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Rovviltprosjektet har så vidt eksistert i 2 uker og prosjektet er inne i en fase hvor vi 
har fokus på å definere og markedsføre prosjektet. Samtidig prioriterer vi møter hvor 
vi treffer de ulike målgruppene for prosjektet og får innspill fra disse. Rovviltprosjektet
opplever i innledende fase positive tilbakemeldinger og et stort engasjement. 

Skoleturné
Rovviltprosjektet legger opp til en skoleturné hvor vi har med oss en naturveileder fra 
Besøkssenter Rovdyr på Flå som besøker 5. og 9.-klassene i de fire kommunene. Som et 
ledd i å bidra til å øke kunnskapen om store rovdyr blant barn og unge inngår dette som et 
tilbud fra Rovviltprosjektet. Til høsten ønsker vi å ta med oss de samme elevene til 
Besøkssenter Rovdyr på Flå for å oppleve store rovdyr på nært hold. Mer informasjon om 
Besøkssenter Rovdyr på Flå finner du her: http://rovviltsenteret.no/ 

Viltkamera
Rovviltprosjektet har vært i samtaler med prosjektene SCANDLYNX og SCANDCAM om 
hvordan vi kan bidra i overvåkingen av store rovdyr i Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler. 
Prosjektet ønsker å innlede et samarbeid om viltkameraer der vi bidrar i forskningen. 
Prosjektet vil distribuere viltkameraer til lokalpersoner som forvalter kameraene. Med dette 
ønsker vi å bidra til å sette fokus på viltkamera som et viktig verktøy i bestandsovervåkingen 
av store rovdyr i områder med utfordrende sporingsforhold. Mer informasjon om 
SCANDLYNX og SCANDCAM finner du her: http://viltkamera.nina.no/ og 
http://scandlynx.nina.no/ 

Rovviltavvisende gjerder
I samråd med Østfold Bondelag har Rovviltprosjektet valgt å fokusere på å bidra til å heve 
standarden på eksisterende gjerder til nasjonal standard for rovviltavvisende gjerder. Det er 
mulig å søke Rovviltprosjektet om tilskudd til en standardheving. I tillegg ønsker 
Rovviltprosjektet å bidra til å finne og utvikle digitale løsninger for daglig drift av 
rovviltavvisende gjerder. Mer informasjon om rovviltavvisende gjerder finner du her: 
http://www.rovviltportalen.no/multimedia/52627/Standard-rovdyravvisende-
gjerde.pdf&contentdisposition=attachment 

SMS-tjeneste for jegere
Som det har kommet fram i media har Rovviltprosjektet en ambisjon om å få på plass en 
SMS-tjeneste for å bidra til å opprettholde bruken av løshund på jakt. Tjenesten vil bidra til å 
spre informasjon om observasjoner av store rovdyr. Formålet med dette er å ivareta 
sikkerheten til løshunder under jakta, samtidig som vi bidrar til å opprettholde en viktig 
jaktkultur i våre kommuner. 
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Elektronisk søknadsskjema
Elektronisk søknadsskjema for søknader om tilskudd fra Rovviltprosjektet vil bli gjort 
tilgjengelig på Spydeberg kommune sitt søknadssenter mandag 19. mars. Det er også 
utarbeidet retningslinjer for tilskuddsmidler som også gjøres tilgjengelig der.

Møtevirksomhet 
Rovviltprosjektets prosjektleder har allerede vært i møter med både Fylkesmannen i Østfold 
sin miljø- og klimaavdeling, Østfold Bondelag, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), og 
andre aktører som vi på en eller annen måte ønsker å knytte til prosjektet. Det er også lagt 
opp til et orienteringsmøte for lokale Jeger- og Fiskerforeninger. I uke 12 deltar prosjektleder 
blant annet på møte om rovdyr i forkant av beitesesongen i regi av Østfold Bondelag, og 
våronnmøte i Skiptvet. 

Rovviltprosjektet ønsker å komme i kontakt med lokale lag og foreninger i Hobøl, Spydeberg,
Skiptvet og Våler. 

Rovviltprosjektet i media
Både Smaalenenes avis og Moss avis har omtalt Rovviltprosjektet. Artiklene er åpne for 
abonnenter og finnes ved å følge link: https://www.moss-
avis.no/nyheter/valer/hobol/andreas-26-har-fatt-jobben-med-a-dele-ut-flere-millioner-til-
rovdyrtiltak-i-distriktet/s/5-67-599949 og https://www.smaalenene.no/ulv/rovdyr/lokale-
nyheter/andreas-26-har-fatt-jobben-med-a-dele-ut-flere-millioner-til-rovdyrtiltak-i-distriktet/s/5-
38-466785 
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