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Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

40/10 Naturressurs- og miljøutvalget 06.12.2010 

 

Svar fra Nannestad kommune ang høring - endringer i viltloven og 

rovviltforskriften 
 

Saksprotokoll i Naturressurs- og miljøutvalget - 06.12.2010 

 

Behandling:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak (6 av 6 stemmer): 

Nannestad kommune er positive til at ordningen med kompensasjon nå skal gjelde fra første 

jaktdag, men har noen kommentarer til forslaget: 

- Kommunen skal ikke bli økonomisk skadelidende ved skadefellingsforsøk, og 

fylkesmannen må være den instans som har ansvaret for utbetaling av godtgjøring direkte 

til jegerne. 

- Jegere som deltar bør ikke registreres som lisensjegere da dette ikke er en vanlig form for 

jakt men en skadefellingstillatelse gitt av staten. Det skal da ikke være nødvendig å betale 

jegeravgift for å delta på dette. 

 

Eli Berven 

Utvalgets leder 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Nannestad kommune er positive til at ordningen med kompensasjon nå skal gjelde fra første 

jaktdag, men har noen kommentarer til forslaget: 

- Kommunen skal ikke bli økonomisk skadelidende ved skadefellingsforsøk, og 

fylkesmannen må være den instans som har ansvaret for utbetaling av godtgjøring direkte 

til jegerne. 



  

 

- Jegere som deltar bør ikke registreres som lisensjegere da dette ikke er en vanlig form for 

jakt men en skadefellingstillatelse gitt av staten. Det skal da ikke være nødvendig å betale 

jegeravgift for å delta på dette. 

 

 

 

 

Jon Sverre Bråthen      Rune Storstein 

rådmann       kommunalsjef teknisk  

       

        

 

 

Vedlegg 

1 Endringer i rovviltforskriften - godtgjøringsordning for forsøk på skadefelling av rovvilt 

 

Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 

Rovviltforskriften 

 

Oppsummering 

Miljødepartementet ønsker å endre kompensasjonsordningen for deltagelse i fellingsforsøk på 

rovvilt som gjør skade, til å være slik at det gis kompensasjon fra første jaktdag. Ordningen skal 

håndteres av kommunen. Rådmannen mener Fylkesmannen må ha ansvaret for utbetalingen. Det 

kreves også at jegerne skal være registrerte lisensjegere. Rådmannen mener dette ikke er 

nødvendig.   

 

Saksutredning: 

Miljøverndepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 

om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften). 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. Høringsfrist er 15. desember 

2010. 

 

Følgende er forslått som endring: 

§ 9a. Godtgjøring ved fellingsforsøk 

Der fellingsforsøk etter § 9 utføres av kommunalt/interkommunalt oppnevnt fellingslag, 

kan kommunen utbetale godtgjøring til fellingslaget for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. 

Deltakere som mottar godtgjøring etter ordningen må være registerte lisensjegere, jf § 15. 

Utbetalingen skjer på grunnlag av satser fastsatt [i Stortingets årlige budsjettvedtak] [av 

Miljøverndepartementet][av Direktoratet for naturforvaltning] samt rapport fra fellingsleder om 

fellingsforsøket og antall døgn som er benyttet. Utbetalingen må ikke overskride de rammer som 

fremgår av fylkesmannens vedtak om felling. Fylkesmannen yter etter søknad tilskudd til 

kommunen til dekning av godtgjøring utbetalt etter vilkårene over.  

Overgangsbestemmelse: 

Bestemmelsen gjelder med tilbakevirkende kraft fra og med 1. juni 2010. 

 

Vurdering: 

Rådmannen mener utbetalingen av godtgjøringen må foregå direkte mellom jegerne og 

fylkesmannen. Dette fordi fylkesmannen har ansvaret for rovviltforvaltningen. Rådmannen 

mener det her fort kan oppstå et misforhold mellom tildelt beløp fra fylkesmannen og hva 

http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20050318-0242.html


  

 

jegerne faktisk krever. Kommunene er ikke pålagt å ha et rovviltjaktlag, og Rådmannen ønsker 

ikke at kommunen skal sitte igjen med uinnløste krav fra jegerne etter et fellingsforsøk. Dette 

ansvaret må fylkesmannen sitte med. Kommunen er ikke rovviltmyndighet, og skal ikke sitte 

igjen med noe økonomisk ansvar i forbindelse med skadefellinger.  

 

Det settes som krav at jegerne skal være registrerte lisensjegere. Dette innebærer at jegerne selv 

må innløse jegeravgift (per i dag kr 355,- per år) for å få lov til å utføre en skadefelling utstedt av 

staten. Rovviltjaktlagets medlemmer har krav om avlagt storviltprøve for å delta på skadefelling, 

men Rådmannen mener at en skadefelling ikke er vanlig jakt, og at det derfor ikke skal betales 

inn jegeravgift. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Dersom kravene fra jegerne etter et skadefellingsforsøk er større enn beløpet som innvilges fra 

fylkesmannen, vil kommunen sannsynligvis måtte dekke uinnløste krav av eget budsjett.  
 


