Fylkeskommunene
Kommunene
Trondheim, 13.01.2014

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/11162

Saksbehandler:
Arild Sørensen

Fylkeskommunen kan gi kommunene tillatelse til å fastsette
skuddpremie etter viltlovens § 51
Viltlovens § 51 ble endret ved lovendring av 9. januar 2009. Endringen innbar overflytting av
myndighet til å fastsette skuddpremie fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Endringen trådte i kraft
1. januar 2010.
Etter lovendringen kan fylkeskommunen etter samråd med Miljødirektoratet gi kommunen fullmakt til
å fastsette skuddpremie. Miljødirektoratet gir herved fylkeskommunen tillatelse til å gi slik fullmakt til
kommunen uten nærmere drøfting eller samtykke fra oss. Det er opp til den enkelte fylkeskommune
om de ønsker å gi en eller flere kommuner slik fullmakt.
Miljødirektoratet presiserer at viltlovens § 51 oppstiller to vilkår for å tillate skuddpremie. For det
første må arten det opprettes skuddpremieordning på ha jakttid. Hvilke arter som har jakttid og
jakttidens begynnelse og slutt følger av forskrift av 1. mars 2012 om jakt- og fangsttider samt sanking
av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017. Viltlovens § 51
har i tillegg et krav om at arten må gjøre skade. Først og fremst har lovgiver her tenkt på arter som
forvolder skade av økonomisk art og særlig skade på næringsvirksomhet.
Ut over dette bør fylkeskommunen eller kommunen kunne utøve et skjønn med hensyn til hva som
ligger i skadebegrepet. Det er uttalt i vårt tidligere brev til alle landets fylkesmenn, datert 17. januar
2001, at det må utvises forsiktighet med hensyn til å godkjenne ordninger hvor det bare er snakk om
vanlig predasjon. Som eksempel nevnes skade påført vilt av kråke og mink. Sett i lys av de siste års
forskning på sammenhengen mellom bestandsstatus og predasjonstrykk for våre vanligste småviltarter
og da særlig på hønsefuglartene, er det grunn til å moderere tidligere års krav om forsiktighet. Særlig
gjelder dette for introduserte og uønskede arter som mink. Det må derfor i dag anses som relativt
kurant for fylkeskommunen eller kommunen å gi tillatelse til skuddpremie på smårovvilt med jakttid
som f.eks rødrev og mink.
Vi gjør oppmerksom på at skuddpremieordningen må fastsettes innenfor naturmangfoldlovens krav
om bærekraftig forvaltning av viltarter. Det må derfor alltid vurderes om de arter det søkes om
skuddpremie på vil tåle en økt beskatning. Gjør de ikke det skal søknaden avslås selv om arten
utvilsom gjør skade. Unntak fra dette vil være skuddpremie på introduserte uønskede arter.
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Miljødirektoratet understreker at statlige midler ikke skal benyttes til skuddpremie. Dette gjelder også
for kommunens viltfondsmidler.
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