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Endringsvedtak - utvidelse av fellingsområde - forlengelse av
skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner
I forbindelse med møte onsdag den 20. juli 2022 vedrørende skader forvoldt av bjørn i Verdal
ble det enighet mellom Verdal kommune og Statsforvalteren om å utvide fellingsområdet til
også å omfatte deler av Steinkjer kommune. Verdal kommune v/Sten Solum har ansvaret for
å koordinere fellingsforsøket med Steinkjer kommune.
Verdal kommune fikk mandag den 18. juli d.å. forlenget fellingstillatelsen på en bjørn i deler
av Verdal kommune frem til mandag 25. juli 2022 kl. 12:00, eller til det eventuelt er felt bjørn.
Bakgrunnen for forlengelsen var et veldig stort skadeomfang med høyt potensialet for
fremtidig skader.
Dette er et endringsvedtak som kun omfatter en utvidelse av fellingsområdet (pkt. 2 i
vilkårene). Alle andre vilkår, herunder budsjett for fellingsforsøket, som er nedfelt i
Statsforvalterens vedtak datert 18. juli 2022 er fortsatt gjeldende. Vedtaket kan påklages
innen tre uker.
Søknad
De siste påviste skadene natt til den 20. juli er registrert like ved grensen til Steinkjer kommune, og
det ble under møte onsdag den 20. juli d.å. signalisert ønske fra kommunens side å utvide
fellingsområdet til også å omfatte deler av Steinkjer kommune.
Statsforvalterens vurdering
For å sikre gjennomføring av fellingsforsøket er Statsforvalteren enig med kommunen om at det vil
være hensiktsmessig å utvide fellingsområdet til å omfatte deler av Steinkjer kommune.
Når det gjelder Statsforvalterens henvisninger til regelverk, kvote for betingede fellingstillatelser,
politiske og forvaltningsmessige føringer, samt Statsforvalterens vurderinger opp mot
naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper i §§ 8-12 og rovviltforskriftens § 9 henvises det til
Statsforvalterens vedtak i brev datert 18. juli 2022.
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Statsforvalterens vedtak (endringer i kursiv)
Med hjemmel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18 og § 77, jf.
forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt § 9 gis Verdal kommune
forlengelse på skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Verdal kommune.
Følgende forutsetninger er knyttet til fellingstillatelsen:
1. Fellingstillatelsen gjelder fra mandag 18. juli 2022 kl. 12:00 til mandag 25. juli 2022 kl. 12:00,
eller frem til bjørn er felt. Behovet for en eventuell forlengelse vil bli vurdert av
Statsforvalteren i samråd med kommunen ved tillatelsens utløp.
2. Skadefellingstillatelsen gjelder i deler av Verdal og Steinkjer kommuner avgrenset slik: i vest fra Vuku
og i rett linje mot Sende og derifra i rett linje til kommunegrensen Verdal/Steinkjer ved fylkesvei 759
(ved Leksdalsvatnet) og langs fylkesvei 759 nordover til krysset Fv. 759/Fv. 6960, videre nordover langs
Fv. 6960 nord til Vive, i nord av Fv. 762 og Fv. 6966 til Gaulstad og videre i rett linje til
kommunegrensen Steinkjer/Verdal i sørenden av Skjækervatnet og videre østover langs
kommunegrensen mellom Steinkjer/Verdal og Snåsa/Verdal inn til riksgrensa, i øst langs riksgrensa og
i sør langs en tenkt, rett linje fra riksgrensen ved nordenden av Skillevatnet til Heggjavola og videre
vestover til Vuku (se kart). Fellingsforsøket må rettes mot områdene hvor bjørnen eller de siste skadene
er påvist.

Figur 1. Fellingsområdet er markert i oransje

3. Binne med unger og dens unger er unntatt fra fellingstillatelsen. Dersom det observeres
binne med unger i området hvor fellingsforsøket pågår, skal Statsforvalterens vakttelefon
underrettes umiddelbart (rovvilttelefon 930 60 221).
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4. Skadefellingstillatelsen gis til Verdal kommune og kommunen er ansvarlig for rapportering
og innsending av søknad om godtgjøring. Kommunen må oppnevne fellingsleder, som har
ansvaret for å koordinere fellingsforsøket og å ha løpende dialog med kommunen og
Statsforvalteren om informasjon som ansees som relevant for fellingsforsøket. Alle som
deltar på fellingslaget, skal gjøres kjent med dette brevets innhold. Vi viser også til
Miljødirektoratets skadefellingsveileder, og ber om at alle i fellingslaget gjøres kjent med
denne veilederen. Sammensetningen av fellingslaget skal meddeles Statsforvalteren i
Trøndelag før fellingsforsøket iverksettes.
5. Deltakere i kommunale/interkommunale fellingslag skal få kompensasjon for gjennomføring
av skadefellingsforsøket, jf. rovviltforskriften § 9a. Kommunen/fellingsleder må sørge for at
deltakere i fellingslaget fører timelister, kjørebok og dokumenterer eventuelle andre utgifter
som ønskes refundert. Deltakerne må ha løst lisens for bjørn for å være berettiget
kompensasjon. Statsforvalteren legger til grunn at fellingsforsøket gjennomføres på en
effektiv og hensiktsmessig måte. Søknaden om godtgjøring sendes inn til Statsforvalteren via
Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
umiddelbart etter endt fellingsforsøk, og senest innen 18. august 2022.
6. Budsjettramme for fellingsforsøket settes til inntil kr 72 000,-. Døgnsats ligger på 1600kr per
deltaker per døgn. Eventuelle påløpte kostnader kommer i tillegg, oppad begrenset til kr 30 000,per fellingsforsøk (jf. rovviltforskriften § 9 tredje ledd). Dekking av feriepenger og
arbeidsgiveravgift kommer også i tillegg, jf. opplysninger i brev om betinget skadefelling fra
Miljødirektoratet 31. mai d.å. Kommunen bes gjøres kjent med kommentarene til
rovviltforskriften § 9 og Miljødirektoratets skadefellingsveileder der det er beskrevet nærmere
hvordan pengen skal forvaltes.
7. Fellingsleder bes om å utarbeide en fellingslogg som rapporteres via Miljøvedtaksregistret
etter fellingstillatelsens utløp. Fellingsloggen skal inneholde oversikt over ressursbruk (antall
timer/personer), i tillegg til en kort beskrivelse av hvordan fellingsforsøket ble gjennomført.
Det skal rapporteres via Miljøvedtaksregistret www.miljovedtak.no. Søk opp aktuell
skadefellingstillatelse og trykk «Rapporter på skadefelling». Sluttrapport skal være levert
senes 18. august 2022.
8. Felling og forsøk på felling i henhold til denne tillatelsen gjennomføres uavhengig av
grunneiers jaktrett, jf. viltloven § 35.
9. Ved felling av bjørn skal det nyttes våpen og ammunisjon godkjent for storviltjakt, og de som
deltar i fellingslaget skal ha avlagt skyteprøven for storviltjakt.
10. Felling eller forsøk på felling av bjørn skal omgående meldes til Statsforvalteren i Trøndelag
(rovvilttelefon 930 60 221). Meldingen skal inneholde opplysninger om tid og sted
(UTM-koordinater) for fellingen, og fellingsstedet skal kunne påvises dersom Statsforvalteren,
Politiet eller Statens naturoppsyn krever det.
11. Den/de som sårer bjørn under forsøk på felling i henhold til tillatelsen, plikter å gjøre det en
kan for å få avlivet bjørnen. Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet skal uten opphold
underrettes. Statsforvalteren avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som
har deltatt i forsøket på felling eller jakt skal bistå forvaltningsmyndighet eller
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politimyndighet i det videre ettersøk. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er
truffet.
12. Bjørn som blir felt på denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på noen
måte gjøre seg nytte av felt bjørn uten nærmere samtykke fra Miljødirektoratet. Dersom det
ikke er mistanke om noen uregelmessigheter ved fellingen som kan medføre
politietterforskning, er fellingslagets leder ansvarlig for at felt bjørn ivaretas og handteres
etter instruks for ivaretakelse av døde rovdyr. Dersom det i motsatt fall er grunnlag for å
påregne behov for etterforskning, skal dyret ikke åpnes og ikke flyttes fra fallstedet.
Statsforvalteren og politiet skal da underrettes snarest.
13. Dersom det er ønskelig å bruke løs hund i forbindelse med jakta må kommunen gi
dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven. Kommunen må da samtidig
dispensere fra båndtvangsbestemmelsene også i hensyn til tamrein og bufe i hundeloven.
14. Statsforvalteren i Trøndelag kan til enhver tid trekke tilbake fellingstillatelsen.
Klagerett og andre 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 til Miljødirektoratet, men
sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. 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.
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