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Regionalt rovviltansvarlige i SNO skal legge til rette for og påse at rovviltkontaktene løser
oppdrag i henhold til kontrakten ”Lønns- og arbeidsvilkår for rovviltkontakter i Statens
naturoppsyn” og i henhold til de øvrige instrukser og retningslinjer som gjelder for de
oppdrag den enkelte rovviltkontakt utfører.

Kurs og opplæring
• Det skal arrangeres regionale obligatoriske kurs for rovviltkontaktene med ett til to års
mellomrom, avhengig av behov.
• Arrangement og kursinnhold skal i god tid avtales med og godkjennes av seksjonssjef.
• Kurset skal ha en varighet på en til to dager.
• Når det er hensiktsmessig kan naboregioner samarbeide om kursavvikling. Dette skal
godkjennes av seksjonssjef.
• Kursene skal legges opp etter regionale behov og hovedtema kan rullere over tid, men
følgende tema må vurderes prioritert:
o administrative rutiner
o SNO og rovviltkontaktenes rolle i rovviltarbeidet
o ansvar ovenfor dyreeiere og observatører
o forholdet til media
o metodikk, rutiner og vurderinger ved oppfølging av kadavermeldinger (inkludert
gruppearbeid og praktiske øvelser)
o sykdommer og annen dødelighet hos husdyr (mattilsynet)
o nødvendig oppdatering om Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, med
registreringsinstrukser og overvåkingsresultater som er relevante for regionen
o metodikk, rutiner og vurderinger ved oppfølging av rovviltmeldinger (inkludert
gruppearbeid og praktiske øvelser)
o oppdatering på sentrale føringer i rovviltpolitikken og forvaltningssituasjonen i
regionen
o opplæring i bruk av teknisk utstyr
o smittefare og spredning av dyresykdommer
o HMS
Det skal legges vekt på å gi tilbakemelding til rvk på resultatene av utført arbeid.
• Benytt gjerne SNO-personell eller rvk fra egen region eller andre regioner som
foreleser/innleder. For øvrig kan kompetansepersoner fra alle relevante etater og miljøer
vurderes benyttet. Det er ønskelig at representanter fra fylkesmannens miljøvernavdeling
og regional rovviltnemnd er fast bidragsyter/deltaker. SNO sentralt skal ha mulighet til å
vurdere deltakelse på alle kurs.
• Representanter fra relevante nærings- og interesseorganisasjoner på fylkesnivå og berørte
etater skal normalt inviteres som observatører på hele eller deler av kursene. Observatører
skal selv dekke reise og opphold.
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Rekruttering
• Regionalt rovviltansvarlig skal løpende vurdere rvk-nettet slik at det er tilstrekkelig
dekning av kompetent personell for å løse SNO sine rovviltoppdrag, men samtidig en
tilstrekkelig oppdragsmengde for den enkelte rvk til erfaringsutvikling/vedlikehold av
kompetanse. All rekruttering av ny rvk eller avgang av rvk skal skje i samråd med SNO
sentralt. Vedkommende kommune og lokale næringsorganisasjoner skal kontaktes i
forbindelse med rekruttering av ny rvk.
• Ny rvk skal alltid gjennomgå en basisopplæring som omfatter de tema som er prioritert
ovenfor. Deler av opplæringen kan skje gjennom hospitering hos erfarne rvk’er.
• Alle nye rvk skal assisteres av en erfaren rvk-”fadder” på de første feltoppdrag.
Oppfølging
• Regionalt rovviltansvarlig skal aktivt holde løpende kontakt og drive veiledning ovenfor
rvk-nettet gjennom året.
• Regionalt rovviltansvarlig skal ved behov, og minimum med to til tre års mellomrom,
gjennomføre en personlig samtale med hver rvk for rettledning og motivasjon og for å
oppklare eventuelle konflikter.
• Regionalt rovviltansvarlig skal fortløpende vurdere arbeidsmengde/arbeidsbelastning for
den enkelt rvk og ved behov justere dette.
• Ved særskilte behov for kompetanseutvikling hos rvk bør det gis tilbud om hospitering
hos rvk med oppdrag og kompetanse på de aktuelle oppgaver. Hospitering i annen region
skal avklares med seksjonssjef.
• Ved krevende/vanskelige oppdrag skal det legges til rette for at 2 rvk kan samarbeide om
feltarbeidet.
Tilgjengelighet
• Ved fravær hos fast regionalt rovviltansvarlig skal det iverksettes tydelige
fungeringsordninger.
• Regionalt rovviltansvarlig skal i størst mulig grad ha oversikt over hvem av rvk som er
tilgjengelige.

