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Tillatelse til å fastsette skuddpremie - delegering 

av myndighet til kommunene i Trøndelag 

 

I brev datert 13.01.2014 (ref. 2013/11162) gir Miljødirektoratet fylkeskommunen 

anledning til å gi kommunene tillatelse til å fastsette skuddpremie etter viltlovens §51. 

 

Vedtak 

Kommunene i Trøndelag delegeres myndighet til å fastsette skuddpremie etter 

”Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)”, § 51, gjeldende fra 15.03.2018 og 

gjelder inntil det blir opphevet eller endret, såfremt det er hjemmel for reglene 

og bestemmelsene etter viltloven. 

 

Vedtaket er fattet i tråd med reglementet for delegering av ansvar og myndighet for 

Trøndelag fylkeskommune, vedtatt i fylkestinget 14.12.2017, sak 57/17 hvor det heter: 

Fylkesrådmannen er delegert myndighet til å godkjenne skuddpremie for viltarter som 

harr jakttid og som gjør skade, jf viltloven §51. 

Delegert myndighet kan delegeres videre med mindre annet er uttrykkelig bestemt.  

Fylkesrådmannen skal dokumentere all videredelegering. 

 

Bakgrunn 

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune har tidligere delegert myndigheten til å 

godkjenne skuddpremieordninger til kommunene i Nord-Trøndelag i sak 11/154 i august 

2011. I Sør-Trøndelag har denne myndigheten ikke vært delegert til kommunene. 

 

Vurdering 

Fylkesrådmannen ønsker å innføre en lik praksis for alle kommunene i fylket. Det legges 

også til grunn at det i hovedsak vil være kommunene som har best kjennskap til 

bestandsstatus og predasjonstrykk for småviltartene. Fylkeskommunen vil kunne bistå 

kommunene i sakvurderinger ved behov. 
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Vilkår 

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 om jakt- 

og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 

til og med 31. mars 2022. 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.  

 

Miljødirektoratet opplyser videre: «… 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 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. 

 

Miljødirektoratet understreker at statlige midler ikke skal benyttes til skuddpremie. 

Dette gjelder også for kommunens viltfondsmidler. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Tomas Lillehagen 

Seksjonsleder       Rådgiver 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Mottakere:  

LEVANGER KOMMUNE 

FRØYA KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

MALVIK KOMMUNE 

MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

NÆRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

SNILLFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 
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RØROS KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

STEINKJER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

OPPDAL KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

HEMNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

ØRLAND KOMMUNE 

SKAUN KOMMUNE 

NAMDALSEID KOMMUNE 

RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

ORKDAL KOMMUNE 

MELDAL KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 

VIKNA KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

LEKA KOMMUNE 

ROAN KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

BINDAL KOMMUNE 

BJUGN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

OVERHALLA KOMMUNE 

KLÆBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FROSTA KOMMUNE 

FOSNES KOMMUNE AVDELING FOR FELLESFUNKSJONER 

VERDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 

OSEN KOMMUNE UTVIKLING OG MILJØ 

VERRAN KOMMUNE 

AGDENES KOMMUNE 

RØYRVIK KOMMUNE  

 

Kopimottakere:  

MILJØDIREKTORATET  

 




