
PROSJEKT  
EFFEKTIV SKADEFELLING 

AV BJØRN 



BAKGRUNN 
•  Fylkesmannen tok initiativ til et prosjekt for 

å effektivisere skadefelling av bjørn i S-
Trøndelag 

•  Holtålen kommune fikk bevilga 
skjønnsmidler i 2008 på vegne av 
deltagerkommunene 

•  Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, 
Rennebu, Selbu, Tydal og Røros med fra 
starten. Klæbu kommune med fra 2009 



•  Prosjektet formalisert som ”Prosjekt 
effektiv skadefelling av bjørn 2008-10.” 

•  Målsetting 
– Øke kompetansen og effektiviteten ved 

skadefelling av bjørn 
– Legge til rette for økt kunnskap, erfaring og 

trening 
– Økonomisk kompensasjon 

• Holtålen kommune har fra starten vært 
vertskommune for prosjektet 

 



•  Fylkesmannens miljøvernavdeling det 
operative ansvaret i prosjektperioden. 

•  Styringsgruppe som ledet prosjektet 
•  Lokale skadefellingslag i hver enkelt 

kommune med 1 fellingsleder 
– Alle har gjennomgått og bestått obligatorisk 

teoretisk og praktisk opplæring  
•  Prosjektet disponerer 3 hunder/hundeførere 



•  De 8 fellingslederne sammen med 
hundeførerne utgjør det regionale 
skadefellingslaget 

•  Vaktordning i perioden 1. juni – 21. august 
•  Hver enkelt kommune har vært ansvarlig for 

å søke om skadefellingsløyve ved en 
skadesituasjon 

•  Det lokale skadefellingslaget med 
fellingsleder har hatt ansvaret for 
gjennomføringa 

 



•  Intensjon om at det regionale 
skadefellingslaget skal delta i alle 
fellingsforsøk for å bygge kompetanse og 
erfaring 

•  Prosjektet ble forlenget til og med 2011 
•  Prosjektet har gjennomført flere 

skadefellingsforsøk i perioden 2008-11 
–  1 bjørn skutt under skadefellingsforsøk og 2 

under ordinær lisensjakt i disse åra 



VEIEN VIDERE 
•  Prosjektkommunene har vedtatt å videreføre 

prosjektet som et interkommunalt 
samarbeidsprosjekt. 
– Styringsgruppe 
  Daglig leder: 
-  Geir Morten Granmo. Holtålen. 
-  Fra kommunene:  
-  Kim Olsen Stokke. Selbu. 
-  Kai Børge Amdal. Midre Gauldal 
-  Fra Fylkesmannen: 
-  Silje Vang. 
-  Fra jegerkorpset: 
-  Hans Iver Kojedal 



-  Fra næringa: 
-  Kjell Erik Berntsen. STSG. 
-  Arbeidsgruppe: 
-  De 8 kommunene. 
– Holtålen kommune vertskommune 

•  Arbeider etter samme målsetting som før 
- Mest aktuelt nå: 
- Få til et samarbeid med  SNO 
- Nye avtaler med jegerkorpset inkl. 

hundeførere.  
 



•  Hva med fellingsforsøk på andre 
skadegjørere? 

•  Hva med skadefellingsforsøk i kommuner 
utenfor prosjektet? 


