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Avgjørelse av klage over Miljødirektoratets vedtak om kvote for
lisensfelling av bjørn i 2017-2018
Klima- og miljødepartementet

viser til klage 23. august 2017 over Miljødirektoratets vedtak
18. august 2017 om kvote for lisensfelling av bjørn i 2017- 2018.
Klima- og miljødepartementet

finner ikke grunn til å åpne for lisensfelling av bjørn i
Sør-Trøndelag fylke. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at
bjørnebestanden er under bestandsmålet, og at det er lite behov for
bestandsregulering av bjørn. De skadesituasjonene som kan oppstå i Sør-Trøndelag
bør løses gjennom skadefelling. Klagen er dermed ikke tatt til følge.
Saksgang
Miljødirektoratet fastsatte 18. august 2017 kvote for lisensfelling av bjørn i 2017-2018.
Vedtaket ble påklaget av Sør-Trøndelag Sau og Geit 23. august 2017. Miljødirektoratet
behandlet klagen 25. september 2017 og opprettholdt sitt tidligere vedtak. Saken ble
oversendt Klima- og miljødepartementet

2. oktober 2017.

Klagers anførsler
Sør-Trøndelag Sau og Geit viser til at fylket er uten mål om yngling av bjørn, og at de i år
også har hatt enkelte bjørnerelaterte skader. Deres områder får ofte innvandring av
hannbjørner som utgjør et stort skadepotensiale i kalvingslandet for tamrein i øst og i de mer
sauetette områdene i resten av fylket.
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ikke har hjemmel til å fastsette kvote, dvs. regionene 5, 6, 7 og 8. Ut fra
bestandsutvikling, skadeomfang mm, vedtok direktoratet en kvote på to bjørner, én i region 5
og én i region 6, i Nord-Trøndelag fylke. I sin vurdering av klagen sier Miljødirektoratet blant
rovviltnemndene

annet:

"Den norske bestanden av bjørn er under bestandsmålet for landet, og har vært det i
flere år. Samtidig har skadene som dokumentert skyldes bjørn hatt en generell
nedgang siden 2009. Lisensfelling skal være et redskap for bestandsregulering,
mens skadefelling skal være hovedvirkemiddelet i akutte tapssituasjoner. Det er
hovedbegrunnelsen for at Miljødirektoratet har fastsatt en liten kvote for lisensfelling
av bjørn i 2017.1 Miljødirektoratet sitt vedtak, under særlige vilkår punkt I, heter det at
Miljødirektoratet til enhver tid kan stanse lisensjakten eller endre fastsatt kvote
dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det,
eller vilkårene A-H ikke overholdes. Når det gjelder bjørnebestanden, er det felt
ytterligere 1 bjørn i Norge i tillegg til det som ble lagt til grunn i vårt vedtak, til
sammen 8 bjørner i 2017 pr 21. september. I Sør-Trøndelag er det dokumentert eller
antatt 7 tap av sau til bjørn i Holtålen og Midtre Gauldal kommuner i perioden etter
vårt vedtaksbrev og fram til 21. september, jf. Rovbase. Fylkesmannen i SørTrøndelag har iverksatt skadefellingstillatelse i flere omganger i dette området i løpet
av august og september. Beiteperioden for sau i utmark er nå over, og vi anser at
skadepotensialet på sau som begrenset i tiden som kommer. Dersom felling likevel
blir vurdert som aktuelt, vil skadefelling være et mer egnet virkemiddel enn
lisensfelling."
Klima- og miljødepartementets

vurdering

Saken er behandlet etter naturmangfoldloven (nml.) § 18 og § 77 og rovviltforskriften §§ 13,
jf. § 1 og § 3. Departementet legger, i henhold til nml. § 7, prinsippene i nml. §§ 8 til 10 og
§ 12 til grunn som retningslinjer. Også forvaltningsmålet for arter i nml. § 5 er trukket inn i
skjønnsvurderingen. Det samme gjelder nml. § 14 om andre viktige samfunnsinteresser.
Prinsippet i nml. § 11 anses ikke som relevant i denne saken fordi det ikke er aktuelt å stille
fordyrende vilkår.
Den delen av Miljødirektoratets vedtak som innebærer at det åpnes for lisensfelling av to
bjørner innenfor regionene 5 og 6 er ikke påklaget. Departementet har ingen merknader til
denne delen av vedtaket og viser til at det er begrunnet i, og i samsvar med
naturmangfoldloven og rovviltforskriftens bestemmelser.
Når det gjelder anførselen om å åpne for lisensfelling i Sør-Trøndelag fylke, viser
departementet til at bestandsmålet om tre ynglinger i forvaltningsplanen for region 6 er lagt til
Nord-Trøndelag fylke. Bjørnebestanden er under bestandsmålet, og skadeomfanget av bjørn
har vist en nedgang de siste årene. Det er derfor lite behov for bestandsregulering av bjørn i
form av lisensfelling. De situasjoner som beskrives i klagen, i form av innvandrende
hannbjørner som utgjør et stort skadepotensiale, bør etter departementets
gjennom skadefelling når vilkårene for det er til stede.
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mening løses

Konklusjon
Klima- og miljødepartementet finner ikke grunn til å åpne for lisensfelling av bjørn i SørTrøndelag fylkes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at bjømebestanden er
under bestandsmålet, og at det er lite behov for bestandsregulering av bjørn. De
skadesituasjonene som kan oppstå i Sør-Trøndelag bør løses gjennom skadefelling. Klagen
er dermed ikke tatt til følge.
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