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Saksbehandler, innvalgstelefon

Åmot kommune

Benedicte Broderstad, 61 26 60 55

Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot,
Stor-Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker, Hamar, Lillehammer og Øyer
kommuner
Vi viser til Statsforvalteren brev av 3.9.2021 med skadefellingstillatelse på en ulv i deler av
Åmot, Stor-Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker og Hamar kommuner. Vi viser til
telefonsamtale med søknad om utvidelse av fellingsområdet til også å gjelde Lillehammer
og Øyer øst for Gudbrandsdalslågen 7.9.21 fra Landbrukskontoret i Lillehammer regionen
v/Marie Skavnes, denne søknaden ble innvilget muntlig, og fellingsledere ble informert per
telefon. Videre viser vi til muntlig dialog 10.9.2021 med Ringsaker sauebeitelag med søknad
om forlengelse av skadefellingstillatelsen.
Den 3.9. ble det gitt skadefellingstillatelse på en ulv i nevnte område med bakgrunn i en
dokumentert synsobservasjon i Vestre Åmot beitelag sitt beiteområde, ved Hemmelneset
Øst for Raufjellet. I Statsforvalterens vurdering ble det blant annet vist til at det fortsatt går
dyr i utmark, og skadepotensialet i dette området er stort. Den 4.9. ble det gjenfunnet to
kadaver av sau i Åmot. Skaden ble vurdert av SNO å være forårsaket av ulv. Den 5.9 ble det
dokumentert et dyr tapt til ulv i Stor Elvdal. Mellom 5.9 og 10.9 er det gjenfunnet 10
kadaver tapt til ulv i Ringsaker, hvor den ferskeste skaden er fra 7.9.21. På bakgrunn av
dette søker Ringsaker beitelag om at fellingstillatelsen på en ulv i området forlenges.
Med bakgrunn i fortsatte skader og observasjoner i området som inngår i fellingstillatelsen,
vurderer Statsforvalteren det som sannsynlig at skadegjører fortsatt oppholder seg i
området. Ut fra områdets betydning som beitemark, samt potensialet for framtidige skader
dersom ulven fortsatt oppholder seg i området, forlenger Statsforvalteren virketiden for
skadefellingstillatelsen
Statsforvalteren fatter vedtak om forlenget virketid for skadefellingstillatelsen på en
ulv gitt i brev av 3.9.2021, samt utvidelse av fellingsområdet. Tillatelsen gis med
samme vilkår, med unntak av punkt 1 og 2 som endres slik:
E-postadresse:
sfinpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 987
2604 Lillehammer

Besøksadresse:
Gudbrandsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00
www.statsforvalteren.no /in
Org.nr. 974 761 645

Side: 2/2

1. Fellingsområdet er avgrenset til de deler av Åmot, Løten, Elverum, Stor-Elvdal, Ringsaker
og Hamar kommuner som ligger nord og vest for rv. 25/3, nord og øst for E6 og sør for
Imsdalen, samt Lillehammer og Øyer kommuner øst for Lågen.
2. Fellingstillatelsen gjelder felling av en – 1 - ulv i tidsrommet 10.9.2021 kl.13:20 til
17.9.2021 kl.12:00
Statsforvalteren minner også om at det er satt krav til at ansvarlig for fellingsforsøket
legger inn rapport fra fellingsforsøket på www.miljøvedtak.no
Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold (naturmangfoldloven) § 18 første ledd bokstav b, jf. forskrift 18. mars 2005 nr.
242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften), § 9, jf. §§ 1, 8 og 13. Statsforvalteren viser
til at vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter bestemmelsene i Lov om
behandlingsmåten i forvaltningssaker, av 10.2.1967, § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra
mottakelsen av dette brev. Eventuell klage på vedtaket skal stiles til Miljødirektoratet, men
sendes via Statsforvalteren.

Med hilsen
Vebjørn Knarrum (e.f.)
avdelingsdirektør

Benedicte Broderstad
rådgiver
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