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2020/11745

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Bardu kommune
Postboks 401
9360 BARDU

Rasmus Kristoffer Høyning, 78 95 03 27

Vedtak om endring av skadefellingstillatelse i Bardu kommune 090621 210621
Viser til vedtak om skadefelling på bjørn gitt 09.06.2021 til Bardu kommune, brev om kvote for
betinget skadefelling av gaupe og brunbjørn 2021/2022 datert 28. mai 2021 og midlertidig vedtak
om utvidelse av kvoten for betinget skadefelling av bjørn fra 2 til 4 dyr sendt på e-post 19.06.2021
Det er siden skadefellingen ble gitt dokumentert ytterligere 8 kadaver av sau tatt av bjørn hvor av 6
av de er fra perioden 17-18. juni.
-VedtakMed hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt § 9,
jf. §§ 13, 1 og 3 endrer Statsforvalteren det avgrensede området for skadefellingen og øker
antallet dyr som kan felles på fellingstillatelsen til to -2- bjørn.

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.

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf
Org.nr. 967 311 014

Side: 2/3

Nytt område for skadefellingen:

Side: 3/3

Statsforvalterens vurderinger
Statsforvalteren har valgt å utvide området for skadefelling da skadefellingslaget skal ta i bruk nye
hjelpemidler i fellingsforsøket med løshund. For praktisk gjennomføring er det behov for større
område å kunne felle skadevolder på da bjørn for løshund kan dra over store avstander før man får
felt skadevolder.
Videre har Statsforvalteren økt antallet dyr som kan felles på den gjeldende skadefellingstillatelsen
fra et -1- til to -2- bjørn. Det er påvist tre skadevoldere i det aktuelle skadeområdet gjennom
synsobservasjon og kadaverundersøkelser. To av disse går sammen og er observert mens de tok
sau.
Vi viser til vurderinger av bestanden gjort i Vedtak om skadefelling gitt 09.06.2021 hvor det ble gitt
tillatelse til å felle en bjørn, enten hunn eller hann. Ved en eventuell felling av bjørn vil
Statsforvalteren bli orientert umiddelbart og dersom felt bjørn er en binne vil Statsforvalteren gjøre
nye vurderinger av tillatelsen. Det vil være en mulighet for at det kan felles to bjørner i samme
situasjon med endringen som gjøres. På bakgrunn av kunnskap om nåsituasjonen i bestanden og
slektskapskunnskap mellom de kjente individene vurderes sannsynligheten for at det er to binner
som går sammen å være veldig lav. Spesielt da vi ikke har kjentskap til noen unge binner i området
som mulig fortsatt går sammen med moren sin.
Statsforvalteren er klar over at felling av to dyr vil være en stor belastning for den lokale
bjørnebestanden i Troms, men vurder at uttak av to individer på denne tillatelsen under gitte
forhold ikke vil påvirke overlevelsen av bestanden i større grad enn uttak av et individ som mulig kan
være en binne.

Med hilsen
Iris Rita Hallen (e.f.)
leder for seksjon vilt og motorferdsel

Rasmus Kristoffer Høyning
Rovviltforvalter
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