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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPA OG INTERKOMMUNALT 
FELLINGSLAG 11.07.13  
 
 
Sted:   Midtre Gauldal rådhus - kommunestyresalen 
 
Tid:   11.07.13 kl. 19.00 - 21.30 
 
Tilstede:  Kai Børge Amdal, Kjell Erik Berntsen, Kim Olsen Stokke, Kjell Vidar 

Seljevoll og Geir Morten Granmo, Odd Ivar Rønningsgrind, Jens Arne Kvello, 
Jørn Møllenhus, Bengt Ødegård, Jan Arne Berdal, Kåre Lilleberg, Gunnar 
Bostad og Paul Paulsen 

 
Forfall:  Hans Iver Kojedal 
 
Sakliste: 

1. Økonomistyring ved skadefelling 
2. Informasjon 
3. Bruk av løshund 
4. DNA-analyser 
5. Rapportering 
6. Håndtering av situasjon etter felling 

 
 
 
1  Økonomistyring ved skadefelling 
Stor variasjon fra fylke til fylke hvor stor pott som følger med ved skadefellingsløyver: 

• Telemark kr. 0,- 
• Møre og Romsdal kr. 28.000,- (+ 15.000,- til dokumenterte utgifter) 
• N-Trøndelag kr. 110.000,- (+ 15.000,- til dokumenterte utgifter) 

 
• Fylkesmannen i S-Trøndelag har lagt seg sånn ca. midt i mellom med kr. 45.000,- (+ 

15.000,- til dokumenterte utgifter).  
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Det ble stilt spørsmål ved om dette er effektiv skadefelling når denne summen holder til 7 
dagers «jakt» med 4 mann. Fylkesmannen har en ramme (FKT-midler) å forholde seg til og 
forsøker å disponere denne best mulig gjennom sesongen. Det er mulig å søke om 
tilleggsbevilgninger ut over det som følger med skadefellingstillatelsen, og fylkesmannen har 
søkt DN om mer penger. 
 
Det er fellingsleder som er ansvarlig for å bruke tildelte midler mest mulig effektivt, mens 
prosjektleder er ansvarlig for å søke om eventuelle tilleggsbevilgning/stoppe fellingsforsøket 
når pengene er oppbrukt. For at dette skal fungere så må lokal fellingsleder rapportere hver 
dag til prosjektleder antall jegere som har vært ute og andre utgifter som er påløpt (kjøring, 
bompenger m.m.). Det ble under møtet avklart det også kan benyttes penger til innkjøp av mat 
til deltagerne i fellingsforsøket når dette drar ut i tid.  
 
Følgende rutiner for økonomhåndtering innarbeides ved skadefellingsforsøk: 

• Lokal fellingsleder skal hver kveld, eller så snart det lar seg gjøre, rapportere 
ressursbruken til prosjektleder 

• Prosjektleder skal på bakgrunn av dette holde fylkesmannen orientert om 
ressursbruken/vurdere behovet for å søke om tilleggsbevilgninger. 

• Fellingsleder skal etter endt fellingsforsøk sende komplett liste over mannskapet som 
har vært ute i løpet av fellingsforsøket inneholdende dager og kjørte km for hver 
deltager samt andre dokumenterte utgifter.  

• Prosjektleder skal innen 2 uker etter avsluttet fellingsforsøk søke fylkesmannen om 
refusjon av utgifter til fellingsforsøket basert på de økonomiske rammer og vilkår som 
er satt i fellingsløyva samt eventuelle tilleggsbevilgninger. Fellingsleders rapport er 
grunnlaget for søknaden om refusjon. 

• Fellingsleders rapport samt utfylt reiseregning fra hver enkelt deltager danner 
grunnlaget for utbetaling av godtgjørelse fra Holtålen kommune. Reiseregning skal 
underskrives av hver enkelt deltager, attesteres av vedkommende fellingsleder og 
anvises av prosjektleder. Godtgjørelse utbetales den 12. i hver måned og må være 
lønningskontoret i hende senest 2,5 uke før utbetalingsdato. Dette betyr at lister og 
kjøreregninger må være prosjektleder i hende senest den 20. i måneden før utbetaling 
skal skje. 

 
 
2  Informasjon  
Under et fellingsforsøk vil det være mye informasjon som må sorteres og vurderes. Ved 
fellingsforsøket på ulv rundt Lundamo sentrum kom det inn veldig mange meldinger om 
synsobservasjoner: 

• Hvilken observasjon er nyest? (kan være snakk om bare minutters forskjell) 
• Lokalkunnskap. Mange som tror og mener mye om poster og trekkruter for rovviltet. 

Hva er nyttig og viktig lokal kunnskap og hva er unyttig kunnskap?  
o Hvordan skal lokale innspill behandles underveis? Det er mange «eksperter» på 

bjørnejakt! 
• Hvilken informasjon skal gjøres tilgjengelig for media? Vi skal ikke drive politikk 

eller meningsytringer om rovviltpolitikken, men vi utfører et oppdrag for forvaltninga. 
 
 
3  Bruk av løshund 
Kai Børge orientert om bruken av løshund i forbindelse med skadefelling som har vært i 
kontakt med politidirektoratet angående dette spørsmålet. Det er ikke nødvendig med 
grunneiers tillatelse for å slippe hund i forbindelse med skadefelling. Dette med bakgrunn i at 
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skadefelling heller ikke krever grunneiers tillatelse. Men det er nødvendig med dispensasjon 
fra båndtvangsbestemmelsene. Denne disp. gis av kommunen. Plotthund eller andre hunder 
som jager på drevet halsende er fortsatt ikke tillatt brukt som løshund.  
 
Det ble en diskusjonsrunde rundt problemstillingen om hva som skjer om en løshund som er 
sluppet i forbindelse med skadefelling gjør skade på husdyr. I Holtålen har beitelaga sagt at de 
aksepterer at det kan skje skade, men det er uvisst i hvor stor grad dette er et vedtak som kan 
binde opp hver enkelt saueeier. Møtedeltagerne var av den oppfatning at prosjektet bør 
erstatte eventuelle skader som måtte oppstå. 
 
Hunder som deltar i skadefellingsforsøk og brukes som løshund bør ha et hundedekken der 
det står «Skadefelling» for å unngå at det oppstår misforståelser og antagelser om at de er 
hunder som har slitt seg/rømt fra eier i båndtvangstida. 
 
I etterkant av beitesesongen sendes et infoskriv til beitenæringa. 
 
 
 
 
 
4  DNA-analyser 
Kjell Vidar orienterte om at DN har inngått en ny avtale med Svanhovd med tanke på en mer 
fortløpende prosess for DNA-analyser. Det er foreløpig litt usikkert om hva som ligger i den 
nye avtalen, fylkesmannen undersøker dette nærmere. 
 
 
5  Rapportering 
Følgende rutiner innarbeides i forbindelse med skadefellingsforsøk: 

• SMS sendes minimum til alle fellingsledere, hundeførere og aktuelle beitelag 
underveis i fellingsforsøket (1 gang/døgn) som en statusoppdatering. 

• Etter avsluttet jakt sendes en kortfattet rapport til prosjektleder med kopi til regionalt 
fellingslag. Rapporten skal inneholde det viktigste som har skjedd, navn på alle 
personer som har deltatt fordelt på dager, kjørte km, andre utgifter og erfaringer som 
er gjort i forbindelse med fellingsforsøket.   

 
Øvrige rapporteringer: 

• Alle fellingsledere sender oppdatert mannskapsliste til prosjektleder innen 
beitesesongens start hvert år. Prosjektleder videresender listene til regionalt 
fellingslag.  

 
 
6  Håndtering av situasjon etter felling 
Det ble diskutert hvordan en skal opptre etter felling ved et skadefellingsforsøk. Det er 
enighet om følgende punkter: 

• All radiobruk opphører og kommunikasjon foregår via tlf. 
• Håndtering av media: 

o Kun fellingsleder, eller 1 person som opptrer på hans vegne, skal uttale seg til 
media. 

o Gi «nøytrale» kommentarer/svar. 
o Viltet skal presenteres på en ordentlig og respektfull måte. 
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Med hilsen 
HOLTÅLEN KOMMUNE 
 
 
Geir Morten Granmo 
Prosjektleder 
 
 
 
 
 
Adresseliste: 
Kai Børge Amdal 
Kjell Erik Berntsen 
Kim Olsen Stokke 
Kjell Vidar Seljevoll 
Odd Ivar Rønningsgrind 
Jens Arne Kvello 
Jørn Møllenhus 
Bengt Ødegård 
Jan Arne Berdal 
Kåre Lilleberg 
Gunnar Bostad 
Paul Paulsen 
 
 
Kopi: 
Styringsgruppe 
Hans Iver Kojedal 
 


