SNO-instruks for feltarbeid på moskus.
Versjon 20.03.2012
Denne instruksen gjelder for alt arbeid som utføres av SNO og tjenesteytere.

Miljøverndepartementet (MD) ved Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har det
overordnede forvaltningsansvaret for moskus. Fylkesmennene har ansvar for den
løpende forvaltningen, som skal skje iht ”Forvaltningsplan for moskusstammen på
Dovrefjell”, rapport 1-2006, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Statens naturoppsyn (SNO) har iht føringer fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN)
ansvaret for feltmessig oppfølging og organisering av tiltak, herunder inngåelse av
kontrakter med de som skal utføre det praktiske arbeidet i felt.
Disse arbeidsoppgavene omfatter hovedsakelig:






bestandsregistrering
konflikthåndtering
håndtering og omsetning av fallvilt
deltakelse i helseovervåkingsprogrammet
informasjonsarbeid

De fleste oppdrag på moskus er hendelsesstyrte og krever fortløpende kontakt
mellom tjenesteyter, SNO, fylkesmannen og DN (Vedlegg 1-Kontaktinformasjon).
Timeforbruk mv skal føres fortløpende slik at man til enhver tid kan oppdatere
oppdragsgiver, FM, DN og evt andre.
Bestandsregistrering
1. Strukturtelling
Skal foretas i løpet av mars/april. Dyrene i Dovre/Lesja kan vanligvis telles i løpet av en dag,
mens dyrene innen Oppdal som regel krever en og en halv dag. Naturlig grense mellom
tellegruppene er Snøheimvegen.
Følgende data skal registreres for alle enkeltindivider og flokker:








UTM-posisjon
Stedsnavn
Dato og klokkeslett
Initialer på tellemannskap
Kjønn og alder (kalv, 1+, 2+, eldre, alt unntatt kalv sorteres på kjønn)
Spesielle kjennetegn/skader
Feltguiden kan benyttes som støtteverktøy

2. Registrering av observasjoner av moskus
Det er ønskelig med fortløpende registrering og rapportering av observerte moskus.
Rapportering skjer gjennom www.artsobservasjoner.no

Statens naturoppsyn
Side 2

3. Registrering av avgang
Arbeidet skal skje fortløpende. Avgang meldes som regel via publikum, NSB eller ved
avliving av utvandrede dyr. Rapportering av avgang skal foretas på eget Excel-skjema, dette
fungerer slik at man snarest sender en epost til tord.bretten@dirnat.no med opplysningene
som skal med på skjemaet.
Følgende data skal oppgis:








UTM-posisjon
Stedsnavn
Funn/meldingsdato
Initialer på rapportør/finner
Kjønn og alder (ved funn av hunndyr i reproduksjonssesongen skal det registreres
om det er melk i juret slik at man vet om kua har eller har hatt kalv)
Hvilke prøver som er tatt av dyret og oversendt Helseovervåkingsprogrammet for
hjortevilt
Spesielle funn og evt andre opplysninger i merknadsfeltet

De forskjellige tjenesteyterne samt Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt oppdateres
deretter via epost slik at samtlige har oversikt over avgangen til enhver tid. Ved flere døde
moskus i løpet av kort tidsrom skal oppdateringer også gis på sms/tlf slik at alle
tjenesteyterne vet hvilket journalnummerneste døde dyr skal ha. Dette for å unngå
sammenblanding av prøver til helseovervåkingsprosjektet.

Konflikthåndtering
Omfatter jaging og felling av utvandrede dyr, dvs. dyr som befinner seg utenfor
kjerneområdet som er beskrevet i forvaltningsplanen fra 2006. Jaging av dyr som kommer
nær vei, hytter osv. kan fungere godt, men voksne okser har en tendens til å returnere innen
kort tid. Jaging utføres ved å utsette dyret for høy lyd osv. som stresser dyret i en slik grad at
det trekker unna.
Felling er i mange tilfeller et mer realistisk alternativ enn forsøk på jaging. Tillatelse til felling
kan gis av politiet, FM eller DN. Utvandrede dyr eller skadde/syke dyr blir som oftest felt. Når
det gjelder syke/skadde dyr må oppsynet som regel foreta en vurdering hvor sykt/skadd
dyret er. Felling kan deretter skje iht Lov om dyrevern og krever ikke fellingstillatelse.
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt kan i mange tilfeller gi råd og veiledning ved
vurdering av skader og sykdom.
Felte dyr skal om mulig ivaretas slik at kjøttet ikke forringes. FM-ST har kontrakt med
Hognamat, et viltslakteri i Rennebu kommune. Feltpersonellet er ansvarlig for utvomming og
flåing, mens viltslakteriet står for veterinærgodkjenning og omsetning av kjøttet til inntekt for
viltfondet. Godkjenning av slakt kan innenfor gjeldende regelverk foretas av godkjente
feltkontrollører. Kontrollnummeret på erklæringsslippen skal i tilfelle noteres i avgangslista.
Felte dyr flås for hel utstopping, dvs. at skinnet flås med hode og klauver sittende på skinnet.
Ved flåing for bogmontasje skal om mulig skinnet til og med frambeina følge hodet, og snittet
skal om mulig legges langs rygglinja. Skinn/hoder legges inn på fryseriet til Fjellfor på Oppdal
så fort som mulig. Nøkkel til fryseriet oppbevares av Oppdal Bygdealmenning/SNO Oppdal.
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Felte dyr og fallvilt som fryses skal merkes med lapp med løpenr/år, dato og type dyr
som festes til selve skinnet/kraniet i tillegg til tilsvarende merking utenpå plastemballasjen.

Fallvilt
Omfatter håndtering av «selvdøde» moskus, inkl. flåing og levering til fryseri, evt destruksjon.
Skinn og horn fra døde dyr omsettes til inntekt for viltfondet i henhold til føringer fra
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Ansvaret for dette er tillagt Oppdal Bygdealmenning ved
Håvard Rønning, som leier fryseplass og forestår omsetningen. Kommuner i nærområdet og
statlige etater kan tildeles fallvilt vederlagsfritt. Omsetning er registreringspliktig, dvs. at
kjøper fyller ut et standardformular som sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Fylkesmannen er ansvarlig for innlegging i fallviltbasen.

Om man mistenker alvorlig smittsom sykdom har man i følge Matloven plikt til å
varsle Mattilsynet (vakttelefon 06040). Man bør ha slik mistanke når
- mange dyr blir funnet syke eller døde
- dyr som ble observert friske kort tid i forveien registreres døde uten synlige
tegn på fysisk skade.
Særlig varsom bør man være dersom man i sommerhalvåret finner ett eller flere
kadavre hvor det renner blod fra alle naturlige kroppsåpninger, hvor dette blodet ikke
ser ut til å koagulere og hvor kroppen svulmer uvanlig fort opp. Det kan da dreie seg
om miltbrann. Miltbrann kan lett smitte mennesker og andre dyr og kan arte seg som
dødelig sykdom med hurtig forløp. Sykdommen er uvanlig i Norge, men det har vært
flere utbrudd i Sverige i moderne tid. Kontakt Mattilsynet og/eller Veterinærinstituttet
før du begynner å skjære om du er i tvil om dyret/dyrene du håndterer kan ha
miltbrann eller annen alvorlig smittsom sykdom.
Rester av dyr funnet døde eller avlivete dyr som ikke er praktisk mulig å få levert til
destruksjon etterlates i terrenget. Kadavre skal, der det er mulig, leveres til destruksjon.
Framgangsmåte ved avhending av kadaver (påkjørsel, munnskurv etc);


Ring Ottem Transport på tlf 71692000 og bestill henting av kadaveret. Om dere ikke
har egnet plass for lagring av kadaveret er det etablert mellomlagringsstasjon
hjemme hos Tord Bretten på Oppdal. Ta kontakt med Tord Bretten, evt Simen
Bretten ( tlf 472 41 536) og avtal i hvert enkelt tilfelle.



Send E-post til ellen.kjolberg@norskprotein.no og annkristin.johansen@norskprotein.no med kopi til tord.bretten@dirnat.no med
opplysningene; «Moskus nr x/2012, Koststed 4541, Tord Bretten, kundenummer
406012. Fakturaadresse: Direktoratet for naturforvaltning, Fakturamottak, pb 5672
Sluppen, 7485 Trondheim».

Deltakelse i Helseovervåkingsprosjektet (HOP).
Arbeidet omfatter prøvetaking, innsending og bistand til Helseovervåkingsprogrammet for
hjortevilt iht konkrete bestillinger:

Statens naturoppsyn
Side 4



Standard prøvetaking (Vedlegg 2 - Instruks for prøvetaking og forsendelse)
inkluderer hjerne (Vedlegg 3 – Instruks for hjerneuttak), muskel, lunge, hjerte, nyre,
lever, milt, blod og avføring. Standard registreringsskjema (Vedlegg 4 –
registreringsskjema) skal legges ved. Prøvene sendes som ekspress dør-til dør over
natten-pakke i tilsendt emballasje og ved bruk av tilsendte ferdigfrankerte
adresselapper.



Utvidet prøvetaking etter oppdrag fra HOP, dette reguleres av HOP (Vedlegg 5 –
Instruks fra Helseovervåkingsprogrammet)



Transport av hele dyr til Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt for obduksjon.
Dette kan være aktuelt i tilfeller der syke dyr avlives eller ferske kadavre uten åpenbar
dødsårsak blir funnet, og reguleres av HOP. Avtale om leveringstidspunkt og
håndtering etc. gjøres med HOP.

Informasjonsarbeid.
Arbeidet omfatter informasjon til media og til publikum, og vedlikehold og utskifting av
informasjonsplakater om moskus.

Vedlegg 1 - Kontaktinformasjon
Feltpersonell
Navn
Tord Bretten
Frode Aalbu

Tlf
95911774
46899505

Epost
Tord.Bretten@dirnat.no
Frode.Aalbu@dirnat.no

Rolle
Koordinator for feltarbeidet
Koordinator for feltarbeidet
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Ingolf Røtvei
Håvard Rønning

48212690
48212691

Haldor Haugland
Trond Toldnes
Kari Svendsgård
Jon Nørstebø
Ola Eirik Bolme
Thomas Rødstøl

99580798
95963314
91835424
91516679
94817988
91547617

ingolf@oba.oppdal.com
havard@oba.oppdal.com

Trond.Toldnes@fjellstyrene.no
Kari.Svendsgård@fjellstyrene.no
Ola-Eirik.Bolme@dirnat.no
Thomas.Rodstol@dirnat.no

Feltarbeid Oppdal
Feltarbeid Oppdal,
fallviltomsetning
Feltarbeid Oppdal
Feltarbeid Dovre
Feltarbeid Dovre
Feltarbeid Lesja
Bistand feltarbeid Sunndal
Bistand feltarbeid Rauma/Nesset

Viltmottak, kadaverlevering mm
Navn
Hognamat
Fjellfor
Ottem Transport
Jernbaneverket

Tlf
48199394

Epost

Rolle
Viltmottak, Rennebu
Fryseri, Oppdal
Henting av kadaver til destruksjon
Ettersøk/henting av dyr på
jernbanen

71692000
88000741

Forvaltning mm
Navn
DN vakttlf.
FM Sør-Trøndelag
FM Oppland
FM Hedmark
FM Møre og Romsdal

Tlf
97787000
90065298
97737223
97029840
48022090

Politiet
SNO vakttlf
Helseovervåkingsprogrammet
for hjortevilt, sentralbordet
Helseovervåkingsprogrammet
for hjortevilt, Bjørnar Ytrehus
Helseovervåkingsprogrammet
for hjortevilt, Lena Moen
Mattilsynet

02800
99555700
23216000
23216355
97641431
23216353
06040

Epost

Bjornar.Ytrehus@vetinst.no
Lena.Moen@vetinst.no

Rolle
Overordnet forvaltningsmyndighet
Forvaltningsansvar Sør-Trøndelag
Forvaltningsansvar Oppland
Forvaltningsansvar Hedmark
Forvaltningsansvar Møre og
Romsdal
Bistand etter behov
Helseovervåking, rådgivning
sykdom
Helseovervåkingsprogrammet,
primærkontakt
Helseovervåkingsprogrammet,
utstyr etc
Varsling smittsom sykdom etc

