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Endringsvedtak - utvidelse av fellingsområde - skadefellingstillatelse på en
(1) bjørn i deler av Namsos og Flatanger
Namsos kommune fikk fredag den 2. september fellingstillatelsen på en bjørn i deler
av Namsos og Flatanger kommuner frem til mandag 5. september 2022 kl. 12:00. Grunnet ferske
skader ble fellingstillatelse forlenget den 5. september til å være gyldig frem til mandag
12.september.
Fredag 9.september kl: 08:18 søkte fellingsleder Knut Nordfjellmark muntlig om utvidelse av
området da bjørnen var i løpet av natten sporet fra ett ferskt kadaver og videre over grensen av
fellingsområdet i sør/øst. Statsforvalteren ga muntlig svar i samme samtale om at fellingsområdet
blir utvidet. Ved en inkurie ble det gitt tillatelse til utvidelse av fellingsområdet i et mindre omfang
enn skadefellingsleder ba om da det var misforståelse om hvor bjørnen hadde krysset grensen til
det opprinnelige fellingsområdet. Utvidelse i det skriftlige vedtaket er derfor større en det som
opprinnelig ble sagt på telefonen da Statsforvalteren i utgangspunktet ønsket å utvide
fellingsområdet til å omfatte området som bjørnen ble sporet til.
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 6. september 2022 er fortsatt gjeldende. Vedtaket kan påklages
innen tre uker.

Statsforvalterens vurdering
For å sikre gjennomføring av fellingsforsøket er Statsforvalteren enig i at det vil være hensiktsmessig
å utvide fellingsområdet til å omfatte området som bjørnen er sporet til. 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 6. september 2022.
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Statsforvalterens vedtak
Skadefellingstillatelsen gjelder i deler av Namsos og Flatanger kommuner avgrenset slik:
Kommunegrensa Namsos/Steinkjer i sør. I vest langs kommunegrensa Namsos/Åfjord og
Namsos/Osen nordover til der grensa til Flatanger begynner. Fra møtepunktet mellom de tre
kommunegrensene Namsos, Flatanger og Osen går det en tenkt linje nordover til Opplandsveien
frem til Jøssundveien. I nord langs Jøssundveien og Lauvsnesveien. I øst er deler av Namsos som er
Sør for Namsenvassdraget (se kart).

Med hilsen
Gry Tveten Aune (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Astrid Holtan Fredriksen
rådgiver
Klima- og miljøavdelingen
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