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Rådmannens innstilling:
Kommunalt skadefellingslag i Innherred- samkommune og Meråker kommune gis
tillatelse til ferdsel med snøscooter gjeldene fra 5. februar 2016 til mandag 15. februar
2016. Områder og personer er angitt i saksframlegget.
Vedlegg:
Skadefellingstillatelse
Kart over område
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til skadefellingstillatelse av 1 (en) jerv gitt av fylkesmannen i Nord- Trøndelag
av 3. februar 2016. Fellingsforsøket gjennomføres ved bruk av personer tilknyttet det
kommunale fellingslaget i Innherred- samkommune og personer tilknyttet fellingslaget i
Meråker kommune.

Stein Sagvold er fellingsleder og koordinator for fellingen. Kjøringen i terrenget skal
koordineres av han og skje i henhold til vedtaket til fylkesmannen. Det skal ikke benyttes
mer enn 6 snøscootere samtidig i fellingsforsøket.
Geografisk avgrensning fremkommer av vedlagte kart. Grunneier AS Verdalsbruket og
Statskog v/ Fjellstyret har gitt sin tillatelse.
Vurdering:
Saken blir å behandle iht §6 i nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark. I
motorferdselforskriftens § 6 heter det at det etter skriftlig søknad kan gis tillatelse til
kjøring utover § 2 – 5 hvis: søker kan påvise et særlig behov, behovet må ikke knyttes til
turkjøring, behovet ikke kan dekkes på annen måte, behovet må vurderes mot mulige
skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum.
Felling av jerv er av stor betydning for beitenæring og forvaltning og kjøringen regnes
derfor å gå under særskilte årsaker.
Tillatelser motorisert ferdsel i forbindelse med slike oppdrag bør derfor ikke avgrenses
til kommunens eget skadefellingslag, men også omfatte tilsvarende fellingslag i
nabokommunene når disse må krysse kommunegrensen i forbindelse med oppdrag.
Det legges opp til at saken behandles som fjernsak. (mail)
Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.
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Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Kommunalt skadefellingslag i Innherred- samkommune og Meråker kommune gis tillatelse til
ferdsel med snøscooter gjeldene fra 5. februar 2016 til mandag 15. februar 2016. Områder og
personer er angitt i saksframlegget.
Saken vurderes ikke å komme i konflikt med bestemmelsene i naturmangfoldlovens §§ 8-12
Vedtaket kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven.

