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Endringer i rovviltforskriften - Merknader til forslag til 

godtgjøringsordning for forsøk på skadefelling av rovvilt 

 
Fylkesmannen viser til høringsbrev datert 3.11.2010 med forslag til endring i forskrift 18. 

mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt. Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen 

ønsker at det offentliges praktiske og økonomiske ansvar for skadefelling skal forsterkes 

og klargjøres, med sikte på at andelen vellykkede skadefellingsforsøk skal øke. 

 

Det foreslås endringer av § 9, og en ny § 9a i rovviltforskriften. Departementets forslag 

innebærer at det innføres en godtgjøring for skadefellingsforsøk utført av kommunale og 

interkommunale fellingslag, og at det kan utbetales godtgjøring fra første dag av 

skadefellingsforsøket. 

 

 

Fylkesmannens vurdering 

 

Forslaget til ordning for godtgjøring ved deltagelse i fellingsforsøk er i hovedsak godt. Det 

legges opp til en ordning som er betydelig enklere å forvalte og som er mer forutsigbar enn 

den forsøksordningen som ble avsluttet i 2009. Forslaget bygger i stor grad på de råd bl.a. 

arbeidsgruppa for effektivisering av forsøk skadefelling av rovvilt i Hedmark ga i sin 

rapport. 

 

Ordningen vil kunne bidra til effektiv gjennomføring av skadefellingsforsøk samtidig som 

den kan bidra til å beholde dyktige deltagere i fellingslagene. 

 

Vi stiller spørsmål ved kravet om at de som skal motta godtgjøring må være registrert som 

lisensjegere. Etter vårt syn er dette å blande vilkår for to ulike fellingsordninger uten at vi 

kan se at det blir noen ytterligere kvalitetssikring av de som deltar i skadefellingsforsøk ut 

over det som gjøres i dag. Medlemmer som oppnevnes av kommunen som deltagere på 

kommunalt eller interkommunalt fellingslag må ha betalt jegeravgift og bestått skyteprøve 

for inneværende jaktår. Det stilles i dag ingen ytterligere krav for å få lisens, og dette 

kravet virker dermed lite relevant. 

 

Forslåtte godtgjøring på kr 1000,- pr døgn virker å ligge på et fornuftig nivå og er en grei 

sum å forholde seg til for alle parter. Fylkesmannen vil anbefale departementet å vurdere 

om det kan være hensiktsmessig å definere et minste antall timer før godtgjøring for helt 
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døgn kan kreves. Dette vil etter vår vurdering kunne rydde unna noen problemstillinger 

knyttet til godtgjøring av deltagere der fellingsforsøket kun har pågått kort tid den enkelte 

dag. Fylkesmannen er kjent med at denne typen spørsmål allerede har dukket opp i 

kommunene. 

  

 

 
Med hilsen 
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