
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

Til 

Miljødirektoratet 

Postboks 5672 Sluppen 

7485 Trondheim 

 

Økt effektivisering av uttak av rovvilt som det er gitt 

fellingstillatelse på. 

 
Beitesesongen har så langt i 2013 vært en av de verste 

rovdyrsomrenne for beitedyra i Sør-Trøndelag noen sinne.  

Pr. 18/07-2013 er det registrert 115 døde sau og lam i rovbasen. Når 

en i tillegg vet at det er umulig å finne alle døde sau og lam, er det en 

betydelig mengde som er drept av rovdyr så langt i sesongen. 

Det er gitt 7 fellingstillatelser på ulv og bjørn hittil i sommer, men 

bare en har ført til felling. 

Dette fører til stor frustrasjon og fortvilelse blant beitebrukerne.  

Fylkeslaget til NSG i Sør-Trøndelag har mottatt flere henvendelser fra 

våre lokallag, (se vedlegg fra et av lokallaga) der denne frustrasjonen 

har kommet til utrykk.  

 

9 kommuner i fylket samarbeider om et skadefellingslag. Dette er 

gjort for å øke kompetansen og får å få mere erfaring med slik felling. 

Dette laget har etter hvert opparbeidet seg en bra kompetanse på dette, 

men felling av skadevoldere på sommerstid er en nesten umulig 

oppgave.  

 

For at fellingslagene skal lykkes med oppgaven de er gitt, og at 

skadevolderen som det er gitt fellingstillatelse for blir felt, krever vi at 

følgende tiltak blir vurdert iverksatt: 

 

- Skadefellingslagene kan utføre skadefellinga etter 

Naturoppsynsloven, på lik linje som SNO. 
 

- Skadefellingslagene får assistanse fra SNO ved behov.  
 

- Skadefellingslagene får bruke sluppet Plotthund (ikke i bånd) 

når det er hensiktsmessig. 
 

- Skadefellingslagene får helikopterassistanse når det er 

hensiktsmessig. 
 

Med hilsen: 

Kjell Erik Berntsen,  

Leder i Sør-Trøndelag Sau og Geit. 

 

  



Kopi sendt til: 

 

- Miljøverndepartementet 

- Landbruksdepartementet 

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

- Rovviltnemda i region 6 

- Sør-Trøndelag Bonde – og Småbrukerlag 

- Sør-Trøndelag Bondelag  

- NSG sentralt 

- Lokallaga til NSG i Sør-Trøndelag 

  

 

 

  
 


