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Etablering av inter-kommunalt skadefellingslag for rovvilt 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune viser til vedtak i Rovviltnemnda for region 8- Troms og Finnmark den 30.01, 

hvor man ber om en tilbakemelding fra kommunene innen 30. mars angående etablering av 

interkommunale skadefellingslag.  

 

Tana kommune har følgende merknader til saken:  

 

For Tana kommune er det viktig å inngå i et interkommunalt samarbeid omkring et felles 

skadefellingslag for rovvilt. En formalisering av eksisterende samarbeid med Sør-

Varanger kommune er ønskelig. Dette innebærer at samarbeidet utvides til også å gjelde 

fellinger av gaupe og jerv, i tillegg til bjørn. I det interkommunale laget inngår da lokale 

jegere, men det administreres fra en kommune.  Andre kommuner kan også delta i 

samarbeidet.  

 

1. I og med at saken ikke er ferdig utredet ber Tana kommune om en utsettelse av 

fristen, for å kunne gi endelig tilbakemelding.  

 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å utrede saken nærmere og utarbeide et utkast til en 

avtale om interkommunalt samarbeid som legges fram for politisk behandling.  

 

 

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Fylkesmannen i Finnmark har sendt ut brev til kommunene (datert 22.02.12) med orientering 

om ny godtgjøringsordning – og etablering av skadefellingslag. Skadefellingslagene rykker ut 

på oppdrag av Fylkesmannen i Finnmark når det er fattet fellingstillatelse for rovvilt.  

 

Rovviltnemnda for Troms og Finnmark har i møte den 30.01.2012 oppfordret kommunene til å 

etablere inter-kommunale skadefellingslag. Det nye regelverket tilsier at kommunene skal være 

regnskapsførende enhet i forbindelse med utbetaling av godtgjøring til skadefellingslag. 

Nemnda vil stimulere til inter-kommunale lag ved å gi driftstilskudd. I saksframlegget er det 

fremmet følgende forslag til hvilke kommuner som kan samarbeide:  

 

a) Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg.  

b) Tana, Vardø, Vadsø, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg og Lebesby.  

 

Rovviltnemnda ber om en tilbakemelding fra kommunene innen 30. mars på hvorvidt man 

ønsker et interkommunalt lag, relevante erfaringer, hvilke kommuner som ønsker å samarbeide 

og hvilke kommuner som ønsker å ta et administrativt ansvar.  

Det eksisterer allerede to kommunale skadefellingslag i Finnmark, hvorav det ene av disse er i 

Sør-Varanger. Over flere år har man gjennom dette laget gjort seg erfaringer omkring 

organisering og gjennomføring av skadefellinger på hovedsakelig bjørn.  

Tana kommune er indirekte allerede tilknyttet dette laget, i og med at laget har 4 medlemmer fra 

Tana. Denne ordningen ble innført i 2010, med bakgrunn i flere skadefellingsforsøk lokalt i 

Tana og behov for opplæring av lokale jegere. Gjennom laget har våre jegere fått verdifull 

opplæring og erfaringer fra felling av bjørn. Laget administreres i sin helhet fra Sør-Varanger 

kommune, og jegerne fra Tana er engasjert på kontrakt fra Sør-Varanger kommune. Det er så 

langt ikke etablert noen formell avtale mellom kommunene i forbindelse med dette samarbeidet. 

Når det gjelder skadefellinger av jerv og gaupe, så har dette de siste årene vært løst gjennom det 

regionale laget ”Leve i naturen”, som har hatt medlemmer fra Tana. Dette laget vil stå i 

beredskap i 2012 fram til det er etablert nye interkommunale lag, men vil deretter bli nedlagt.  

Videre har lokale jegere også felt jerv og gaupe gjennom lisensjakt. I flere tilfeller har man brukt 

lisensen for å felle individer som også har voldt skade på husdyr, i stedet for at det har blitt søkt 

om fellingstillatelse.  

 

Vurdering 

Administrasjonen har lagt til grunn i denne saken at prosessen omkring etableringen av et nytt 

interkommunalt skadefellingslag bør være grundig og godt gjennomtenkt. Vi har gode erfaringer 

omkring samarbeidet mellom jegere og kommunen i det kommunale ettersøkslaget for 

hjortevilt, hvor det er lagt vekt på god informasjonsflyt og direkte kontakt med den enkelte 

jeger. Dette mener vi også kan være en styrke videre i et rovviltlag, også dersom flere 

kommuner inngår i samarbeidet.  

 

Etablering av et rovviltlag er mer omfattende enn det eksisterende ettersøkslaget for hjortevilt, 

da det involverer også andre kommuner, samt har konsekvenser for lokale bønder. Laget skal 

også ivareta fellinger av arter som har ulik atferd og krever ulike jakt-taktikker, noe som er mer 

komplekst enn de oppgavene som ettersøkslaget håndterer.  

 

 



Henvendelsen fra Fylkesmannen i Finnmark kom inn til kommunen først den 24.02, så det har 

vært kort tid til å arbeide med oppfølging. Administrasjonen har så langt drøftet saken med 

administrasjonen i Sør-Varanger kommune, samt med enkelte av jegerne.  

 

Sør-Varanger kommune ønsker et videre samarbeid med Tana, eventuelt flere kommuner. Det er 

imidlertid behov for et eget møte med medlemmene i det eksisterende skadefellingslaget, for å 

vurdere deres interesse og erfaringer. Man avventer en tilbakemelding fra Sør-Varanger på når 

dette møtet kan avholdes. I etterkant av møtet må kommunene foreta vurderinger av om og 

hvordan samarbeidet best mulig kan løses videre. 

 

Rådmannen vurderer det slik at det for Tana kommune vil være en rekke fordeler med å inngå et 

samarbeid hvor Sør-Varanger kommuner har det administrative ansvaret. Sør-Varanger 

kommune har allerede erfaring fra administrasjon og praktisk gjennomføring av denne typen 

oppdrag, noe som er svært ressurskrevende (om lag 50 % stilling). Et samarbeid vil spare 

administrative utgifter for Tana kommune. Samlet sett vil et samarbeid medføre at pengene blir 

brukt for å ta ut skadedyr og ikke til administrasjon.  

 

Hvordan detaljene i samarbeidet kan utformes vil være gjenstand for drøftinger når man arbeider 

fram en felles avtale. For Tana kommune er det viktig at oppdrag knyttet til felling av gaupe og 

jerv kan løses effektivt her hos oss. Dette mener rådmannen vil kunne ivaretas også i et felles 

lag, for eksempel ved at det etableres lokale grupper som spesialiserer seg på felling av disse 

artene.  

 

Før vi inngår drøftinger om detaljene, vil det være viktig å samle erfaringene fra våre lokale 

jegere. Det er allerede startet en prosess med å samtale med hver enkelt jeger, og denne bør 

sluttføres før endelig samarbeidsløsning skisseres.  

 

Med bakgrunn i forholdene ovenfor, foreslår rådmannen at Tana kommune gir en 

tilbakemelding til rovviltnemnda innen den 20.3 på at kommunen vil inngå i et interkommunalt 

skadefellingslag og at det er ønskelig med et videre samarbeid med Sør-Varanger. Hvilke 

kommuner som skal inngå og hvordan det adminstrative skal løses, vil man imidlertid måtte 

komme tilbake til.  

 


