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REFERAT MØTE I ARBEIDSGRUPPA 29.03.2012
Sted:

Midtre Gauldal rådhus

Tid:

29.03.12 kl 10.00 - 14.00

Tilstede:

Kjell Erik Berntsen, Silje Vang, Kim Olsen Stokke, Kai Børge Amdal og Geir
Morten Granmo.

Forfall:

Hans Iver Kojedal

Vårsnøjakt på bjørn
Kommunene Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal har søkt DN om å få ta ut ST14 på
vårsnø. ST14 oppholdt seg i grenseområdene mellom disse 4 kommunene i store deler av sist
sommer og gjorde betydelig skade i enkelte besetninger. Holtålen kommune er av DN et
prioritert område i forbindelse med et eventuelt våruttak, men pga usikkerhet om hva som vil
skje om bjørnen kommer fram fra hi i en av de 3 andre kommunene gjorde at vi besluttet å
sende en felles søknad om uttak.
Ett av arbeidsgruppas mandat er å komme i dialog med SNO om samarbeid både med tanke
på et eventuelt våruttak og også ved framtidige skadefellingssituasjoner på sommers tid. SNO
v/Even Bjørnes var derfor invitert, men meldte forfall like før møtet.
Det er DN som beslutter om uttak på vårsnø skal iverksettes og et slikt oppdrag vil gå til SNO
Det er opp til hver enkelt fellingsleder hvordan fellingsforsøket skal utføres. Men
fellingslederne i de 4 kommunene skal forberede seg på å bli med SNO som bakkemannskap
ved et eventuelt fellingsforsøk. Det tas sikte på å få til et møte med SNO så snart som mulig
etter påske for å opprette en dialog mellom prosjektet og SNO om samarbeid.
Det ble stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for motorisert ferdsel (bruk av snøscooter og
helikopter) i forbindelse med våruttak i regi av SNO. Hjemmelen finner en i
Naturoppsynsloven, men selv om en kjører med direkte hjemmel i lovverket (motorfersellov
eller naturoppsynslov) så skal grunneiers tillatelse innhentes. Dette står i rundskrivet til
motorferdsellova (T1/96): "Den enkelte grunneier kan normalt forby all motorferdsel i
utmark. Grunneier kan ikke hindre redningstjeneste o.l. som skjer i henhold til
nødrettsreglene. Politimyndighetens motorferdsel er hjemlet i den såkalte generalfullmakt."
Statlige fellingsoppdrag kommer hverken inn under nødrettsbestemmelsen eller politiets
generalfullmakt. Det er derfor nødvendig å innhente grunneiertillatelse før et eventuelt
fellingsforsøk starter.
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Avtaler
Avtalene mellom fellingslederne/hundeførerne og fylkesmannen var begrenset til det 3-årige
prosjektet som løp fram til og med 2010. Fylkesmannen vil i videreføringa fra 2012 ha en mer
tilbaketrukket rolle, og prosjektet må derfor opprette nye avtaler med nødvendig mannskap.
Fellingsleder bør ha en ekstra kompensasjon i forbindelse med skadefellingsforsøk i tillegg til
den statlige godtgjørelsen.
Det er viktig å sørge for en kontinuitet i hundematerialet. En må derfor vurdere hvordan en
skal rekruttere hunder inn i prosjektet. Arbeidsgruppa mener at 3 hunder til enhver tid er
tilstrekkelig, men dette må vurderes opp mot geografisk spredning og behovet for
bandhund/løshund.
Spesielt for avtaler med hundeførerne:
 Det skal føres dagbok over all trening
 Hund skal klatre 1 nivå hvert år i forbindelse med hundetreninga i Sverige fram til og
med nivå 3. de hunder/hundeførere som ikke oppnår dette løses fra avtalen. For
hunder på nivå 3 og 4 gjøres en konkret vurdering hvert år.
 Hunder i prosjektet skal fra og med 2012 kun brukes til sporing av bjørn.
 Godtgjøring for hundehold og egentrening slås sammen i ett punkt.
 Det skal stilles krav om rapportering 2 ganger gjennom året
Det utarbeides forslag til avtaler til neste møte i arbeidsgruppa.
Forsikringer
Hver kommune må undersøke om mannskapene i de lokale skadefellingslagene er
tilstrekkelig forsikret, dette gjelder også for skade på 3. manns eiendom. Muligheten for
gruppeforsikring bør undersøkes. Selv om skadefellingslagene består av 15 – 20 personer vil
som regel bare noen få av disse være ute samtidig.

Med hilsen
HOLTÅLEN KOMMUNE

Geir Morten Granmo
Saksbehandler
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