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Utvidelse av fellingsområde - skadefelling av gaupe i deler av Saltdal
kommune
Statsforvalteren viser til vårt brev av 19. mars 2021 med tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av
Saltdal kommune. Videre viser vi til telefonsamtale med Per Thomas Kuhmunen i Saltfjellet
reinbeitedistrikt i dag, 22. mars, om utvidelse av fellingsområdet.
Vedtak
Statsforvalteren i Nordland endrer fellingsområde i skadefellingstillatelse på gaupe gitt i vedtak av 19.
mars 2021 til å gjelde som følger:
 Grense mot nord: Junkerdalselva fra Storjord til Gamfossbrua. Derfra rett linje til der RV77 krysser
riksgrensa.
 Grense mot øst: Riksgrensa.
 Grense mot vest: E6
 Grense mot sør: rett linje Dypennasen-Lingafjellet.
Bakgrunn og begrunnelse
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 og § 77, jf. rovviltforskrifta § 9.
Begrunnelsen for å endre grensene for fellingsområde er funn av ny gaupedrept rein nært grense
for opprinnelig fellingsområde, samt at skadefellingslaget ut fra lokal erfaring ønsker å kunne
postere i områdene like nord for Graddiselva.
Øvrige vilkår gjelder uforandret, blant annet at fellingsforsøket etter beste evne skal rettes mot
skadevoldende individ og til områder hvor det nylig er dokumentert skader.
Utvidelsen berører Stor-Graddis naturreservat. Skadefelling innenfor dette verneområdet krever
tillatelse fra verneområdemyndighet som er Midtre Nordland Nasjonalparkstyre. Vi har fått
bekreftelse fra nasjonalparkforvalter om at det vil bli gitt slik tillatelse i eget brev.
For nærmere begrunnelse for iverksetting av skadefelling viser vi til vårt brev av 19. mars 2021.
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