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Rovviltnemnda i region 5 – vedtak om kvote for betinget skadefelling og 
lisensfelling av brunbjørn 2020 
  
Rovviltnemnda i region 5 gjorde i den 20. april 2020 følgende vedtak om kvote for betinget 
skadefelling og lisensfelling av brunbjørn: 
 
Vedtak 
1. Om nemndas myndighet 
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om tre årlige ynglinger av brunbjørn i Hedmark. 
Estimert antall ynglinger ligger på 2,5. Etter alminnelige avrundingsregler skal dette rundes opp til 
nærmeste heltall. Nemnda anser at bestanden av brunbjørn ligger på det regionale bestandsmålet og 
at nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av 
brunbjørn i 2020, jf. rovviltforskriften §§ 8 og 10, jf. også §§ 4 og 7.  
 
2.  Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av bjørn og åpning for lisensfelling 
For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av brunbjørn anser rovviltnemnda 
at det er behov for en kvote for betinget skadefelling i Hedmark.  Nemnda har fått forelagt den siste 
tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om brunbjørnens bestandsstatus og -utvikling i Hedmark. jf. 
naturmangfoldloven § 8. Det foreligger betydelig kunnskap om den skandinaviske bestanden av 
brunbjørn, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, tillegges derfor mindre vekt. Nemndene anser at en kvote 
på inntil tre dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. nml § 10. Hensynet til 
differensiert forvaltning er lagt til grunn for vedtaket, jf. nml § 12. Nemndene anser ikke at nml § 11 
er relevant i denne sammenheng.  

Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Gjennom denne differensierte forvaltningen 
er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda anser ikke at §§ 9 og 
11 er relevant i denne sammenheng. 
 
Det fastsettes en kvote på tre brunbjørn for betinget skadefelling.  
Rovviltnemnda åpner for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende skadefellingskvote til 
høsten. Nemnda anser at det maksimalt kan felles tre brunbjørner totalt ved skadefelling og 
lisensfelling i Hedmark.  
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3. Lisensfellingsområde 
Rovviltnemnda viser til forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark, og anbefaler at lisensfellingsområdet 
for bjørn avgrenses til grønn sone, samt blå sone vest for Glomma i Stor-Elvdal, og nordre del av 
Rendalen kommune. 
 
I dette området inngår følgende kommuner i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, 
Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner. I tillegg inngår de deler av kommunene Åsnes, Våler, 
Elverum, Åmot og Stor-Elvdal som ligger vest for Glomma, den del av Rendalen kommune som ligger 
vest for Glomma, samt Rendalen kommune øst for Glomma nord for Rv 30 og Rv 217, samt den delen 
av Engerdal kommune som ligger nord og øst for følgende grense: Fra riksgrensen og vestover langs 
rv 218 til Femundsenden, videre langs Femunden til Gløta og etter denne til Isteren. Videre nordover 
langs sjøens vestside til Isterens nordende i Bjørnfjordvika, derfra over til Jonasodden. Videre 
nordover langs vestsiden av Femunden til grensen til Os kommune. 
 
Rovviltnemnda anser at en lisensfelling av brunbjørn innenfor det beskrevne lisensfellingsområdet 
kan skje med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b. 
 
4. Lisensfellingsperiode 
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 21. august til 15. oktober 2020. 
 
5. Vilkår for deltakere i lisensfellingen 
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under 
fellingsforsøk. Fylkesmannen oppretter en bjørnetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte 
dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten. Jeger plikter også å registrere seg som bruker av 
Fylkesmannens løsning for SMS-varsling om status for lisensfellinga. 
 
6. Om felling av binne med unge(r) 
Binne med unge(r) er unntatt fra lisensfelling. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 i 
lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan 
påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort 
kjent. 
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