
Vilkår til skadefellingstillatelse på [ART], 
[VIRKEOMRÅDE] 

Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd b) og § 77, jf. forskrift om forvaltning av 
rovvilt § 9, jf. §§ 1 og 3, gir Fylkesmannen i Oppland [KOMMUNE] kommune fellingstillatelse 
på [ANTALL] [ART]. 
 
 

1. [MORDYR I FØLGE MED UNGER] er unntatt skadefellingstillatelsen. 
 

2. Skadefellingsforsøket skal etter beste evne rettes mot skadevoldende individ. 
Innsatsen bør styres mot der tapene sist har skjedd, og der de eventuelt utvikler seg 
videre. 
 

3. Tillatt område for skadefelling er [STED]. Fylkesmannen kan endre 
områdeavgrensningen raskt dersom videre forløp av skader eller skadefellingsforsøk 
tilsier det. 

 
4. Skadefellingstillatelsen gjelder i tidsrommet DD.MM kl. TT:MM til DD.MM kl. TT:MM. 

 
 

5. Dersom det gis skadefellingstillatelser i flere områder samtidig, vil 
skadefellingstillatelsen inndras umiddelbart dersom kvoten for betinget skadefelling 
blir fylt. 

 
6. Det skal kun benyttes våpen og ammunisjon som tilfredsstiller kravene til jakt på 

[ART], jf. Forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
 

 
7. Fylkesmannen og Statens naturoppsyn skal uten opphold underrettes om alle tilfeller 

hvor dyr påskytes, såres eller felles. Dersom dyr blir skadeskutt plikter de ansvarlige 
å gjøre det de kan for å avlive dyret snarest mulig. Skytter plikter å forvisse seg om 
påskutt dyr er truffet eller ikke. Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og 
avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på skadefelling skal uten 
godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk. 

 
8. Den som feller dyr skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar 

kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og skytter skal kunne påvise 
fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen. 
 

 
9. [ART] felt i medhold av denne tillatelsen er Viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på 

noen måte gjøre seg nytte av felt dyr uten nærmere samtykke fra Miljødirektoratet. 
 

10. Skadefellingstillatelsen gis til kommunen. Skadefellingsleder er [NAVN]. Kun 
personer som er oppnevnt til kommunens skadefellingslag kan delta i 
skadefellingsforsøket. Kommunen skal sende en ajourført oversikt over deltakerne i 
skadefellingslaget til Fylkesmannen, dersom dette ikke er gjort tidligere i år. Det 
forutsettes at kommunen sørger for at alle som deltar i skadefellingslaget er kjent 
med dette brevets innhold, samt de generelle gjeldende bestemmelsene i 
rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
 



 
11. Deltakere i skadefellingslaget skal ved bruk av rifle ha avlagt skyteprøve senest i 

[FJOR], og være registrert som lisensjegere.  
 

12. Ansvarlig skadefellingsleder kan, dersom det vurderes som aktuelt, selv ta kontakt 
med SNO for eventuell bistand. Slik bistand kan bestå av f. eks. 
kompetanseoppbygging/opplæringstiltak. SNO vil vurdere eventuelle henvendelser 
bl.a. med bakgrunn i egen kapasitet. 
 

 
13. Skadefellingsforsøk og skadefelling i henhold til denne tillatelsen kan skje uten 

hensyn til grunneierretten, jf. Lov om jakt og fangst av vilt § 35. 
 

14. I henhold til rovviltforskriften § 9a skal deltakere i det kommunale skadefellingslaget 
få godtgjøring for tid som er benyttet til skadefellingsforsøk. Deltakere som mottar 
godtgjøring etter ordningen må være registrerte lisensjegere, jf. rovviltforskriften § 15. 
Fylkesmannen legger til grunn at skadefellingsforsøket skal gjennomføres på en 
effektiv og hensiktsmessig måte. Det settes av en ramme på inntil kr [BELØP]. 
 
I tillegg til døgnsatsen (1 400,- pr døgn) skal kommunen også beregne feriepenger og 
arbeidsgiveravgift, og dette skal kommunen dekke innenfor den nevnte rammen fra 
Fylkesmannen. Av kommentarene til forskriften framgår også hvilke forhold som faller 
utenfor ordningen. Utbetaling skjer på grunnlag av disse vilkårene, samt rapport fra 
skadefellingsleder om skadefellingsforsøket og den tid som er benyttet. 
Fylkesmannen yter etter søknad tilskudd til kommunen til dekning av godtgjøring 
utbetalt etter vilkårene nevnt over. 
 
Kommunene må sørge for at deltakerne i skadefellingslaget fører timelister og 
oversikt over kjørte kilometer mv. Kommunene skal sende skadefellingslogg til 
Fylkesmannen. Skadefellingslogg skal sendes innen tre uker etter at 
skadefellingsforsøket er avsluttet. Ved behov for midler utover rammen må 
Fylkesmannen kontaktes. 
 

15. Ansvarlig skadefellingsleder skal rapportere hver tredje dag om skadefellingsforsøket 
til Fylkesmannen, på telefon 61 26 60 00 eller 977 37 223. 


