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Endringer i rovviltforskriften - Sametingets høringsuttalelse
Sametinget viser til deres høringsbrev av 03.11.10 om endringer i rovviltforskriften. Sametinget har
fått utsettelse på høringsfristen til 31.12.10.
Departementet foreslår endinger av rovviltforskriftens bestemmelser om skadefelling av fredet
rovvilt. Skadefelling er skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller
kongeørn for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein. Denne ordningen er en svært viktig
forsikring for beitedyrsnæringen i forhold til å sikre rask og effektiv uttak av skadedyr.
Departementets foreslår at den midlertidige ordningen om godtgjørelse ved forsøk på skadefelling av
rovvilt endres noe og gjøres til en fast ordning. Departementet foreslår endringer av
rovviltforskriftens § 9. Fylkesmannens myndighet til iverksetting av betinget skadefelling og § 9a. Godtgjøring ved
fellingsforsøk.
Endringsforslag av § 9 innebærer at det i tredje ledd foreslås å stryke begrepene utbetaling av
fellingsvederlag. Det fremkommer ikke i høringsbrevet om hvilke konsekvenser denne endringen
medfører. Sametinget går ut fra at endringsforslaget ikke betyr en svekkelse av målet om å
effektivisere fellingsforsøk. Sametinget er positiv til departementets endringsforslag av
rovviltforskriftens § 9.
Videre forslår Miljøverndepartementet at den tidligere midlertidige ordningen om godtgjørelse ved
skadefelling, blir fastsatt i forskriften som ny § 9a. For å sikre en fremtidig skadefellingsordning som
gir resultater, er det behov for en godtgjøringsordning slik departementet foreslår innført. Sametinget
vil imidlertid bemerke at endringsforslagene sannsynligvis ikke vil medføre betydelig økning av antall
skadefellingsjegere, da disse kun får dekt for faktiske utgifter og tap av arbeidsfortjeneste.
Utfordringen med departementets forslag er at døgnsats i noen tilfeller kan motivere til at
skadefellingstiden utvides unødig.
Skadefellingsordningen er et gode for beitedyrsnæringer som reindriften og jordbruket. For
reindriftens del vil det imidlertid kunne oppstå konflikter dersom fellingslagene oppholder seg i lengre
tid i utmark. Dette kan blant annet medføre utilsiktede negative situasjoner tamreinflokkene, som
spredning og sammenblandinger, samt forstyrrelser av beiteroen og reproduksjon.

På bakgrunn av dette vil Sametinget foreslå at det innføres en sats per uke (syv dager) på kroner
15 000, i stede for døgnsats. Det innebærer at deltakerne i fellingslagene får ukesatsen på kroner
15 000, uavhengig av hvor mange døgn lagene bruker på skadefellingen. En slik ordning vil kunne ha
god effekt på skadefellingen. Den stimulerer lisensjegere til å ta ut fridager fra jobb, ved at det legges
til rette for forutsigbare økonomiske rammer for disse. For kommunene og fylkesmannsetatene vil
denne typen ordning medfører mindre administrering, både med hensyn til å opprette fellingslag,
samt i forhold til beregning og utbetaling av godtgjørelse.
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