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Sak 17/2017    Vurdering av lisensfelling av brunbjørn i 2017  
 
 

Saksutredning fra sekretariatet 
 
Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 
 

• St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur 
• Innst. S. nr. 174 (2003-2004) 
• Lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
• Forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 
• Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 – Sør-Norge (april 2017) 
• Framlegg til vedtak i sak 10/2017 (Kvote og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, 

jerv, brunbjørn og ulv i 2017/2018) 
• Stortingets rovviltforlik av 17. juni 2011 (Representantforslag 163 S (2010-2011)) 
• Bestandsstatus gaupe, jerv, ulv og bjørn fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for 

rovvilt. Brev til Miljødirektoratet fra Rovdata 15. mai 2017 
• NINA Rapport 1340 Populasjonsovervåking av brunbjørn – DNA-analyse av prøver 

innsamlet i Norge i 2016 
 

Overvåkingsrapportene finnes på http://www.rovdata.no/Rapporter.aspx 
 

             
Ut fra føringer i forvaltningsplanen og erfaringer og kunnskap om forekomst av brun-
bjørn i regionen de seinere åra, vurderer sekretariatet at det på nåværende tidspunkt 
ikke er grunnlag for å åpne for lisensfelling i 2017.       

 
Saksopplysninger 
 
Etter rovviltforskriften §§ 7 og 10 kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for skade-
motivert lisensfelling for å begrense veksten og/eller utbredelsene når bestanden ligger på 
eller over de nasjonalt fastsatte bestandsmålet for region. For region 2 – Vestfold, Buskerud, 
Telemark og Aust-Agder, er det ikke fastsatt nasjonalt bestandsmål for brunbjørn.  
 
Dersom Rovviltnemnda ikke åpner for lisensfelling (fastsetter kvote) vil dette ikke være et 
enkeltvedtak som kan påklages.  
 
Dersom Rovviltnemnda ønsker å åpne for lisensfelling må nemnda: 

1. Ta stilling til om den har myndighet til å fatte vedtak (Rovviltforskriften § 7). 
2. Fatte vedtak om kvote for lisensfelling (Rovviltforskriften § 10 og lovkapittel II i 

naturmangfoldloven). 
 
Om Rovviltnemnda fatter vedtak om kvote vil det rettslige grunnlaget for avgjørelsen være 
Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 

http://www.rovdata.no/Rapporter.aspx
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første ledd bokstav b og § 77, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
(rovviltforskriften) § 10, jamfør §§ 1 og 3. 
 
Forskriften § 10 gir hjemmel til å tildele kvote for lisensfelling dersom vilkårene i § 7 er 
oppfylt og nemnda for øvrig mener situasjonen tilsier det. Eventuell kvote fastsettes som 
antall enkeltindivider som kan felles i regionen i angitt periode. For brunbjørn er lisensfelling 
fastsatt til perioden 21. august til og med 15. oktober. 
 
Lisensfelling er ikke jakt, men felling motivert ut fra behovet for skadereduksjon ved å 
begrense artens vekst og/eller utbredelse. Lisensfelling av alle rovviltartene omfattes av 
grunneiers enerett og krever personlig lisens for å kunne delta.  
 
Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra 
prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Eventuell kvote kan fordeles på nærmere 
angitte områder eller fylker i regionen. Et vedtak om kvote for lisensfelling skal bestemme 
antall dyr som kan felles, avgrense fellingsområder og eventuelt gi nærmere vilkår for 
gjennomføring av lisensfellingen (i samsvar med regional forvaltningsplan for rovvilt). 
Fellingsperioden er angitt i rovviltforskriften, men dersom særlige forhold tilsier det kan 
Rovviltnemnda fastsette en kortere fellingsperiode.  
 
Rovviltnemnda kan imidlertid avstå fra å åpne for lisensfelling, eventuelt gjøre vedtak på et 
seinere tidspunkt, dersom forutsetningene endres. 
 
Om lisensfelling av brunbjørn i Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 – Sør-Norge, kapittel 
7.5 heter det at: 
 

• Lisensfelling kan være aktuelt ved forekomst over tid og ved eller nær opp til 
vurderingstidspunkt i regionen. Det skal om nødvendig søkes samarbeid om eventuell 
lisensfelling (geografisk avgrensing) med tilgrensende region(-er) når det er 
sannsynlig med forekomst og opptreden på tvers av regionene.  

 
Videre framgår det av kapittel 7.7 (Generelle retningslinjer for forebyggende tiltak) blant 
annet at:  
 

• Lisensfelling skal vurderes årlig for alle artene med grunnlag i forekomst og 
skadeomfang sist beitesesong. Det skal åpnes for lisensfelling dersom det foreligger 
indikasjoner på forekomst og fortsatt tilstedeværelse ved vedtakstidspunkt. 

• I vurderingen skal erfaringer med artens vandringsmønster og tidligere forekomst, og 
situasjonen i tilgrensende områder i naboregioner vektlegges. Det skal søkes 
samarbeid ved behov, f.eks. om sammenfallende arealavgrensing og eventuelt felles 
kvote.  

 
Om politiske føringer og lovverk for øvrig, samt vurderinger etter prinsippene i naturmang-
foldloven §§ 8-12, jamfør § 7, viser vi til sak 10/2017 om kvoter for betinget skadefelling.   
 
I 2016 ble det påvist minimum 125 brunbjørner i Norge (128 året før) ved bruk av DNA-
analyser (51 hunner og 74 hanner), mange av dem nær riksgrensene mot øst. Dette er det 
laveste antall registrerte bjørner i landet under åtte år med landsomfattende overvåking. 
Andelen påviste hunnbjørner har imidlertid gradvis økt i samme periode og nedgangen i antall 
registrerte bjørner de siste årene skyldes derfor hovedsakelig færre registrerte hannbjørner.  
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Det er beregnet at det ble født seks kull (5,9) med unger i 2016. Estimatet har ligget relativt 
stabilt de siste seks, sju åra. Bestandsmålet på 13 årlige ynglinger er således ikke nådd.  
 
Bestandssituasjonen for brunbjørn i Norge er sterkt påvirket av situasjonen på svensk side. I 
Sverige har fellingskvotene økt betydelig de siste årene og bestanden er redusert (3,2 % årlig i 
perioden 2008-2013).  
 
I 2017 er det per 28. juli (Rovbase) registrert en avgang på fem brunbjørner i Norge (alle 
hanner), hvorav én sør for Trøndelag (Ringebu i Oppland). 
 
I region 2 og tilgrensende områder er det ikke påvist skader voldt av brunbjørn siden juni 
2012 (Buskerud). Påviste skader (vurdert av SNO som dokumentert eller antatt) voldt av 
brunbjørn i Sør-Norge så langt i årets beitesesong framgår av kartet under (figur 1) (Rovbase 
per 28. juli). Med ett unntak (Sør-Fron i Oppland) er alle påvist øst for Mjøsa/Gudbrands-
dalen.  
 

 
Figur 1. Påviste skadetilfeller (dokumentert og antatt) i Sør-Norge i 2017 med brunbjørn som 

årsak. Skravert område er forvaltningsområde for brunbjørn i rovviltregion 5 
Hedmark. (Kilde: Rovbase, 28.7.2017) 

 
Rovviltnemnda har for inneværende sesong vedtatt en kvote på én brunbjørn for betinget 
skadefelling i regionen (sak 10/2017). Per i dag er det ikke iverksatt fellingstillatelse.  
 
I region 3 Oppland har Rovviltnemnda i vedtak av 28. juni 2017 åpnet for lisensfelling på 
brunbjørn. Totalkvoten er på to dyr og gjelder for hele regionen (fylket). 
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Sekretariatets vurdering 

 
Rovviltforskriften § 10 gir hjemmel til å fastsette kvote for lisensfelling. Regionen har ikke 
nasjonalt vedtatt bestandsmål for brunbjørn, og Rovviltnemnda har følgelig slik myndighet, 
jamfør rovviltforskriften § 7.  
 
En kvote for lisensfelling vil kunne være et virkemiddel for å regulere utbredelsen og bidra til 
å hindre eventuell etablering i områder langt unna områder avsatt for yngling. Bestands-
utviklingen i Skandinavia og effekten av uttak øst for vår region tilsier at det er mindre 
sannsynlighet for innvandring av unge hannbjørner enn tilfellet var for noen år tilbake. Det 
har heller ikke entydig blitt påvist aktivitet av brunbjørn i region 2 eller i tilgrensende 
områder på fem år, heller ikke så langt i årets beitesesong.  
 
Selv om brunbjørn har vært fraværende som skadevolder i regionen de siste fem årene, tilsier 
erfaringer og kunnskap om brunbjørnens vandringspotensiale at dette raskt kan endre seg. 
Situasjonen (skader og iverksatte fellingstillatelser) under årets beitesesong i Hedmark og 
Oppland viser bjørneaktivitet over et geografisk vidt område fra Ringsaker i sør til Tynset i 
nord. Selv om sannsynligheten anses lavere enn tidligere, vil enkeltdyr likevel raskt kunne 
forflytte seg vest- og sørover. Per i dag (10. aug) er det lite som tyder på at dette er tilfelle. 
Dersom denne situasjonen endrer seg og det seinere skulle foreligge ny kunnskap om påvist 
bjørneaktivitet i eller nær regionen, vil dette bli formidlet under Rovviltnemndas møte. 
  
Skader voldt av brunbjørn er ikke påviste med sikkerhet i regionen på fem år. Ut fra føringer i 
forvaltningsplanen og nåværende kunnskap om forekomst og skadesituasjon for brunbjørn i 
regionen, anser ikke sekretariatet at det per i dag er grunnlag for å åpne for lisensfelling i 
2017. Forutsatt gjenværende kvote vil iverksetting av en skadefellingstillatelse kunne være et 
mer aktuelt tiltak dersom det oppstår en skadesituasjon eller påvises brunbjørn i et beite-
område. Lisensfellingsperioden (21. august – 15. oktober) er i stor grad sammenfallende med 
beitesesongen for sau.  
 
Brunbjørn som har opptrådt i våre områder har så langt vi kjenner til vandret inn eller ut via 
Vest-Oppland (Valdres). Eventuelt vestvandrende individer vil da under fellingsperioden 
kunne felles før de når våre områder da det er åpnet for lisensfelling av brunbjørn i hele 
naboregionen (Oppland). Da bjørneaktiviteten så langt har vært lokalisert til øst for 
Gudbrandsdalen og Mjøsa anser vi det lite hensiktsmessig å inngå samarbeid med region 3 
om arealavgrensing eller kvote.   
 
Rovviltnemnda kan på et seinere tidspunkt vurdere lisensfelling på nytt dersom situasjonen 
skulle tilsi det. 
 
Sekretariatet framlegger saken i samråd med de øvrige fylkesmennene i regionen. 
 

Sekretariatets framlegg til vedtak 
 
Rovviltnemnda i region 2 har vurdert lisensfelling av brunbjørn i 2017. Ut fra foreliggende 
kunnskap finner ikke nemnda grunnlag for å åpne for lisensfelling, men vil vurdere dette på 
nytt dersom situasjonen på et seinere tidspunkt skulle tilsi det.  
  
 
Vedtak  
 


