fra hvert beitelag. Vi har hver sommer store
rovdyrproblemer i begge beitelagene. Vi har derfor lyst til å prøve ut om det ved hjelp av
hunder som er trent for å finne kadaver kunne ha hjulpet oss i arbeidet med å finne flere
kadaver. Dette vil være svært viktig for næringa å oppdage skader på et tidlig tidspunkt
med tanke på en eventuell skadefelling, som vil stoppe en videre utvikling av skadene.
Det vil også være svært viktig hvis det kan bidra til at vi får undersøkt flere kadaver av
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Sno. Vil føre til et bedre erstatningsoppgjør.
Sender med kostnadsoverslaget fra Norske Kadaverhunder som vedlegg for å
dokumentere hva de tar for det ønskede kurs.
Vi søker herved om å få dekt utgiftene til Norske Kadaverhunder som er anslått til 25000
kr
Som egen andel må vi selv stille med husrom, kurslokale, kadaver ol. Anslått til kr 5000.
Håper på positiv behandling av søknaden. «
Vurdering:
Rådmannen deler de vurderinger som er gjort i søknaden om at egnede kaderhunder vil
kunne ha positive effekter i forhold til dokumentasjon/erstatning, samt mulig tidligere
igangsetting av jakt. Tiltaket er heller ikke utprøvd lokalt. Det ligger en usikkerhet i om
hunder og førere klarer å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse.
Tiltaket vurderes også å være relevant i forhold til statlig tilskudd til konfliktdempende
tiltak, og kommunen har søkt (25.2) på vegne av næringen om 50 % støtte til de
utgiftene som Norske kadaverhunder skal ha for kurset. Det resterende kursbeløpet
foreslås dekket av lokale roviltmidler.

