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Forlenget fellingstillatelse 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, med bakgrunn i to dokumenterte ulveskader i Gammeldalen i
Tynset. Vi viser videre til Fylkesmannens brev av. 11. og 25.7. med forlenget fellingstillatelse og
endringer i fellingsområdet samt utvidet økonomisk ramme.
I Rovbase er det i perioden fra 25.7. og til d.d. dokumentert ytterligere 23 sau tapt til ulv i området,
Klettsetra, Spekedalen og Skjellåa, i Rendalen kommune. Det siste kadaveret ble dokumentert den
2.8., og skaden ble vurdert til å være fra samme dag. Med bakgrunn i flere nye skader forårsaket av
ulv og ut fra hensyn til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadepotesialet, utvider
Fylkesmannen i samråd med fellingsleder på eget initiativ fellingsperioden, samt utvider den
økonomiske rammen.
Fylkesmannen fatter vedtak om forlengelse av fellingstillatelsen samt utvidet økonomisk
ramme for fellingstillatelsen gitt ved brev av 5.7., 11.7. og 25.7. Tillatelsen gis med samme
vilkår, med unntak av punkt 2 og, 4.
2. Fellingstillatelsen gjelder felling av en – 1 - ulv i tidsrommet 6.8.2019 kl. 12:00 til 20.8.2019 kl.
12:00.
4. Den økonomiske rammen utvides med kr 80 000,-.
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.
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