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Innspill til høring om ”Endringer i rovviltforskriften - godtgjøringsordning for 

forsøk på skadefelling av rovvilt” 
 

Indre Namdal Regionråd består av representerer 6 kommuner og Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Disse kommunene er hardt belastet med rovdyr – beitedyr konflikter og de flest bruker mye tid og 

krefter på blant annet skadefelling. Vi ønsker denne endring i rovviltforskriften om godtgjørings 

ordning velkommen og takker departement for innsatsen. Likevel tror vi at flere punkter i 

forskriften er for svak og trenger modifikasjon før forskriften kan tas i bruk.  

Rovviltkoordinator for Indre Namdal har konsultert med alle de ulike skadefellingslag. Disse har 

følgende ønsker om forandring i forskriften:  

 

1. Budsjett rammen ved hvert fellingsforsøk satt av Fylkesmannen bør vær fleksible. Behovet 

for mannskap vil være forskjellige, og det er behov for fleksibilitet i ordningen.   

2. For effektiv felling bør jakt settes i gang så straks som mulig! Dette innebær at noen jegere 

må ta fri fra sin normale arbeid for å bidra med jaktlaget. En økning til 1000 kr. er en 

forbedring men ikke nok til å kompensere for tapt arbeids inntekt. Her bør dag sats være 

vesentlig høgere (minst 2000 kr. per dag). 

3.  Fellingsforsøk gjennomført på vegne av skade på rein bør få en særskilt status med 

rapportering og kontroll fra et høgere nivå enn kommunene, som for eksempel, 

reindriftforvaltninga eller fylkesmannen. Som regel drives hver enkelt reindriftsenhet over 

flere kommuner slik at det vil bli umulig å samkjøre denne fellingsprosessen med bare 1 

kommune. Også når det gjelder reindrift bør forskriften nevne spesifikt at godtgjørelse også 

dekkes for snøscooter kjøring, etter Statens regulativ. 

4. Fellingslagets leder bør få en tilleggs godtgjørelse (5000 kr.) for å dekke ekstra tid og 

utgifter knyttet opp til organisering av jaktlagene og gjennomføring av aktuelle 

fellingsforsøk. 

5. Personell som disponerer godtkjent rovdyrhunder til jaktlaget bør få et tilleggs utbetaling 

av 500 kr./dag for å dekke ekstra utgifter knyttet oppe til innkjøp, trening, stell og å føre 

hundene gjennom skadefellingsforsøk. 

6. Staten bør ta på seg det økonomiske ansvaret for forsikring av skadefellingslaget, og sørge 

for en nasjonal ordning som gir lik forsikring av de kommunale fellingslagene i hele landet. 

 

Med vennlig hilsen 

Indre Namdal Regionråd       
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