Fastsettelse av dødsårsak og vurdering
Hovedhensikten med kadaverundersøkelser er å bekrefte eller avkrefte om bufe eller tamrein er drept
av fredet rovvilt. Når det er mulig skal spesifikk dødsårsak angis.
Det skal skilles mellom primære og sekundære skader. Dette innebærer at bitt-, klo- eller spisemerker,
hvor det ikke finnes blødninger som går inn i omkringliggende hud-, ben- eller muskelvev, ikke alene
skal vektlegges ved vurdering av dødsårsak.
Registrerte tegn (indikasjoner) på og ved kadaveret skal tillegges vekt i den totale vurdering av
dødsårsak.
Dødsårsak kan angis dersom det finnes indikasjoner på en årsak (herunder samlekategoriene Fredet
rovvilt og Ikke rovvilt) som i sannsynlighetsgrad overstiger andre mulige indikasjoner på dødsårsaker.
Vurderingskategorien Usikker benyttes når indikasjonene på en dødsårsak har en viss
sannsynlighetsovervekt, men at indikasjonene er svake og kan forveksles med andre
indikasjoner.
Vurderingskategorien Antatt benyttes når indikasjonene på en dødsårsak har en klar
sannsynlighetsovervekt men andre årsaker ikke kan utelukkes.
Vurderingskategorien Dokumentert benyttes når indikasjonene på en dødsårsak er entydige
og ikke kan forveksles med andre dødsårsaker.
Kun kadavre som er nærmere undersøkt av kvalifisert rovviltpersonell, eller der det er fremlagt
foto/filmmateriale som er vurdert av kvalifisert rovviltpersonell, kan gis vurderingskategori
Dokumentert.
Dødsårsak Fredet rovvilt skal benyttes når indikasjonene gir sannsynlighetsovervekt for at dyret er
drept gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, men det ikke kan skilles mellom to eller flere av disse
artene i sannsynlighetsgrad.
Dødsårsak Ikke rovvilt skal benyttes dersom det ikke finnes indikasjoner på at dyret er drept av noen
av artene gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn og annen dødsårsak heller ikke kan bestemmes. Det
forutsettes at alle vitale deler av dyret er analyserbare.
Dødsårsak Ukjent skal benyttes dersom:
det ikke finnes indikasjoner på en årsak som i sannsynlighetsgrad overstiger andre mulige
indikasjoner på dødsårsaker
kadavermaterialet er for lite eller for ødelagt til at det kan analyseres
vital(e) del(er) av dyret mangler (eks. hodet), og det på resten av dyret ikke finnes klare
indikasjoner på dødsårsak.
Ved bruk av dødsårsak Ukjent skal alltid vurdering Usikker benyttes. Ved bruk av dødsårsak Ukjent
ekskluderes ingen mulig dødsårsak.

