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Fylkesmannen tok initiativ til et prosjekt for å 

effektivisere skadefelling av bjørn i S-

Trøndelag

2008: Holtålen kommune fikk skjønnsmidler 

på vegne av deltagerkommunene

Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, 

Selbu, Tydal og Røros. 

Klæbu kommune med fra 2009

Oppdal kommune med fra 2013



Prosjekt effektiv skadefelling av bjørn 2008-10 (11)

• Fylkesmannens 

miljøvernavdeling det 

operative ansvaret i 

prosjektperioden.

• Styringsgruppe som 

ledet prosjektet

• Lokale skadefellingslag i 

hver enkelt kommune 

med 1 fellingsleder

– bestått obligatorisk 

teoretisk og praktisk 

opplæring 

• 3 hundeekvipasjer 

• 2012: Interkommunalt 

samarbeidsprosjekt
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Målsetting

1. Øke kompetansen og 

effektiviteten ved 

skadefelling av bjørn

2. Legge til rette for økt 

kunnskap, erfaring og 

trening

3. Økonomisk kompensasjon

Holtålen kommune 

vertskommune for 

prosjektet





Organisering
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Regionalt skadefellingslag
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AVTALER

• 2008-11: avtale med fellingsleder 

og hundeekvipasjer 

• 2012: Utarbeidet nye avtaler

– Revidert avtale for 

fellingslederne og utarbeidet 

ny instruks

– Revidert avtale for 

hundeførerne

– Ny avtale for øvrig mannskap

• Retningslinjer for oppdrag 

utenfor prosjektområdet







Hva gjør vi?
• Trening av mannskap

– Kurs og årlig skyteprøve

• Trening av 

hundeekvipasjer

– SWDI og egentrening

– Løshunder

• Vaktordning i perioden 

1. juni – 15. sept.

– 8 lokale fellingsledere 

og 3 hundeekvipasjer

• Felles økonomi

– Kommunene

– FKT

• Koordinerer 

fellingsforsøk

• Samarbeider med SNO





Fellingsforsøk

• 2012

– 1 fellingsforsøk vår

• 2013

– 6 fellingsforsøk ulv

– 8 fellingsforsøk bjørn

– 1 fellingsforsøk jerv

• 2014

– (1 fellingsforsøk vår)

– 1 fellingsforsøk ulv

– 1 fellingsforsøk jerv

• 2015

– 3 fellingsforsøk ulv

– 3 fellingsforsøk 

administrert av Meldal, 

Skaun og Folldal

• 2016

– 5 fellingsforsøk ulv

– 5 fellingsforsøk bjørn

– 1 fellingsforsøk jerv



Fellinger

2007

Bjørn – Holtålen (ST5), skadefelling

2009

(Bjørn – Røros (ST8), lisensjakt)

(Bjørn – Selbu (ST9), lisensjakt)

2010

Bjørn – Røros (ST 7), skadefelling

2012

Bjørn – Midtre Gauldal (ST12), 

våruttak 

2015

Gaupe – Agdenes (innleid 

hundeekvipasje), skadefelling

2016

Bjørn – Røros (ST22), skadefelling

Sum: 4 (6) bjørner og 1 gaupe



Skadefelling - virkemidler

• Underlagt forskrift om jakt, 

felling og fangst

– Men; trenger ikke 

grunneierløyve

– Kommunalt disp. fra 

båndtvang

• Løs på drevet halsende?

• Drone?

• Motorkjøretøy?

• Uttak i forkant av 

beitesesong

• Søkte om å bruke «løs på 

drevet halsende,» men MD 

sa:

– Sees som lite 

formålstjenlig

– Utgjør fare for husdyr

– Driver rovviltet for 

hardt

• 24.03.15 – 10.03.16





Ulveflokker og 

revirmarkerende par i 

Skandinavia 2015 - 16

• Ca. 430 dyr (ca. 460 2014/15) –

gjennomsnittlig årlig tilvekst = 12 

% siste 18 års-periode

• 29 ulvepar

• 41 familiegrupper der yngling 

(2016) er bekreftet



Ved en skadefellingssituasjon

Dyreeier 
oppdager 
kadaver

•Viktig med aktivt tilsyn for å 
oppdage en skadesituasjon raskt

Rovvilt-

kontakten 
dokumenterer

•Om rovviltkontakten bekrefter 
rovdyrskade: Melding til 
kommune, beitelag, lokalt 
skadefellingslag, FM og evnt. 
andre som  bør varsles

Kommunen 
søker om skade-

fellingsløyve

•Prosjektet/kommunen/beitelag/ 
andre ”søker” pr. telefon for en 
rask avklaring

•Blir fulgt opp av en skriftlig 
søknad

Fylkesmannen 
gir fellingsløyve

•Fylkesmannen vurderer 
situasjonen

•Muntlig fellingsløyve som følges 
opp av et skriftlig vedtak

Skadefellings-

lag ut på 
fellings-

forsøk

•Kort utrykningstid – ute og leter 
spor før fellingsløyve er gitt

•Enkelte steder forhåndsdefinerte 
poster som bemannes ved alarm



2017

• Arbeide videre for mer 

effektive fellingsforsøk

• Skyteprøver

• Trening av hunder + 

førere

• Vaktturnus i 

beitesesongen

• Gjennomføre 

eventuelle 

fellingsløyver



VÅRUTTAK???
• Rovviltnemnda 

oktober 2016; spesielt 

prioritert Selbu og 

Tydal

• Søkt om våruttak

• Søkt om tillatelse til 

bruk av snøscooter

• Reinnæringa orientert

• Søknaden blir ikke 

behandlet før tidligst 

en finner spor



VI HÅPER ALLE PÅ EN ROLIG SOMMER!!


