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Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal
Vi viser til Fylkesmannens brev av 5.7. med fellingstillatelse på ulv i deler av Alvdal, Tynset, Tolga,
Rendalen og Engerdal kommuner. Vi viser videre til Fylkesmannens brev av. 11., 25.7., 6., og 21.8, 4.,
og 9.9.19. med forlenget fellingstillatelse og endringer i fellingsområdet samt utvidet økonomisk
ramme.
Nyeste skaden i området er fra 3.9. i Rendalen kommune. Den 2.9. ble det observert to ulver i
Rendalen. Det er fortsatt dyr på beite i området, og skadepotensialet er tilstede dersom ulvene
fortsatt oppholder seg i området. Ut fra hensyn til beitedyr, områdets betydning som beitemark og
skadepotesialet, utvider Fylkesmannen i samråd med kommune og fellingsleder på eget initiativ
fellingsperioden. Den økonomiske rammen blir ikke utvidet.
Sanking av sau på utmarksbeite er godt i gang, men det er fortsatt noe sau på beite i området. Det
vil nødvendigvis fortsatt ta noe tid å sanke inn alle dyr fra beite, og det foreligger ikke andre praktisk
gjennomførbare alternativer som kan redusere faren for ytterligere skader dersom skadegjørerne
fortsatt oppholder seg i beiteområdet. Fylkesmannen legger til grunn at omfanget av dyr på
utmarksbeite i dette området vil være vesentlig redusert i løpet av den nærmeste tida.

Fylkesmannen fatter vedtak om forlengelse av fellingstillatelsen gitt ved brev av 5.7., 11.7,
25.7, 7.8, 21.8. 4. 9 og 9.9.Tillatelsen gis med samme vilkår, med unntak av punkt 2 og, 4.

Følgende vilkår er knyttet til fellingstillatelsen:

1. Fellingsområdet er avgrenset til Tynset kommune sør for fv 681 og øst for rv 3, Tolga kommune

sør for fv 681 og vest for fv 26, Engerdal kommune vest for fv 26 og fv 217 og Rendalen
kommune nord for fv 217, øst for rv 30 nord for vegen fra Bergset til Hanstad øst for rv 3, Alvdal
kommune øst for rv 3.

2. Fellingstillatelsen gjelder felling av to – 2 - ulv i tidsrommet 16.9.2019 kl. 12:00 til 20.9.2019 kl.
12:00.

E-postadresse:
fminpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 987
2604 Lillehammer
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Gudbrandsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00
www.fylkesmannen.no/in
Org.nr. 974 761 645
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3. Alvdal kommune er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. Fylkesmannen krever at det

er kun personer oppført på liste oversendt Fylkesmannen som har anledning til å delta i
fellingsforsøket. Hvis det blir endring, må Fylkesmannen ha skriftlig beskjed om dette.
Fylkesmannen krever at deltakerne i fellingslaget - jegere og hundeførere - oppfyller kravene til og
innehar lisens, jf. kravene i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, av 22.3.2002 nr 313, §§
13 og 14. Deltakerne på fellingsforsøket - jegere og hundeførere - skal ikke være siktet eller under
etterforskning, dømt eller ilagt forelegg for brudd på naturmangfoldloven, viltloven eller
våpenloven, eller forskrifter hjemlet i disse.

4. I henhold til rovviltforskriften § 9a skal deltakere fra det kommunale fellingslaget få godtgjøring

for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. Fylkesmannen legger til grunn at fellingsforsøket
skal gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Utgangspunktet er en sats på kr
1 600,- pr deltaker pr døgn. Rammene er absolutte. Dersom det er ekstraordinære
omstendigheter som gjør at fellingen ikke kan gjennomføres innenfor den økonomiske rammen,
må kommunen ta kontakt med Fylkesmannen og avtale dette i forkant.
Fellingsleder skal rapportere til Fylkesmannen om forbruk av rammen innen 3 dager etter endt
skadefellingsforsøk.

5. Ulv som blir felt i medhold av denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på noen
måte gjøre seg nytte av felt dyr eller deler av dyret (inkl. hår, blod) uten nærmere samtykke fra
Miljødirektoratet. Felt dyr skal så raskt som mulig bringes til Norsk institutt for naturforskning,
Trondheim. Hvordan frakt skal finne sted, avklares med Fylkesmannen.

6. Fellingsstedet skal kunne påvises dersom Fylkesmannen, SNO eller politiet krever dette.
7. Ved felling skal det benyttes våpen og ammunisjon godkjent for storviltjakt, jf. forskrift om
utøvelse av jakt og fangst av 22. mars 2002, jf § 15 og 16.

8. Felling eller forsøk på felling av ulv skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen og politiet.

Dersom ulv skadeskytes, avgjør Fylkesmannen hvordan videre ettersøk skal gjennomføres.
Generelt for ettersøk av gaupe, bjørn, jerv og ulv gjelder bestemmelsen i rovviltforskriften § 17.

9. Fellingslaget skal melde tilbake til Fylkesmannen minimum en gang pr. døgn om

gjennomføringen av fellingsforsøket. Dersom fellingslaget får kontakt med ulv, skal
Fylkesmannen varsles oftere så vidt det er praktisk gjennomførbart. Etter kontortid (08.0015.00) kan Fylkesmannen kontaktes via vakttelefonen – tlf. nr. 970 29 840.

10. Alle medlemmer av fellingslaget som deltar i fellingsforsøket skal ha kopi av dette brevet og være
kjent med vilkårene for fellingstillatelsen.

11. Fylkesmannen kan til enhver tid endre ett eller flere av vilkårene, eller inndra fellingstillatelsen.
12. Det gis tillatelse til å bruke løs på drevet halsende hund på følgende vilkår under dette

fellingsforsøket;
- Hunden(e) skal ha gps-sender.
- Hunden(e) skal bare slippes på ferske spor som en vet sikkert er fra ulv.
- Dersom hunden slår over på annet vilt eller husdyr skal hundefører være i stand til raskt
å ta inn hunden.
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-

Husdyreiere i området må godkjenne at hund kan slippes.
Kommunen må gi dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven.
Senest en måned etter at løs på drevet, halsende hund er brukt skal det sendes rapport
til Miljødirektoratet med kopi til Fylkesmannen. Av rapporten skal det framgå hvordan
slik hund er brukt og effekten av dette. Det skal ligge med utskrift eller fil av gps-logg fra
hundepeiler.

13. Det gis adgang til å postere i bil på følgende vilkår under dette fellingsforsøket;
-

Under transport skal våpen i bil være tomt for ammunisjon, og våpenet skal være
nedpakket i futteral, bag eller veske.
Motor og lys skal være avslått når bilen brukes til postering.
Samtlige kjøretøy som blir benyttet til dette formål, skal ha godt synlig merking som
tydelig informerer om at fellingsforsøk pågår, og at kjøretøyet og de som benytter seg av
det deltar i fellingsforsøket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) § 18 første ledd bokstav b, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av
rovvilt (rovviltforskriften), § 9, jf. §§ 1, 8 og 13. Fylkesmannen viser til at vedtaket er et enkeltvedtak
som kan påklages etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, av
10.2.1967, § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra mottakelsen av dette brev. Eventuell klage på
vedtaket skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen.

Med hilsen
Steinar Fossum (e.f.)
underdirektør
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