
       

       

E-postadresse: 

fminpost@fylkesmannen.no 

Sikker melding: 

www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 

Postboks 987  

2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 

Gudbrandsdalsvegen 186,  

Lillehammer 

Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 

www.fylkesmannen.no/in 

 

Org.nr. 974 761 645 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  09.07.2020  2020/7144 

     

  Deres dato:  Deres ref: 

     

   

Åmot kommune 

 

  

 

 

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 

  

 

 

  

  

 

Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, 

Ringebu, Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten og Elverum 

kommuner - forlenget virketid og utvidet fellingsområde 

Vi viser til Fylkesmannens brev av 22.6.2020 med skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Åmot, 

Stor-Elvdal, Øyer, Lillehammer, Ringsaker og Hamar kommuner. Videre viser vi til Fylkesmannens 

brev av 29.06.2020 vedrørende utvidelse av fellingsområdet til også å gjelde deler av Løten og 

Elverum, samt til Fylkesmannens brev av 01.07.2020 vedrørende forlengelse av virketid og utvidelse 

av skadefellingstillatelsen til å gjelde for inntil to dyr. 

 

Den 21. juni ble det gitt skadefellingstillatelse på en ulv i nevnte område med bakgrunn i 

dokumenterte ulveskader på sau.  I Fylkesmannens vurdering ble det vist til at det er sluppet et stort 

antall dyr i området, og at det fortløpende slippes ytterligere dyr. Det var den 30.6. dokumentert 18 

sau tatt av ulv ved Horta i Åmot kommune (i perioden 20.-21. juni), 5 sau tatt av ulv ved 

Birkebeinervegen i Stor-Elvdal kommune (i perioden 21.-22. juni), 3 sau tatt av ulv ved Furnes i 

Ringsaker kommune (27. juni), 6 dyr tatt av ulv i Løten 30. juni, samt 3 dyr tatt av ulv i Hovddalen i 

Åmot kommune i samme tidsrom (30. juni) som ulveskadene i Løten. I tidsrommet etter 30. juni er 

det påvist ytterligere 1 dyr tapt til ulv i Åmot, 2 dyr tapt til ulv i Ringsaker og 10 dyr tapt til ulv i Løten. 

Det vil si at det totalt er 48 dyr påvist tapt til ulv innenfor fellingsområdet siden 21. juni. En ulv ble 

felt på skadefelling i Løten kommune den 4. juli. 

Det ble i løpet av kvelden 8.juli og natt til 9.juli oppdaget flere nye skader nord i Øyer kommune, nær 

grensa til Stor-Elvdal og Ringebu kommuner. 

 

Med bakgrunn i nye skadetilfeller og hendelsesforløp, og ut fra områdets betydning som beitemark, 

samt potensialet for framtidige skader dersom ulven fortsatt oppholder seg i området, utvider 

Fylkesmannen fellingsområdet og forlenger virketiden for skadefellingstillatelsen. 

 

Fylkesmannen fatter vedtak om utvidet fellingsområde og forlenget virketid for 

skadefellingstillatelsen gitt i brev av 22. og 29.6. og 01.07.2020. Tillatelsen gis med samme 

vilkår, med unntak av punkt 1, 2 og 4 som endres slik: 
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1. Fellingsområdet er avgrenset til de deler av Åmot, Stor-Elvdal, Ringebu, Øyer, Lillehammer, 

Ringsaker, Hamar, Løten og Elverum kommuner som ligger nord og vest for rv. 25/3, nord og 

øst for E6 og sør for fv. 2204 (Friisvegen).  

 
2. Fellingstillatelsen gjelder felling av en – 1 - ulv i tidsrommet 9.7.2020 kl. 12:00 til 20.7.2020 kl. 

12:00. 

 

 

4. I henhold til rovviltforskriften § 9a skal deltakere fra det kommunale fellingslaget få 

godtgjøring for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. Fylkesmannen legger til grunn at 

fellingsforsøket skal gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det settes av 

ytterligere en ramme på inntil kr 75 000,-. Utgangspunktet er en sats på kr 1 600,- pr 

deltaker pr døgn. Jf, forskriften §9 gis det i tillegg tilsagn om inntil kr. 10 000,- til 

dokumenterte utgifter i samband med fellingsforsøket (kjøring, bompenger etc., ikke lønn). 

Godtgjøring for eventuell beredskapsvakt og beredskapsmidler faller utenfor 

godtgjøringsordningen. Ordningen kan heller ikke brukes til kompensasjon til kommunene 

for utgifter i forbindelse med administrasjon av skadefellingslagene. Likeledes faller 

godtgjøring for bruk av hund, innkjøp, forsikring og utgifter ved hundehold utenfor 

ordningen. Kommunene skal også beregne feriepenger og arbeidsgiveravgift, og dette skal 

kommunen dekke innenfor de nevnte rammen fra Fylkesmannen. Rammene er absolutte. 

Dersom det er ekstraordinære omstendigheter som gjør at fellingen ikke kan gjennomføres 

innenfor den økonomiske rammen, må kommunen ta kontakt med Fylkesmannen og avtale 

dette i forkant. 

 

Total ramme siden skadefellingstillatelsen ble gitt den 22. juni og forlenget den 30. juni er nå 

kr. 255 000,-. 

 

 

Fylkesmannen minner også om at det er satt krav til at ansvarlig for fellingsforsøket legger inn 

rapport fra fellingsforsøket på www.miljøvedtak.no 

 

 

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 

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. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Steinar Fossum (e.f.) 

Fung. avdelingsdirektør 

  

 

Rannveig Helgesen 

seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

http://www.miljøvedtak.no/
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