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Forlengelse av periode for skadefelling på bjørn i deler av Bardu og
Målselv
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til eget vedtak datert 26.7.2021, vår ref. 2020/11745-37,
om forlengelse av skadefellingsperiode. Fellingstillatelsen var gitt det interkommunale
skadefellingslaget som administreres av Bardu kommune. 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
deler av Bardu og Målselv til 3.8.2021–11.8.2021. Binne m/unger er unntatt tillatelsen.
Tillatelsen gjelder innenfor nærmere angitte vilkår og rammer som følger av Klima- og
miljødepartementets vedtak av 18.7.2021, ref. 21/2346-.

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.

Bakgrunnen for ytterligere forlengelse
Etter forrige forlengelse av fellingsperioden er det funnet kadaver av to søyer i samme skadeområde
som de sist dokumenterte kadavrene. Statsforvalteren vurderer det er sannsynlig at disse er tatt av
bjørn. Vi er usikre på nøyaktig tidspunkt for disse søyenes død. Den ene søya sluttet å vise bevegelse
på radiobjella den 26.7, denne ble funnet 29.7., da var det lite igjen av kadaveret. Det er antatt at
denne søya er tatt/skadet i tidsrommet 18.7.–26.7. Det siste kadaveret ble funnet 30.7, her viste
radiobjella bevegelse frem til 29.7. Det var lite igjen av kadaveret da det ble funnet. Søya kan ha
dødd 29.7., det er også en teoretisk mulighet at bjella har ligget i bratt terreng og at signalene derfor
har blitt tilstrekkelig unøyaktige til at det er vist «falsk bevegelse». Det er også en mulighet at søyer
kan ha gått flere dager med skader før de har dødd. Det er altså betydelig usikkerhet knyttet til når vi
hadde siste skadesituasjon i beiteområdet.
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Skadesituasjonen har vært vedvarende. Som forebyggende tiltak har det gjennom hele sommeren
blitt gått urotilsyn i området. Dersom det til tross for dette tiltaket fortsatt er bjørn i området, er vår
vurdering at skadepotensialet er stort og at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger. 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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