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Utmarksnemnda i Verdal kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunalt skadefellingslag i Innherred-samkommune gis tillatelse til ferdsel med snøscooter
på snødekt mark i forbindelse med kommunale oppdrag knyttet til rovdyr og etter retningslinjer
som er gitt i skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet.
Tillatelsen er ikke avgrenset til Innherred-samkommune sitt skadefellingslag, men omfatter også
tilsvarende fellingslag opprettet i nabokommunene når disse må krysse kommunegrensen i
forbindelse med denne type oppdrag.
Det settes følgende vilkår for tillatelsen:




Tillatelsen gjelder for tidsrommet 01.02.2017 – 31.12.2019.
Reindriftsområdene som blir berørt, skal varsles før kjøring.
Tillatelse fra grunneier skal avklares.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker.
Klagen sendes via kommunen.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Rovviltnemnda i region 6. (Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag) har fattet
følgende vedtak i sitt møte 24.-25. oktober 2016. Sak 57/16:
Rovviltnemndas vedtak:
I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at beitedyr skal ha prioritet i forhold til
bjørn utenfor yngleområdet for bjørn ber rovviltnemnda om at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt
2.2.18 (jf. 2.2.4 og 2.2.5) prioriterer ekstraordinære uttak av bjørn i følgende områder høsten 2016/våren 2017:
Nord-Trøndelag: områdene utenfor mål om yngling med spesielt fokus på Verdal, Levanger og Meråker
kommuner. Sør-Trøndelag: Hele fylket, men med spesielt fokus på Selbu og Tydal kommuner. Forsøk på uttak bør
gjennomføres umiddelbart etter endt lisensfellingsperiode høsten 2016, eller som uttak på vårsnø våren 2017.

Rovviltnemndas vedtak om ekstraordinære uttak av bjørn ble sendt pr. brev 25.10.16 til
Miljødirektoratet.
Innherred samkommune ønsker å bruke mannskaper fra det kommunale fellingslaget på rovdyr for å
søke etter og dokumentere spor fra bjørn på vårsnøen i 2017. Det vil bli benyttet mannskaper fra det
kommunale fellingslaget og som fortrinnsvis er tilknyttet SNO som rovviltkontakter. Sporingsforsøk
etter bjørn vil i hovedsak bli gjennomført ved hjelp av snøscooter, men noe av sporingen må også
gjennomføres på ski og eventuelt til fots. Det legges opp til at hele tiltaket har en kostnadsramme på
ca. kr. 70 000,- som erfaringsmessig tilsvarer rammene for et gjennomsnittlig skadefellingsforsøk på
bjørn under beitesesongen. Det er sendt en søknad om tilskudd for konfliktdempende tiltak rovvilt til
Fylkesmannen for å få dekket dette beløpet. Det vil være en forutsetning for å gjennomføre tiltaket
at man får et positivt svar på søknaden fra fylkesmannen.

Det vises også til senere års erfaring hvor det er gitt tillatelse til bruk av motorkjøretøy ifm
skadefelling på rovdyr. Tillatelse til skadefelling av rovdyr gis av Fylkesmannen eller
Miljødirektoratet. Slike tillatelser gis som oftest raskt etter at de har mottatt en søknad om
skadefelling og med korte tidsfrister som igjen gir korte frister for behandling av søknader om
tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag. Dette er ofte saker som vil kreve et hastevedtak (vedtak pr. e-post) og saker
som krever politisk behandling og er i Verdal kommune delegert til utmarksnemnda.
Dersom det gis tillatelse til skadefelling av rovdyr vil det normalt settes vilkår og begrensninger
om bruken av motorkjøretøy i et fellingsforsøk.
Vurdering:
Søknaden gjelder § 6 i Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
av 15. mai 1988.
Søknaden vurderes å oppfylle forskriftens krav til særskilt grunn. Behovet for kjøringen kan ikke
knyttes til turkjøring. Tillatelse kan bare gis dersom behovet for kjøringen ikke kan dekkes på annen
måte. Det er vurdert som nødvendig å benytte snøscooter.
Saken vurderes ikke å være i konflikt med naturmangfoldlovens bestemmelser etter §§ 8-12.
Det er en forutsetning at grunneier Statskog v/ Verdal fjellstyre og AS Værdalsbruket har gitt sin
tillatelse til kjøringen.

