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Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Indre Fosen, Verran
og Åfjord kommuner
Indre Fosen kommune innvilges forlenget skadefellingstillatelse av 1 (en) bjørn
i hele Indre Fosen, Verran og Åfjord kommuner. Bakgrunnen for forlengelsen er
skadeomfanget tidligere i beitesesongen, og en pågående skadesituasjon i
området. Fellingstillatelsen forlenges til fredag 24. august 2018 kl. 12.00, eller
til det eventuelt er felt bjørn. Vedtaket kan påklages innen 3 uker.
Søknad
Fylkesmannen viser til søknad datert 16. august d.å. der Indre Fosen kommune
søker om forlengelse av pågående skadefellingstillatelse av en bjørn i Indre Fosen,
Åfjord, og Verran kommuner. Søknaden begrunnes ut fra skadeomfanget denne
sommeren, samt de siste dokumenterte tapene til bjørn i Verran og Åfjord
kommuner.
Lisensfelling av brunbjørn
Lisensfellingsperioden for bjørn starter 21.8. Det er per i dag ikke avklart fra
Miljødirektoratet om det vil bli fattet vedtak om lisensfelling av bjørn i det aktuelle
området. I lisensfellingsperioden vil Fylkesmannen som hovedregel være mer
tilbakeholden med å iverksette skadefellingstillatelse på bjørn, dersom det er åpnet
for lisensfelling i det aktuelle området. Dette for at skadefellingsforsøk ikke skal
komme i konflikt med lisensfellingen. Og vi varsler med dette, at dersom det blir
åpnet for lisensfelling i området vil vi bli mer restriktive med å videreføre tillatelsen til
skadefelling.
Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen viser til tidligere korrespondanse i saken, sist ved vedtak datert 10.
august, om «Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i hele Indre Fosen,
Verran og Åfjord kommuner». Og til skriftlig søknad datert 16.8.18, fra Indre Fosen
kommune om forlengelse av gitt tillatelse og utvidelse av gjeldende areal.
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Det følger av rovviltforskriften § 9 at Fylkesmannen når det gis tillatelse til felling av
fredet rovvilt, skal begrense tillatelsene i tid og rom. Dette for at fellingsforsøk skal
rettes mot det skadegjørende individet. Det er per i dag registrer betydelig skade av
bjørn innenfor omsøkt område i perioden etter 13.6. Den siste skaden er påvist i
Åfjord 15.8.2018. Og Fylkesmannen mener det er grunnlag for å forlenge gjeldende
tillatelse.
Vedtak
Det vises til vedtak om «Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i hele
Indre Fosen, Verran og Åfjord kommuner», datert 10. august 2018. Med
hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) § 18 første ledd b) og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr.
242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 9, jf. §§ 1 og 3, forlenger
Fylkesmannen gjeldende fellingstillatelsen på 1 bjørn gjeldende for Indre
Fosen, Verran og Åfjord kommuner. Dette ved at vilkår nr 1. i listen over
forutsetningene for tillatelse gitt i vedtak datert 10.08.2018, endres slik at
varigheten forlenges til fredag 24. juli kl. 12.00. Øvrige forutsetninger for
tillatelse holdes uendret.
Klagerett
I medhold av forvaltningslovens kapittel VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell
klage skal stiles til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, og
sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre)
uker fra mottakelsen av dette brevet.
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