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Utvidet fellingsområde for fellingstillatelse på ulv i deler av NordØsterdalen
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 11.7., 25.7., 7.8. og 12.8. med forlenget
fellingstillatelse og endringer i kvote og fellingsområdet samt utvidet økonomisk ramme.
På ettermiddagen den 11. august ble et lam funnet skadet ved Rundhaugen i Alvdal kommune.
Lammet ble senere på dagen undersøkt av SNO og dokumentert som skadd av ulv. Skaden ble
vurdert som fersk. Rundhaugen er en del av Tron / Kvebergkjølen beitelag sitt beiteområde, i
området er det sluppet ca. 1100 dyr på beite og beitelaget har planlagt tidligsanking fra 27. august.
Ole Johan Utgaard søkte muntlig (11.8. kl: 20:58) på vegne av Tron / Kveberkjølen beitelag om å
utvide den pågående skadefellingstillatelsen i Nord-Østerdalen til å inkludere beitelagets
beiteområder med bakgrunn i dokumentert skade. Det ble i tillegg søkt om midler til ekstra tilsyn
med sau i området. Henvendelsen ble fulgt opp med skriftlig søknad den 11.8. kl: 22:21. Samme
kveld kl: 21:01 ble fellingsleder for det interkommunale fellingslaget i Nord-Østerdalen og søker
informert om utvidelsen av fellingstillatelsens avgrensning. Det ble gitt muntlig tilsagn om 3000 kr i
ekstraordinære tilsynsmidler til beitelaget for å raskt få en oversikt over situasjonen, finne eventuelle
døde/skadde dyr og forhindre nye skader.
Fylkesmannen fatter vedtak om utvidet fellingsområde for fellingstillatelsen gitt ved brev av
5.7., 11.7., 25.7., 7.8. og 12.8. Tillatelsen gis med samme vilkår, med unntak av punkt 1.

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.
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
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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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