
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 
Møre og Romsdal, Trøndelag 

 

 

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 6 Kari Anita Furunes  Inga Stamnes 

c/o Statsforvalteren Trøndelag   74 16 80 91 

Postboks 2600 karfu@trondelagfylke.no  insta@statsforvalteren.no 

7734 STEINKJER  

 

 Deres ref.:  Vår dato: 26.04.2021 
   
 Vår ref: 2021/2 Arkivnr: 434.11 

  

  

   

 

Vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 

region 6 2021 
 
Dersom vilkårene i § 7 i Forskrift om forvaltning av rovvilt er oppfylt, kan en rovviltnemnd fatte 

vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling og/eller kvotejakt for å begrense veksten og/eller 

utbredelsen av en bestand av bjørn. 

 

Rovviltnemnda i region 6 gjorde den 23. april 2021 i sak 17/21 følgende vedtak om kvote for betinget 

skadefelling og lisensfelling av brunbjørn: 

 

Vedtak  

1. Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om tre årlige ynglinger av brunbjørn i 

region 6. Nemnda anser at bestanden av brunbjørn ligger på det regionale bestandsmålet og at 

nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av 

brunbjørn i 2021, jf. rovviltforskriften §§ 8 og 10, jf. også §§ 4 og 7.    

  

2. For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av brunbjørn anser 

rovviltnemnda at det er behov for en kvote for betinget skadefelling i region 6. Nemnda har fått 

forelagt den siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om brunbjørnens bestandsstatus og -

utvikling i Midt-Norge.  

 

Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling og 

lisensfelling på tre dyr ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet belastning. 

Forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 

fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Gjennom denne differensierte 

forvaltningen er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda anser 

ikke at §§ 9 og 11 er relevant i denne sammenheng.   

  

3. Det fastsettes en kvote på tre brunbjørner for betinget skadefelling.   

   

4. Statsforvalteren skal være restriktive med å gi tillatelse til skadefelling 

innenfor forvaltningsområdet for brunbjørn. Hvis slik tillatelse gis, skal det komme tydelig 

fram i vedtaksbrevet hvilke andre forebyggende tiltak som er vurdert.  

  

5. Rovviltnemnda åpner for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende 

skadefellingskvote til høsten.  

  

6. Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 21. august til 15. oktober 2021.   

  

7. Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst tre ganger daglig under 

fellingsforsøk. Dette ved å ringe Statsforvalteren lisensfellingstelefon som gir jegeren 

opplysning om antall felte dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten.  
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8. Lisensfellingsområde avgrenses til region 6 Midt-Norge utenfor forvaltningsområdet for bjørn 

i regionen.   

  

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 i 

lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan 

påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes Rovviltnemnda i region 

6, v/Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker etter at vedtaket er 

gjort kjent.  

 

 

Med hilsen 

 

Kari Anita Furunes       
leder         
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