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________________________________________________________________________________________________________________
Statsforvalteren forlenger skadefellingstillatelsen på to bjørner i deler av Snåsa og Steinkjer
kommuner. Tillatelsen er gyldig til mandag 22. august kl. 12:00. Vedtaket kan påklages innen
3 uker.

Søknad
Vi viser til brev fra Statsforvalteren datert 08.08.2022 med forlengelse av tillatelse til skadefelling av
bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner, samt brev fra Statsforvalteren datert 18. juli 2022 der
første fellingstillatelse på bjørn i Snåsa/Steinkjer ble innvilget. Den forlengede fellingstillatelsen var
gjeldende fram til 15. august kl. 12:00. Den siste uken har det blitt påvist 10 nye sau/lam tapt til bjørn
i området. Den ferskeste påviste kadaver ble funnet 10. august med en antatt skadedato 08. – 09.
august. Det er ifølge SNO funnet flere kadaver 14. august, som blir undersøkt 15. og 16 august, i
områder som sammenfaller med tidligere påviste tap til bjørn.
Snåsa kommune v/Kåre Selliås søkte muntlig om forlengelse av skadefellingstillatelsen 14. august kl.
16:38. Statsforvalteren ga Snåsa kommune v/Kåre Selliås muntlig forlengelse av
skadefellingstillatelse av en bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner den 15. august kl. 11:44.
Ved tidspunkt for utsendelse av vedtak hadde ikke Statsforvalteren mottatt den skriftlige søknaden
fra Snåsa kommune.
Bakgrunn og Statsforvalterens vurdering
Gjennom beitesesongen er det påvist 43 sau/lam/rein tatt av bjørn i det aktuelle området i Snåsa og
Steinkjer kommuner. Den siste uken er det påvist 10 sau/lam tatt av bjørn, der den ferskeste har en
antatt skadedato 08. – 09. august. Det er i tillegg funnet kadavre 14. august som skal undersøkes av
SNO 15. og 16. august, i områder som sammenfaller med tidligere påviste tap til bjørn.
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Statsforvalteren ga Snåsa kommune v/Kåre Selliås muntlig forlengelse av skadefellingstillatelse av en
bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner den 8. august. 9. august ble vedtaket endret til å gjelde
to bjørner.
Det aktuelle fellingsområdet har de siste tre årene hatt kjent forekomst av binne. Statsforvalteren
har også i 2022 påvist forekomst av binne (NT125) ved hjelp av DNA i det aktuelle fellingsområdet.
Statsforvalteren har ingen dokumentasjon på at det er flere enn en bjørn som er skadevolder, men
kan ikke utelukke dette. Det har vært vesentlige skader forvoldt av bjørn (63 påviste skader) i
Skjækerdalen i Verdal kommune, et område som ligger like sør for skadeområdet i Snåsa og
Steinkjer. Skadevolder her er en hannbjørn, som ved hjelp av DNA-prøver har blitt identifisert til
NT180. Det er ikke påvist skader i Skjækerdalen de siste to ukene, og Statsforvalteren kan ikke
utelukke at NT180 har vandret nordover og inn i fellingsområdet i Snåsa og Steinkjer kommuner.
Med bakgrunn i de massive skadene på sau/lam forvoldt av bjørnen NT180 i Verdal, og at det er en
reell mulighet for at NT180 har vandret nordover og inn i skadeområdene i Snåsa og Steinkjer
kommuner, tar Statsforvalteren høyde for at det kan være to skadegjørende bjørner innenfor
fellingsområdet til Snåsa og Steinkjer kommuner. Statsforvalteren har ikke nye opplysninger som
tyder på at dette er mindre sannsynlig nå enn ved tidspunkt for endringsvedtak 9. august.
Ut fra skadene per dags dato anser Statsforvalteren at det fortsatt er en pågående skadesituasjon i
området. I Raubeinsetra Saubeitelag, Skjækra Sambeitelag og Stod Sambeitelag slippes det om lag
4000 sau/lam på beite innenfor det aktuelle skadeområdet, ifølge NIBIO Kilden. Alle tre beitelagene
inngår i omsøkt fellingsområde. Området ligger i sin helhet i Skjækra reinbeitedistrikt, som har ca.
2000 rein i vårflokk, og som benytter store deler av området. Skadeområdet ligger utenfor vedtatt
forvaltningsområde for bjørn i region 6, og området anses som et viktig beiteområde for sau i
sommersesongen og for tamrein store deler av året.
Statsforvalteren anser at forebyggende tiltak som skiller rovdyr og beitedyr (for eksempel tidlig
nedsanking) er noe utfordrende å gjennomføre på nåværende tidspunkt, men vil bli et mer aktuelt
tiltak dersom hvis skadesituasjonen vedvarer eller eskalerer. Alle tre berørte beitelag har tidligere
fått tildelt akuttmidler til kortvarig intensivt tilsyn, delvis med bruk av godkjent kadaverhund. Skjækra
Sambeitelag og Stod Sambeitelag har også fått tildelt midler til planlagt utvidet tilsyn med
kadaverhund.
Statsforvalterens konklusjon
Ut fra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark, skadenes omfang og
skadepotensialet i nær framtid, forlenger Statsforvalteren fellingstillatelsen som ble gitt 8. august
2022 og som ble utvidet til to bjørner 9. august 2022.
Statsforvalterens vedtak
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 Snåsa kommune skadefellingstillatelse på to (2) bjørner i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner.
Følgende forutsetninger er knyttet til fellingstillatelsen:
1. Fellingstillatelsen gjelder fra mandag 15. august 2022 kl. 11:44 til mandag 22. august 2022 kl.
12:00, eller frem til to bjørner er felt. Behovet for en eventuell ny forlengelse vil bli vurdert av
Statsforvalteren i samråd med kommunen ved tillatelsens utløp.
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2. Skadefellingstillatelsen gjelder i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner og er avgrenset slik: i
vest fra Mokkvatnet og rett linje til Klinga ved Snåsavatnet, i nord langs sørsiden av
Snåsavatnet frem til Jørstadelva, i øst langs Imsdalsvassdraget til Ismenningen, Imsdalsfjellet,
Skjækerhatten og Løysmundhatten til kommunegrensa Snåsa/Verdal, og i sør langs
kommunegrensen Snåsa/Verdal og Steinkjer/Verdal frem til sør for Mokkvatnet (se kart i fig.
1). Fellingsforsøket må rettes mot områdene hvor 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).
4. Skadefellingstillatelsen gis til Snåsa kommune og kommunen er ansvarlig for rapportering og
innsending av søknad om godtgjøring. Kommunen må oppnevne fellingsleder, som har
ansvaret for å koordinere fellingsforsøket med Steinkjer kommune 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
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Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
umiddelbart etter endt fellingsforsøk, og senest innen 31. august 2022.
6. Budsjettramme for fellingsforsøket settes til inntil kr 122 000,- for perioden 15. august – 22.
august 2022. 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.
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 31. 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 (UTMkoordinater) 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
politimyndighet i det videre ettersøk. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er
truffet.
12. Bjørner 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.
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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.

Med hilsen
Gry Tveten Aune (e.f.)
seksjonsleder
Seksjon naturmangfold

Marte Synnøve Lilleeng
seniorrådgiver
Seksjon naturmangfold
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