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Forlengelse av periode for skadefelling på bjørn i Neiden
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til eget vedtak av 27.7.2021, vår ref. 2020/5956, om
skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden i perioden 27.7.2021–2.8.2021. Fellingstillatelsen var gitt til
Sør-Varanger skadefellingslag. Vi fatter slikt
– Vedtak –
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt § 9,
jf. §§ 13, 1 og 3 forlenges perioden for skadefelling på én bjørn i nærmere avgrenset område i
Neiden til perioden 3.8.2021–16.8.2021. Binne m/unger er unntatt tillatelsen.
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir Statsforvalteren dispensasjon fra «Forskrift om
Færdesmyra naturreservat» sin fredningsbestemmelse nummer 2 c), til å kunne felle bjørn
innenfor et avgrenset område i Færdesmyra naturreservat som del av det helhetlige
fellingsområdet. En eventuell felling i det avgrensede området vurderes å ikke påvirke
verneverdiene eller være i konflikt med de øvrige vernebestemmelsene i «Forskrift om
Færdesmyra naturreservat».
Tillatelsen gjelder innenfor nærmere angitte vilkår og rammer som følger av vårt vedtak av
27.7.2021. Eneste endring er at Kim Sundfær avløser Wiggo Hansen som fellingsleder.

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29 samt
rovviltforskriften § 18 tredje ledd. En eventuell klage skal fremsettes for Statsforvalteren i Troms og
Finnmark jf. forvaltningsloven § 32.
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Bakgrunnen for forlengelsen
Bakgrunnen for forlengelsen er at det er funnet kadaver av en søye, denne ble undersøkt 2. august,
og rovviltkontakt har bekreftet at denne er tatt av bjørn, trolig 1. august. Dette ca. én mil fra det
tidligere skadeområdet i Neiden denne sesongen. Videre at det også er meldinger om skremte sauer
i samme tidsrom i det opprinnelige skadeområdet i Neiden. Dette sammen med skadene som ses på
de drepte sauene, er indisier på at det kan være snakk om mer enn en bjørn som tar sau i
beiteområdet. Vi vurdere at det er en pågående skadesituasjon.
Statsforvalteren har vurdert at det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger for å avverge vider
tap. Vi vurderer ut fra dyrevelferden til sauen og hensynet til beitenæringa at det er for tidlig å
iverksette tidlig nedsanking i dette området som er et prioritert beiteområde.
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