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Forlengelse av iverksatt fellingstillatelse for 1 bjørn - Midtre Gauldal,
Holtålen, Selbu og Tydal 04092017

Midtre Gaulda l kommune v/Kai Børge Amdal har 4.9.2017 fremmet
muntlig søknad om forlengelse av gjeldende skadefellingstillatelse for
bjørn i kommunene Midtre Gauldal, Holtålen, Selbu og Tydal. Ut fra en
samlet vurdering av situasjonen finner Fylkesmannen grunnlag for å
forlenge virkeperioden for tillatelsen datert 24.8.2017, slik at den blir
gjeldende fra og med 23.8.2017 til 8 .9.2017 kl 12:00 . Øvrige vilkår for
tillatelsen holdes uendret. Vedtaket kan påklages inne n tre uker.

Vi viser til vedtak om iverksetting av fel lingstillatelse for 1 bjørn i Midtre Gauldal,
Holtålen, Selbu og Tydal datert 24.8.2017 , samt vedtak om å forlenge virketid
for tillatelsen 1.9.2017 .

Søknad
Midtre Gauldal kommune har 4 .9.2017 søkt Fylkesmannen om en ytterligere
forlengelse av tillatelse n til felling av bjørn datert 24.8.2017 , forlenget i vedtak
1.9.2017 . Tillatelsen er gjeldende til og med 4.9.2017. Fellingslaget har i helgen
vært ute og sporet etter bjørnen, men har per i dag ikke lyktes med å felle
bjørnen. Det er montert viltkamera ve d sau som er drept av bjørn og
fellingslaget har , i følge Midtre Gauldal kommune, siden 1.9.17 mottatt foto av
bjørn ved kadaver ved tre anledninger . Siste foto er fra natt til 4.9.2017.
Kommunene legger til grunn at det trolig er samme individ som har for årsaket
skade i området som fortsatt oppholder seg i området, og at skadepotensialet i
området fortsatt er betydelig.

Midtre Gauldal kommune har bedt Fylkesmannen vurdere å forlenge
virkeperioden for den gjeldende tillatelse til felling av bjørn som i utg angspunktet
utløper ved midnatt. Dette slik at fellingslaget kan rykke ut dersom det gjøres
nye fers k e observasjoner av bjørn i området de r det er funnet skader av bjørn
de kommende dagene .

Fylkesmannens vurdering
Det er ved flere anledninger sommeren 201 7 gitt tillatelse til felling av en
skadegjørende bjørn som har gjort skader på sau i Holtålen og Midtre Gauldal.
Siste tillatelse ble gitt 23.8.2017 . De n ble i utgangspunktet gitt en varighet for
perioden 23.8. til og med 31.8. Det ble 1.9. registrert fer sk aktivitet av bjørn ved
et av kadavrene av sau som er drept av bjørn i området , og Fylkesmannen
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forlenget tillatelsen med fire dager etter søknad fra Holtålen kommune . Siste
kjente funn av sau drept av bjørn i området er fra 28.8.2017.
4.9. har vi motta tt søknad fra Midtre Gauldal kommune som ber om at vi utvider
virketiden for gjeldende tillatelse med ytterligere noen dager . Dette da det de
siste dagene er registrert aktivitet av bjørn i fellings området , men uten at
fellingslaget har lyktes med å felle dyret.

Fylkesmannen ser det som overveiende sannsynlig at det er den skadevoldende
bjørnen som ved flere anledninger de siste dagene er registrert ved kadaver av
sau. Og mener at observasjonene kan gi grunnlag for å forlenge virketiden for
gjeldende t ill atelsen til felling av bjørn . Vi viser for øvrig til vedtak om
iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn i Midtre Gauldal, Holtålen, Selbu og
Tydal datert 24.8.2017.

Vedtak
Ut fra vurderingene over og i vårt vedtak datert 24.8.2017, samt vedtak
om betingede tillatelser fra Miljødirektoratet av 1.6.2017 og med
hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) § 18 første ledd b) og § 77, jf. forskrift 18. mars
2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltf orskriften) § 9, jf. §§ 1 og
3, endrer Fylkesmannen tillatelsens vilkår 3. Slik at tillatelsen løper t il
8 .9.2017 kl 12:00 . For øvrig holdes vedtak og vilkår for tillatelsen datert
24.8.2017 uendret.

Nytt vilkår 3 lyder som følger;
3. Fellingstillatelsen g jelder i tidsrommet 23 .8.2017 til og med

8 .9.2017 kl 12:00.

Saksopplysninger
Dette vedtaket kan etter reglene i forvaltningsloven påklages, innen 3 uker etter at
avgjørelsen er mottatt/ gjort tilgjengelig på www.miljøvedtak.no. En eventuell klage
rettes t il Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen. Klagen skal nevne det
vedtak som klagen gjelder og nevne den eller de endringer som ønskes. Klagen bør
begrunnes, og eventuelle opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

Alle vedtak som angår felli ng av fredet rovvilt blir gjort tilgjengelig på
www.miljøvedtak.no . De som ønsker å motta vedtak som angår felling av fredet
rovvilt kan abonnere på vedtakene der og dermed få de tilsendt per e - post
fortløpende. Ab onnementet kan avgrenses til bestemte områder.

Med hilsen

Stein - Arne Andreassen (e.f.) Kjell Vidar Seljevoll
miljøverndirektør seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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