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Svar på søknad om midler til prosjekt om profesjonalisering av 
kommunale rovviltfellingslag  

Vi viser til søknad, datert 22.05.2017, hvor en sammenslutning av fire kommuner i 

Nord-Østerdalen (nå økt til seks kommuner) har gått sammen om en søknad til 

Fylkesmannen i Hedmark om støtte til et prosjekt for profesjonalisering av 

skadefellingslag for mer effektive fellingsforsøk på rovvilt og en styrket beitenæring i 

Hedmark. Prosjektperioden vil vare fra 2017 – 2020. 

 

Det vises til at prosjektet vil kunne øke kompetansen i de kommunale fellingslagene 

og bidra til mer effektiv skadefelling ved de enkelte fellingsforsøk. Dette vil igjen 

kunne bidra til å gi økt trygghet for beitenæringen i regionen, hvor disse kommunene 

står for nær 60 % av saueholdet i Hedmark. 

 

Kommunene vil gå inn i prosjektet med en egenandel på 30 000 kr hver. Det er i 

utgangspunktet søkt om støtte på 240 000 kr, men etter at søknaden ble sendt har 

ytterligere to kommunen ønsket å delta, slik at antallet er økt fra fire til seks 

kommuner. Det er derfor behov for noe mer stønad enn de 240 000 kr som ble omsøkt.  

 

Fylkesmannens budsjett for forebyggende og konfliktdempende tiltak for 2017 er p.t. 

disponert fullt ut, slik at det bare vil være mulig å kunne benytte seg av evt. 

ubenyttede restmidler som gjenstår på slutten av året. For å kunne finansiere 

prosjektet fullt ut, er de derfor avhengige av å få støtte fra sentralt hold. På bakgrunn 

av dette oversendte Fylkesmannen søknaden til Klima- og miljødepartementet 

30.06.2017 med ønske om støttet til prosjektet. 

 

Fylkesmannen i Hedmark 

Postboks 4034, Statens Hus 

2306 HAMAR 
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Side 2 
 

Klima- og miljødepartementet har vurdert søknaden og mener det er formålstjenlig 

prøve ut prosjektet som blant annet har som mål å styrke strukturen rundt fellingslag 

og ytterlige effektivisere og profesjonalisere skadefellingslag. Erfaringer fra dette 

prosjektet vil kunne gi verdifull kunnskap og erfaring som også kan ha 

overføringsverdi til andre deler av landet.  

 

Konklusjon: 

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet stille de nødvendige midler til 

disposisjon, slik at dette prosjektet kan igangsettes. Midlene tildeles Fylkesmannen i 

Hedmark med en ramme på 360 000 kr, for videre tildeling til prosjektet.  

 

 

Bakgrunn for søknaden 

Sammen med Fylkesmannen i Hedmark har kommunene i Engerdal, Rendalen, Alvdal, 

Folldal, Tynset, Tolga og Os vurdert mulighetene for et prosjekt som kan bidra til å styrke 

dialogen mellom fylkesmannsnivået, kommunene og fellingslagene. Et hovedmål vil være å 

styrke strukturen og ytterligere profesjonalisering i og rundt fellingslagene. Fellingslagenes 

arbeidsvilkår og økonomiske godtgjøring vil også være naturlig å ta inn i prosjektet. 

 

Kommunene Folldal, Alvdal, Tynset og Tolga har ved brev av 22.5.2017 oversendt en 

søknad med prosjektbeskrivelse til Fylkesmannen. Det er søkt om kr. 240.000,- i tilskudd fra 

miljøforvaltningen. Fylkesmannen har i ettertid vært i kontakt med Os og Rendalen 

kommuner, som også stiller seg positive til å delta inn i prosjektet. Det vil være behov for noe 

mer tilskudd enn kr. 240.000,- fordi antall kommuner øker. Som det framgår av 

prosjektbeskrivelsen, vil kommunene gå inn med en egenandel på kr. 30 000,- per 

kommune. Fylkesmannen vil kunne gå inn med tilbakeholdte skjønnsmidler. Budsjettet for 

forebyggende og konfliktdempende tiltak for 2017 er p.t. disponert fullt ut, slik at det bare vil 

være mulig å kunne benytte seg av ev. ubenyttede restmidler som gjenstår på slutten av 

året. For å kunne finansiere prosjektet fullt ut, er de derfor avhengige av å få støtte også fra 

sentralt hold. 

 

Fylkesmannen mener dette er et viktig prosjekt for å bidra til å effektivisere og 

profesjonalisere fellingslagene. Prosjektbeskrivelsen inneholder flere konkrete tiltak som vil 

forbedre rutiner omkring fellingsforsøk, og ikke minst avlaste fellingslederne fra en del rent 

administrative oppgaver. Dermed sikrer man at disse kan fokusere på å organisere selve 

fellingsforsøket i felt. 

 

Fylkesmannen peker også på de særlige utfordringene som Hedmark står overfor med 

hensyn til omfanget av skadefellingsforsøk og krevende tapssituasjoner. Fylkesmannen 

støtter kommunene i deres beskrivelse av behovet for kompetanseheving og bl.a. videre 

utvikling av hundeekvipasjer, og håper derfor at Klima- og miljødepartementet ser en 

mulighet for å kunne gi et tilskudd til prosjektet. 
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Beskrivelse av prosjektet 

Gjennom en rekke fokusområder, nærmere beskrevet nedenfor, skal prosjektet øke de 

kommunale fellingslagenes kompetanse, ivareta deres sikkerhet og arbeidsvilkår, og slik 

bidra til å optimalisere muligheten for vellykket skadefelling av rovdyr når slik fellingstillatelse 

utstedes fra det offentlige. Dette skal man oppnå blant annet gjennom kurs og 

treningssamlinger og utdanning av egne hundeekvipasjer i tillegg til mer organisatoriske grep 

med å utarbeide nye avtaleverk og rutiner for fellingslagene. I tillegg skal prosjektet bidra til 

en styrket dialog mellom Fylkesmannen i Hedmark og de involverte kommunene og 

fellingslag. 

 

Prosjektet vil også arbeide for å strømlinjeforme og rasjonalisere selve reaksjonsmåte i de 

tilfeller hvor skadefelling skal søkes og igangsettes. Prosjektet ønsker å bidra til å samordne 

innsatsen og reduseres responstid fra en aktuell skadesituasjon oppstår fram til fellingslaget 

kan rykke ut.  

 

Prosjektet skal blant annet ha følgende fokusområder: 

 Gjennom målrettede tiltak sikre økt kompetanse til fellingslagenes deltakere gjennom 

kurs, treningssamlinger, bruk av hund, GPS/sporingsutstyr, m.m. 

 Utdanne egne hundeekvipasjer lokalt i Nord-Østerdal som kan bistå aktivt i 

fellingsforsøkene 

 Sikre trygge og forutsigbare arbeidsvilkår for fellingslagenes medlemmer, inkl. 

forsikringer, krav til deltagelse, bruk av motoriserte kjøretøy i utmark, m.m. 

 Styrke samordning og struktur på fellingslagenes administrasjon ved bl.a. å utarbeide 

likelydende avtaler mot fellingslagets ledere og øvrige mannskap, utarbeide generelle 

rutinebeskrivelser for fellingsforsøk  

 Utarbeide likelydende tillatelse for motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med 

fellingsforsøk, inkludert ferdsel i verneområder i god tid før hver beitesesong 

 Samordne og kontinuerlig optimalisere like rutiner på timerapportering, 

lønnsutbetaling/godtgjørelse 

 Sørge for beredskap på tvers av kommunegrenser/fylkesgrenser, m.m. vaktturnus 

som sikrer tilgang på kompetent, lokal fellingsledelse gjennom hele beitesesongen 

 Utarbeide like rutiner for vakttelefoner, m.m. 

 Skolere fellingslagslederne og andre aktuelle i forhold til mediehåndtering og annen 

utadretta dialog 

 Gode rutiner for dialog og kontakt med eksterne parter, media m.m., eksempelvis: 

o Statens Naturoppsyn  

o Fylkesmannen i Hedmark (Innlandet) 

o Beitelag/beitenæringen 

o Politi 

o Media 

o Helsevesen 
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Klima- og miljødepartementets vurdering 

Prosjektet vil kunne øke kompetansen i de kommunale fellingslagene og bidra til mer effektiv 

jakt ved de enkelte fellingsforsøk. Dette vil igjen kunne bidra til å gi økt trygghet for 

beitenæringen i regionen.  

 

Klima- og miljødepartementet mener videre at dette er et konstruktivt og nyttig prosjekt, samt 

at det er en klar styrke at prosjektet er lokalt forankret. 

 

Departementet ønsker også å vurdere om opprettelse av regionale fellingslag med en økt 

profesjonalisering er veien å gå videre. På statssekretærens og Landbruks- og 

matministerens møte med beitebrukere, kommuner og Fylkesmannen på Lygnasæter på 

Hadeland, 4. august 2017, var profesjonalisering av skadefellingslag et av punktene som ble 

tatt opp. Det ble også vist til de store administrative utfordringene som fellingsledere har ved 

akutte skadesituasjoner. Departementet mener vi med et prosjektet for profesjonalisering av 

skadefellingslag i Hedmark, vil høste erfaringer som vil gjøre oss bedre i stand til å vurdere 

om økt profesjonalisering av skadefellingslag er et aktuelt virkemiddel også flere steder i 

landet. I denne vurderingen vil også Fylkesmannen i Oppland sine erfaringer fra 

skadefellingsforsøkene på Hadeland/Toten sommeren 2017 legges til grunn. 

 

Vilkår for tildelingen:  

Jamfør prosjektbeskrivelsen skal prosjektet forankres både i beitenæringen og hos 

grunneierlag/-sammenslutninger i kommunene. Det legges videre opp til en politisk 

forankring gjennom årlige bevilgninger og rapporteringer til kommunestyrene og 

Fylkesmannen i Hedmark. 

 

Klima- og miljødepartementet stiller i tillegg følgende vilkår for tildelingen:  

 

- Sluttrapportering av måloppnåelse med tanke på prosjektets fokusområder til Klima- 

og miljødepartementet og Miljødirektoratet etter endt prosjektperiode 

- Prosjektet skal utføres innenfor rammene av gjeldende regelverk 

- Tildelingen gjelder i første omgang for 2017. For 2018 og senere år må det på vanlig 

måte søkes om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak hos Fylkesmannen 

i Hedmark.  

- Fylkesmannen kan stille ytterligere vilkår til prosjektet. 

 

Med hilsen 

 

 

Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Espen Fjeldstad 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi 

Engerdal kommune 

Folldal kommune 

Miljødirektoratet 

Os kommune 

Rendalen kommune 

Tolga kommune 

Tynset kommune 

 


