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Forord 

 

På bakgrunn av de høye tapstall i beitenæringen, ønskes det organisering av jakttillatelse for 

rovvilt over større områder. Dette for å effektivisere fellinga og for å legalisere hver enkelt 

felling. Rovviltjakt i vårt område er aktuelt for artene jerv (lisensfelling) og gaupe (kvotejakt).  

Dette er et interkommunalt prosjekt som skal omfatte Nord-Troms kommunene. Prosjektet 

har også en forankring til prosjektorganisasjonen Dyr-i-Drift. Organisasjonen er en ekstra 

ressurs som forvaltningen har stilt til disposisjon for den som trenger det, da spesielt 

beitenæringen som sliter med tap til rovvilt. Prosjektet eies og styres av Rovviltnemnda i 

Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Troms.  

Hovedprosjekts formål er innsamling av grunneiers tillatelser for utøving av jakt på rovdyr, 

lage et informasjonssystem med oversikt over hvilke grunneiere som har gitt tillatelse til 

rovviltjakt, samt vilkår.  Metode og system oversikt over tillatte eiendommer for rovviltjakt på 

privat grunn. Samt organisering av jegerstand med tanke på ordinær jakt. 

 

 

Prosjektansvarlig er Nordreisa kommune  
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Bakgrunn 

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. De viktigste leveområdene for store 

rovvilt kjennetegnes ved tilstedeværelse av blandingsskog i landbruksområder (beitemark). I 

større høyde over havet - også fjellbjørkeskog og alpin tundra (NINA fagrapport 064). 

Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av 

kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk og reindrift. For å nå dette 

todelte målet må rovviltbestanden forvaltes på en måte som oppfyller disse målene.  

 

Det er fra samfunnet og næringen bekymring over nedgangen i antall gårdbruk i kommunene 

generelt, og spesielt nedgangen i forhold til sauebruk. Denne nedgangen er svært alvorlig 

siden vi nå har kommet ned på et kritisk lavt nivå i forhold til opprettholdelse av antall 

gårdsbruk.  

Bøndene i Nord-Troms, har slitt med rovviltproblemer spesielt siden midten av 1980-tallet.  

Tapene økte kraftig utover 1990-tallet og har vært uforholdsmessig høye fram til i dag. 

Nord-Troms kommunene har vært aktivt med for å prøve å avhjelpe denne situasjonen. De 

første forbyggende tiltak og prosjekter ble satt i gang på begynnelsen av 1990-tallet i 

samarbeid med Landbrukskontorene og næringa. På slutten av 1990-tallet ble det tatt politisk 

initiativ for å opprette et interkommunalt prosjekt. Resultatet ble rovviltprosjektet i Nord-

Troms, som gjennom tre år satte et sterkt fokus på problemene og det ble iverksatt flere gode 

tiltak innenfor rammen som et slikt prosjekt kunne jobbe ut ifra. Prosjektet ble etterfulgt av et 

lignende prosjekt, Leve-i-Naturen, for hele Rovviltregion 8, dvs. Troms og Finnmark.  

Fra 2013 skal Fylkesmannen i Troms i gang med et nytt treårig prosjekt med flere av de 

samme målene som Leve-i-Naturen hadde. 

Landområdene i Nord-Troms er i hovedsak delt mellom Statskog, som fortrinnsvis er 

grunneier i indre deler av kommunene, og en rekke private grunneiere som råder resten av 

grunnen.  

 

Ordinær jakt har ikke fungert pga manglende grunneiertillatelser og jegere som er villige til å 

drive jakt på grunn av dette. I tillegg har jegerne vært noe dårlig organisert og ny rekruttering 

av rovviltjegere. 

 

Adgangen til jakt på fredet rovvilt på statens grunn er godt regulert og lett tilgjengelig for 

interesserte jegere. På privat grunn er dette en kjempeutfordring da eiendommene er oppdelte 

i mange og små enheter. Spesielt for Nord-Troms er også at grunneierne i liten grad er 

organiserte i grunneierlag. Der det finnes grunneierlag, er rovviltjakt ikke beskrevet i 

gjeldende vedtekter.  

 

Kvotejakt på gaupe krever tillatelse fra grunneier. Lisensfelling av alle rovvilt-artene omfattes  

av grunneiers enerett.   

 

Siden Stortinget har bestemt at uttak i størst mulig grad skal skje gjennom alminnelig jakt, er 

tilgang til arealene (grunneiertillatelsene) helt avgjørende, spesielt for artene gaupe og bjørn. 
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Gjeldende lovverk 

Gjennom Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004) er det bestemt at rovviltbestandenes 

overlevelse skal sikres ved at det er fastsatt hvor stor bestand vi skal ha av de forskjellige 

rovvilt-artene, konkretisert gjennom antall årlige ynglinger som måltall, såkalte bestandsmål. 

Det presiseres samtidig at det skal oppnås bl.a. bedre dyrevelferd, reduserte tap, større 

forutsigbarhet og reduserte konflikter. 

 

Forvaltningen av store rovvilt i Norge er basert på at bestandene skal reguleres 

hovedsakelig gjennom ordinær jakt (kvotejakt). Ordinær jakt, også på fredet rovvilt, er 

avhengig av grunneiers tillatelse. 

 

Med kvotejakt menes ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart, der kvoten er 

fastsatt er fastsatt av offentlig myndighet. Lisensfelling er ikke ordinærjakt, men 

skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart – der offentlig viltmyndighet 

krever at jegeren etter søknad innehar en individuell personlig lisens for å kunne delta.  

 

I lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven) har grunneieren enerett til jakt og fangst. Overlater 

grunneieren sin rett til noen andre, skal brukeren ha jaktretten med mindre annet er avtalt. 

Jaktrett kan ikke skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 år om gangen, uten når 

jaktretten følger bruksretten til eiendommen (§ 28). På jordskifte kan det allikevel bestemmes 

at jaktretten fortsatt skal være felles helt eller delvis. 

 

Når det gjelder forfølgningsretten som også er en del av Viltloven, sies det noe om tilfeller 

hvor andre enn jegeren har jaktrett; ” Den som på lovlig grunn sårer storvilt, har rett til å 

forfølge og tilegne seg dyret også på grunn der en annen enn jegeren har jaktretten. 

Forfølgningsretten opphører ved utgangen av den dag da viltet kom inn på en annens grunn. 

Jegeren har bevisbyrden for lovlig forfølgning. Jegeren skal snarest mulig gi grunneieren og 

kommunen melding om forfølgning som nevnt i første ledd og om utfallet. Grunneieren har 

ikke rett til å jage eller fange vilt som forfølges på hans grunn etter reglene i første ledd. Han 

kan allikevel avlive dyret på forfølgerens vegne når hensynet til dyret tilsier det.” 

 

Forvaltning 

Etter totalfredningen av våre rovdyr for godt og vel 30 år siden, har bestandene gradvis tatt 

seg opp. Den offentlige forvaltningen har som oppgave å sikre en bærekraftig bestand av 

gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn. Samtidig skal hensynet til næringsutøvelsen i utmarka 

også ivaretas. Forvaltning av bestandene og den politiske målsettingen der en vil opprettholde 

en miljøvennlig utmarksbeiting, har gjort rovviltpolitikken til et av de store 

diskusjonstemaene i lang tid. 

 

Rovvilt har stor tilpasningsevne og et eksempel på dette er at det i dag finnes langt flere 

ynglinger av jerv i kystnære områder enn for noen år siden. Dette er sammenfallende med 

områder med kalving, vår- og sommerbeiter for rein – og beiteområder for sau.  Til dette 

bildet hører også at det har skjedd en dreining av beiteområder for sau fra innlandet og ut mot 

kysten, hovedsakelig på grunn av rovvilttap. 

 

I forbindelse med elgjakt, har det vært en viss organisering av grunneierne – med innhenting 

av jakttillatelse (enkelte plasser også for småvilt). Siden det til nå ikke har vært særlig aktuelt, 

har en ikke gjort det samme for rovvilt. Dette gjør det svært vanskelig for den enkelte jeger å 

skaffe seg oversikt over hvilke områder det kan jaktes på. Dette har medført at disse 
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områdene i praksis ikke er jaktbare selv om det er åpnet for jakt på fredet rovvilt i mange 

områder i Troms. 

 

Dette rammer spesielt uttak av gaupe og bjørn, der en er avhengig av å forfølge spor over 

lengre avstander og således krysse mange eiendomsgrenser. For gaupe ligger store deler av 

leveområdene dessuten på privat grunn. 

 

Når det gjelder skadefelling, blir dette organiseres gjennom det nyopprettede interkommunale 

skadefellingslaget i Nord-Troms. Hovedoppgavene til skadefellingslaget vil være 

skadefellinger av rovvilt utstedt av forvaltningen (bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn). 

Virkeområdet vil være Nord-Troms, kommunene: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 

Storfjord og Lyngen. Kåfjord er vertskommune for skadefellingslaget i Nord-Troms. 

Formål 

Prosjektet skal være et verktøy i reguleringen av rovvilt bestandene og legge til rette for uttak 

av disse. Prosjektet skal videre gi en anbefaling og arbeidsmetode på hvordan de nødvendige 

tillatelser for rovviltjakt på privat grunn kan framskaffes, samt gjøre informasjon om den 

aktuelle jakt tilgjengelig for potensielle jegere og publikum. Prosjektet skal også ha et fokus 

på opplæring i jakt av rovvilt. 

Målsetting  

Den overordnede målsetting vil være å innhente grunneiers tillatelse til rovviltjakt, og gjøre 

informasjonen tilgjengelig for publikum. 

Prosjektet skal øke tilgangen til rovviltjakt gjennom tilstrekkelig felling, hindre konflikter, 

fremme samarbeid og øke kunnskapen.  

Ved skadefelling trengs ikke jakttillatelse fra grunneier, men bruk av motorisert kjøretøy må 

ha grunneiers samtykke. Det vil derfor også arbeides for grunneiers tillatelse til å benytte 

motorisert kjøretøy ved skadefelling. Dette vil være en tilleggstillatelse. Det vil også være en 

målsetting å tilrettelegge for opplæring i praktisk jakt på rovvilt. 

I første omgang vil dette arbeidet omfatte kommunene Nordreisa og Kåfjord. Arbeidet med 

videre innhenting av tillatelser for de andre Nord-Troms kommunene, planlegges igangsatt 

fortløpende i 2014.   

Får effektivisere fellinga og for å legalisere hver enkelt felling, er det ønskelig med 

organisering av jakt på rovvilt over større områder. Manglende grunneiertillatelser og mangel 

på jegere som er villige til å drive jakt, har vært begrensende for å få til et tilstrekkelig uttak 

av rovvilt. Jegerne har vært dårlig organisert og hatt liten ny rekruttering. Mangel på 

grunneiertillatelser er en av de viktigste grunnene til at det er relativt få som jakter rovvilt i 

vår region. Prosjektet vil derfor ha fokus på effektiv organisering av jegere for å oppnå en 

effektiv jakt.  
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Forankring 

Grunnet tapssituasjonen i beitenæringen er det stort behov for effektiv uttak av rovvilt. Dette 

bør skje gjennom ordinær jakt, jf. Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004). Behovet for tiltak 

som grunneier tillatelser for tilrettelegging for uttak, vil ha stor betydning for oppnåelse av 

dette. 

Prosjektet har også forankring i den politiske satsingen på landbruk og reindrift i Nord-Troms. 

Rovvilttapene har negative konsekvenser både for økonomi, bruken av beiter, dyrenes atferd, 

flokkstruktur og dyrevelferd, og er tunge å bære for de som opplever dem. 

Tapstall 

Sau 

Innrapporterte tapstall for Nord-Troms kommunene er analysert ut fra rovbasen til 

Direktoratet for naturforvaltning. For Nord-Troms skyldes i all hovedsak tapene jerv og 

gaupe, samt uspesifiserte tap. 

En gjennomgang av tapstall i perioden 2006-2012 for Nord-Troms på sau gjengitt her i 

prosent, viser en gjennomsnittlig tapsprosent på 13,03 %. 

Rein 

Om lag halvparten av distriktene innenfor Vest-Finnmark reinbeiteområde har sommerbeite i 

Troms fylke. Disse er likevel administrasjonsmessig underlagt reindriftsforvaltningen i Vest-

Finnmark. Reindrifta med sin nomadiske struktur gjør at de fleste distriktene oppholder seg i 

Troms om sommeren, men bruker fellesbeitene i Kautokeino om våren, sommeren og høsten. 

Det er 13 reinbeitedistrikt som har sine beiteområder i Nord-Troms. 

I søknad om erstatning for rovvilttap oppgir reineierne hvor stor del av det totale tapet de 

antar er forårsaket av fredet rovvilt 

Ressursregnskapet for reindriftsnæringen 2011/2012 viser et reintall på 49908 stk pr. mars 

måned (vårflokk) tilhørende reinbeitedistrikter med beite i Nord-Troms. Reintall medregnet 

kalv (kalvetilgang) er betydelig høyere enn tall for vårflokk. Eksakte gjennomsnittstall for 

vårflokk inkludert kalvetilgang er ikke her beregnet siden kalvetilgangen varierer mellom 

distriktene. 

Tapstall i prosent av totaltap (100 %) kalver og voksne dyr til fredet rovvilt i driftsåret 

2011/2012 for 11 distrikter med beite i Nord-Troms tilhørende Vest-Finnmark.*  

Tap av kalver. 88,45 % 

Tap av voksne dyr. 86,09 % 

*Tall for distrikt 38 Ulisuolu (Uløy) kommer ikke frem i statistikken, men omfatter 

sannsynligvis rein med vinterbeite i distrikt 34 Ábborášša.  
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Tapstall i prosent av totaltap (100 %) kalver og voksne dyr til fredet rovvilt i driftsåret 

2011/2012 i Troms. Tall for det ene Troms-distriktet (24 Bassevuovdi (Helligskogen)) med 

beite i Nord-Troms.  

Tap av kalver. 99,0 % 

Tap av voksne dyr. 91 % 

Bestandsmål (2013) 

Tall hentet fra http://www.rovdata.no  

Gaupe 

Bestandsmål for gaupe i region 8 er 10 årlige ungekull. Status for 2012 er 13* ungekull, 

som er 3 ynglinger over bestandsmålet. Gaupetaksering/telling er i dag basert på 

frivillighet, og på publikums observasjoner. Det er derfor knyttet en del usikkerhet er opp 

mot disse bestandstallene. 

* Forvaltningsregionen deler en familiegruppe med en annen region. 

Jerv 

Bestandsmål for jerv i region 8 er 10 årlige ungekull. Status for 2012 er 28 ungekull, dvs. 

18 ynglinger over bestandsmålet. Status er så langt nesten en tredobling av bestandsmålet. 

Bjørn 

Bestandsmål for bjørn i region 8 er 5* årlige ungekull. Status for 2012 er 6 (5,9) ungekull, 

dvs. over 18 ynglinger over bestandsmålet.  

* 17. juni 2011 vedtok Stortinget å endre bestandsmålet til 13 årlige ungekull av 

brunbjørn. Stortinget har ikke tatt stilling til hvordan det nye målet skal fordeles på 

forvaltningsregioner. Miljøverndepartementet har 3. januar 2012 sendt på høring et 

endringsforslag til rovviltforskriften med disse regionale endringene i bestandsmål. 

Kongeørn 

Stortinget har satt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange hekkende par med kongeørn 

vi skal ha i Norge. Det ble vedtatt i 2004 at bestanden av kongeørn skulle opprettholdes i 

hver region på det nivået som var situasjonen da. I 2003 var bestanden anslått til  

850-1 200 hekkende par i landet. 

Ulv 

Det er ikke bestemt noen bestandsmål for ulv i region 8. Nærmeste forvaltningsregion er 

region 5 Hedmark. På skandinavisk nivå er bestandsstørrelsen uendret, fra 289 – 325 ulver 

vinteren 2010-2011 til 260 – 330 vinteren 2011-2012. Gjennom det siste tiåret har 

bestanden hatt en gjennomsnittlig årlig tilvekst på 14 prosent og det er ikke registrert noen 

vesentlige endringer i tilveksttakt. I løpet av perioden 2000-2011 har bestanden økt fra 16 

til 60 flokker og par. 
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Organisering 

Prosjektansvarlig  

Nordreisa kommune 

Kontaktperson: Kyrre Pedersen. Jordbrukssjef. Tlf. 77 77 07 61 mob. 47 97 08 83. 

E-post: Kyrre.pedersen@nordreisa.kommune.no 

Oppgaver for prosjektleder- Nordreisa kommune 

- Overordnet oppsyn over hele prosjektet. 

- Se til at tidsfrister blir overholdt 

- Delegere oppgaver 

- Faglig ressursperson 

- Fremskaffing av nødvendig kart, matrikkelinformasjon o.a. 

- Skrive møtereferat og sende dette ut senest 2 dager etter møte. 

Det vil i 2014 bli søkt om til sammen kr. 500 000,- til en egen prosjektlederstilling. Denne 

stillingen vil bli satt eksternt.  

Prosjekt nestleder 

Kåfjord kommune 

Kontaktperson. Birger Olsen. Jordbrukssjef. Tlf. 77 71 92 57 mob. 91 77 98 54 

E-post: birger.olsen@kafjord.kommune.no 

Oppgaver for prosjekt nestleder- Kåfjord kommune 

- Faglig ressursperson 

- Fremskaffing av nødvendig kart, matrikkelinformasjon o.a. 

Operativ koordineringsansvar og sekretær feltarbeid 

Det er svært viktig å få god koordinering, oppfølging og rapportering på det praktiske 

arbeidet. På grunn av lite ressurser i kommunen vil dette arbeidet kreve ekstern koordinering. 

Dette arbeidet er svært viktig og må derfor kvalitetsikres på best mulig måte.   

Tura AS  

Profesjonell aktør i markedet, med god kunnskap om temaet og lokal forankring. Tura har 

gjennomført prosjektet ”Revejakta 2012” i Nordreisa i 2013. TURA AS og ønsker å kopiere 

dette opplegget i resten av Troms.  

Oppgaver 

- Koordinere feltarbeid og feltpersoner 

- Dokumentbehandling innsamlede tillatelser o.a. Rapportskriving 

- Skrive prosjektrapport, hovedprosjektrapport med input fra prosjektleder 

- Kontaktperson 1. John Ivar Larsen. Tlf. mob. 92 82 07 44 

- E-post: johnil@hotmail.no 

- Kontaktperson 2. Ottar Remmen. Tlf. mob. 92 82 07 44 

- E-post: ottar.remmen@gmail.com 

 

mailto:Kyrre.pedersen@nordreisa.kommune.no
mailto:birger.olsen@kafjord.kommune.no
mailto:ottar.remmen@gmail.com
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Styringsgruppe 

Styringsgruppen bør bestå av representanter fra forvaltningen, næringen, 

næringsorganisasjonene, andre interesseorganisasjoner eks NJFF, eventuell konsulent 

tjenester og andre ressurspersoner. Slike ressurspersoner kan for eksempel være personer med 

stor kontaktflate.  

Arbeidsgruppe 

Arbeidsgruppen består av diverse frivillige fra organisasjoner, lag samt personer som aktivt 

tar kontakt med grunneiere for innsamling av tillatelser.  

Andre Ressurser 

Prosjektorganisasjonen Dyr-i-Drift.  

Prosjektet eies og styres av Rovviltnemnda i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i 

Troms.  gjennom Dyr-I-Drift prosjektet vil i tillegg til FKT-midler, bidra med faglig støtte og 

tekniske løsninger.  

 

Kontaktperson: Erlend Winje. Tlf. 77 64 21 02 mob. 47 32 9214.  

E-post: erlend.winje@fmtr.no  

Fylkesmannnen i Troms 

Fylkesmannen i Troms har bidratt med økonomisk støtte (FKT-midler) til prosjektet. I videre 

oppfølging vil Fylkesmannen i hovedsak være bidragsyter gjennom Dyr-i-Drift. I tillegg vil 

Fylkesmannen kunne bidra faglig etter behov. Det taes blant annet sikte på å etablere en 

kartinnsynsløsning på nett som dekker over hele fylket. 

Rovviltnemda region 8 (Troms og Finnmark) 

Rovviltforvaltningsområdet i Norge er delt opp i åtte regioner hvorav alle regionene har egne 

rovviltnemnder bestående av fem medlemmer. Ordningen med regionale rovviltnemnder ble 

etablert som følge av den nye rovviltpolitikken i 2004. 

Ved å ha dialog opp mot deres arbeid, vil rovvilt nemnda være en viktig medspiller i 

prosjektet. 

Kontaktperson: John Roald Karlsen(leder). Rovviltnemnda Tlf 95205542.  

E-post: john.karlsen@tromsfylke.no 

Grunneierlag o.l. 

Grunneierlagene, det være seg sausankerlag, elveeierlag eller ordinære grunneierlag – står i en 

særstilling når det gjelder grunneier representasjon. Disse organisasjonene vil spille en 

naturlig rolle når det gjelder innhenting av jakttillatelse på den enkelte eiendom. 

Regionrådet for Nord-troms 

Politisk samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og 

som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. I tillegg samarbeides det om 

felles prosjekter. Det vil derfor være hensiktsmessig å benytte regionrådet som 

interkommunalt talerør og informasjonskanal får å løfte prosjektet.  

mailto:erlend.winje@fmtr.no
mailto:john.karlsen@tromsfylke.no
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Milepæler/aktiviterer 

Foreløpig fremdriftsplan for prosjektet. 

Fremdriftplan 

Andre milepæler/aktiviterer underveis i prosjektet. 

Møte med organisasjoner, allmøter, evt. andre, annen formidling av informasjon 

Ca. startdato Beskrivelse av 

aktivitet 

Ansvarlig person/gruppe Ca. sluttdato 

Januar  2014 Oppstart. Nordreisa 

og Kåfjord.           

Oppdragsgiver, 

prosjektansvarlige, 

Feltkoordinator/sekretær 

Januar 2014 

Januar 2014 Opprettelse 

arbeidsgruppe. 

Forberedende videre 

feltarbeid. Innhente 

feltarbeidere. 

Informasjon og 

feltoppgaver. 

Prosjektansvarlig, prosjekt 

nestleder,  

Styringsgrupper, sekretær. 

14. februar 2014 

Februar 2014 Oppstart innhenting 

grunneiertillatelser 

Prosjektansvarlige, 

Feltkoordinator/sekretær, 

arbeidsgruppe.  

Hele prosjekt 

perioden 

Mai 2014 Evaluering. 

Rapport. 

Fylkesmannen, 

prosjektansvarlige, 

Feltkoordinator/sekretær, 

styringsgruppe 

Mai 2014 

Mai 2014 Innhenting av 

grunneiertillatelser 

Prosjektansvarlige, 

Feltkoordinator/sekretær, 

arbeidsgruppe.  

Hele prosjekt 

perioden 

September 2014 Oppstart og 

ferdigstilling andre 

Nord-Troms 

kommuner 

Fylkesmannen, 

prosjektansvarlige, 

Feltkoordinator/sekretær, 

styringsgruppe 

Hele prosjekt 

perioden 
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Finansiering 

Fylkesmannen i Troms vil bidra med om lag kr. 180 000,- i FKT-midler. 

Hver kommune bidrar med en egenandel på kr. 15 000,- Dette bidraget omhandler 

fremskaffing av nødvendig kart, matrikkelinformasjon o.a. Det tas forbehold om størrelsen på 

kommunenes egenandel, samt forbehold om oppstart ved at alle kommunene yter sitt bidrag. 

Det tas også forbehold om igangsettelse av prosjektet ved eventuell generell manglende 

finansiering for gjennomføring. 

 

Finansiering: 

 

Fylkesmannen i Troms     = Kr.    200 000,- (*500 000,-) 

Kåfjord kommune      = Kr.    15 000,- 

Lyngen kommune      = Kr.    15 000,- 

Storfjord kommune      = Kr.    15 000,- 

Skjervøy kommune      = Kr.    15 000,- 

Nordreisa kommune      = Kr.    15 000,- 

Kvænangen kommune     = Kr.    15 000,- 

SUM        = KR.    290 000,- 

 

* Det skal i 2014 søkes om ytterligere støtte på kr. 300 000,- for prosjektet. Målet er å ansette en egen 

prosjektleder stilling for videre arbeid.  

Til finansieringen: 

Hver kommune bidrar med kr. 15 000,- i prosjektet, enten i form at arbeidsbidrag mv. og/eller 

tilskudd. Kostnader utover kr. 15 000,- dekkes av prosjektmidler. 

Likt fordelt utgjør samla prosjektkostnader à kr. 45 000,- for hver kommune og med 33 % (kr. 

15 000,-) egenandel. 

Arbeidsinnsatsen inkl. adm./kontorkostnader mv. verdsettes til kr. 400,- per time. Det føres 

timeliste for hver kommune og andre som bidrar (til prosjektregnskapet).  

Arbeidsoppgaver for kommunene: Bistå under hele prosessen. Grunneieroversikt og kart. 

Arrangere og delta på møter. 
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Måloppnåelse/metode 

Innhenting av grunneiertillatelse 

Mange små eiendommer oppdelt med mange eiere vil være en utfordring med tanke på 

jakttillatelser. Som nevnt står grunneierlagene i en særstilling når det gjelder grunneier 

representasjon og når det gjelder innhenting av jakttillatelse på den enkelte eiendom. På sikt 

kan det være naturlig å knytte dette til organisering av jakt på hjortevilt hvor en også må ha 

samtykke fra grunneier for å kunne jakte. Grunneierkontakt og jakt tillatelser gjennom 

elgvaldene vil kunne spille en viktig rolle i arbeidet med innhenting av tillatelser for 

rovviltjakt. Andre store grunneiere som ikke er organisert, kan kontaktes direkte.  

For best mulig resultat er det viktig at arbeidet utføres så ”nøytralt” som mulig. I mange 

småsamfunn er det krefter som trekker i flere ulike retninger. Enkelt person/lag eller andre, 

har ”noen med seg” og ”andre mot seg” (er uenig i nesten alt vedkommende er med på å 

foreslå). Utfordringen kan være mange eiere med hver sine meninger på samme eiendom, og 

svært mange eiendommer å forholde seg til.  

Å ha god integritet og et godt renome er viktig spesielt der det eksisterer usikkerhet om det 

skal gis tillatelse til jakt. 

Erfaringer fra andre kommuner og regioner 

Gratangen kommune i Sør-Troms ligger i et område som har slitt med store tap av småfe og 

rein pga. rovvilt. Ordinær jakt har ikke fungert pga manglende grunneiertillatelser og jegere 

som er villige til å drive jakt. 

 

Gratangen kommune, Sankerlaget i kommunen – samt lokale jegere, har nå inngått et 

samarbeid om innhenting av grunneiertillatelser og tilrettelegging for jakt på rovvilt. 

I sin henvendelse til grunneierne ber de om jaktrett på kråke, rev, gaupe og jerv på hver enkel 

eiendom. Det inngås en kontrakt som skal gjelde for 10 år, men som kan sies opp med 1 års 

varsel ved mislighold. 

 

Grunneiers tillatelse gis ikke til enkeltpersoner, men til Gratangen kommune. Kommunen har 

da ansvaret for å godkjenne jaktlag, og jaktutøvere følger gjeldende regler for det å være 

jeger. Ved henvendelse til kommunen skal grunneierne kunne få opplysninger om hvem som 

til enhver tid jakter på aktuell eiendom.  

 

Kommunen har ikke mulighet til å skaffe seg inntekt på dette ved at de for eksempel leier ut 

jaktretten. 

 

Ved skadefelling trengs ikke jakttillatelse fra grunneier, men bruk av motorisert kjøretøy må 

ha grunneiers samtykke. Dette samtykket etterspørres i samme runde som innhenting av 

jakttillatelse i forbindelse med ordinær jakt. 

 

Snåsa kommune i Nord-Trøndelag har hatt en ordning siden 2000, med felles jaktkort for 

gaupe – som skal gjelde både for stats- og privat areal i kommunen. Målet med ordningen er å 

legge forholdene best mulig til rette for de jegerne som måtte ønske å jakte gaupe og dermed 

mulighet for beskatning i området. 
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Det er viltnemda som har tatt initiativ til organisering av grunneiertillatelser og utarbeidelse 

av jaktkortet. Her har jaktrettsledere hatt kontakten med grunneierne. I områder der det er 

flere jaktlag, har jaktrettslederne gått sammen om kartlegging av grunneiertillatelsene.  

 

Samtykket fra grunneierne gjelder for 3 år, men hvis det i løpet av kontraktsperioden skulle 

være grunneiere som ønsker å trekke seg ut eller innarbeide sitt areal – har de anledning til 

det. Jaktkortet er ikke gyldig for mer enn 1 jaktsesong, slik at endringer i grunneiertillatelser 

vil kunne innarbeides i kortet i forkant av hver jaktsesong. 

 

Nordreisa kommune Noen privatpersoner har formalisert innhenting av grunneiertillatelser. 

Her inngås avtaler gjennom et eget skjema som gjelder for 1 år. Jaktlaget forplikter seg ikke 

til å gi beskjed til grunneier om når og hvor det jaktes på den aktuelle eiendom. 

 

Kåfjord kommune Noen privatpersoner fra beitenæringen har formalisert innhenting av 

grunneiertillatelser. Her inngås avtaler gjennom et eget skjema. Jaktlaget forplikter seg ikke 

til å gi beskjed til grunneier om når og hvor det jaktes på den aktuelle eiendom. 

 

Grane og Vefsn kommuner i Nordland samarbeider om et interkommunalt skadefellingslag. 

Denne organiseringa vil de videreføre til også å gjelde for ordinær jakt på jerv og gaupe. I den 

grad det til nå har vært ordinær jakt, har grunneiers jakttillatelse blitt innhentet av jegerne selv 

gjennom en fordeling av jaktområdet. 

 

Til nå har kommunikasjon med grunneierne vært muntlig, men dette skal formaliseres 

gjennom eget kontraktformular i nær framtid. 

 

Hattfjelldal kommune i Nordland har relativt store bestand av rovdyr, men store deler (over 

90 %) av arealet er statsgrunn. Innhenting av nødvendig tillatelse for jakt på privat grunn skjer 

ved muntlig henvendelse til grunneierne, og dette er en metode som fungerer tilfredsstillende 

da omfanget av denne kommunikasjonen er relativt avgrenset. 

 

For øvrig er det sparsomt med ordninger som organiserer jaktretten på privat grunn. 

Kontraktskjema og innhold 
Ved utarbeidelse av kontraktskjema, er det viktig at en drøfter hvilke hensyn som må tas og 

hvilke lokale koder som gjelder og derved ta med de punkter som er hensiktsmessige for å 

oppnå jakttillatelse fra grunneier.  

 

Oppgavene med å innhente jakttillatelser kan gjøres på flere måter, innenfor og mellom hver 

kommune. Konsulent, enkeltperson, lag/organisasjon og/eller andre.  

En jevnlig oppfølging med grunneierne gjennom kontraktsperioden har stor betydning. Gi 

tilbakemeldinger om jaktas gang. Avklar hendelser som det i ettertid kan stilles spørsmål ved. 

Dette er med på å vedlikeholde en god dialog, og styrke et gjensidig tillitsforhold.  

 

Det er kanskje særlig viktig å ivareta kommunikasjon med de av grunneierne som ikke bor i 

området. Av ulike årsaker, bl.a. distanse til de utfordringer primærnæringa står overfor - kan 

disse ha ulike syn på gjeldende rovdyrpolitikk. Dette kan resultere i negative svar når det 

spørres om lov til å få jakte. 
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Det er et poeng gjennom denne dialogen, at en bevisstgjør grunneierne om betydningen av 

jakt som viktig bestandsregulerende tiltak. I dette ligger det også å fremheve og forfekte god 

jaktmoral.  

 

I tilfeller hvor det ikke gis grunneiers tillatelse, må dette respekteres. Det bør også vurderes 

om jakt i det hele tatt skal utøves på en eiendom hvis det stilles for mange premisser. Det kan 

i realiteten oppfattes som at samtykke til jakt ikke gis.  Det er viktig å akseptere avgjørelser, 

men også å være på utkikk etter løsninger og at situasjonen kan endre seg ved neste korsvei. 

En bør også legge til rette for at grunneierne selv tar initiativ til å fornye jaktsamtykket ved at 

det tas kontakt med lokal forvaltning, evt. grunneierlag. En viktig målsetting for å få dette til, 

er å etablere gode rutiner for jakt og tradisjoner. 

 

Det må skapes en forståelse blant folk flest at de kan få et eierforhold til rovdyrforvaltning, 

ved at det legges til rette for jakt når dette er påkrevd. Her igjennom kan en se at en bidrar 

positivt til bygdeutvikling. Det er av betydning at det er dialog mellom bygdesamfunn og 

regionale forvaltningsmyndigheter slik at kvotestørrelse og fastsettelse av A- og B- områder 

kan evalueres. 

Kontraktformular 
Med utgangspunkt i Viltloven § 28, kan ikke jaktrett skilles fra eiendommen for lengre tid enn 

10 år om gangen, uten når jaktretten følger bruksretten til eiendommen. Kontrakter om 

inngåelse av grunneiertillatelse til rovviltjakt bør gjelde for en lengst mulig periode. Dette er 

viktig med tanke på tid- og ressursbruk, forutsigbarhet, kontinuitet, og opprettholdelse av 

jegerkompetansen. Kontraktenes varighet bør derfor løpe i 10 år, og 5 år som et minimum. 

Oppsigelsestid, 1 års varsel ved mislighold. 

For de av grunneierne som måtte ha reservasjoner vil en eventuell videreføring på 1 år av 

gangen til avtalen blir sagt opp være en løsning, eller at det inngås en ny langsiktig avtale. 

Hva kontraktskjemaet skal innholde må tilpasses til lokale forhold. Det kan også være 

hensiktsmessig å ha et eget punkt om tillatelse til motorferdsel. Dette for at eventuelle 

jakttillatelser ikke avvises på grunn av en slik tillatelse.  

 

Følgeskriv til grunneierkontrakt. 
 

Jakt på rovvilt – avklaring av grunneiers tillatelse m.m. i Nord-Troms 
I samfunnet og beitenæringen er det stor bekymring over nedgangen i antall gårdsbruk og spesielt 

nedgangen i forhold til sauebruk. Vi er nå ved et kritisk lavt nivå i forhold til opprettholdelse av nok 

antall gårdsbruk. Bøndene i Nord-Troms, har slitt med kraftig økende rovviltproblemer siden midten 

av 1980-tallet og fram til i dag. Grunnet i denne tapssituasjonen er det stort behov for effektiv uttak 

av rovvilt. Dette bør først og fremst skje gjennom ordinær jakt slik et samlet Storting har bestemt 

(Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004).  

Tiltak som grunneier tillatelser for tilrettelegging av uttak, vil ha stor betydning for oppnåelse av 

dette. 

 
Prosjekt innhenting av grunneiers tillatelse skal være et verktøy i reguleringen av rovvilt bestandene 
og legge til rette for uttak av disse. Hovedmålsettingen er å bidra til å redusere skader fra rovvilt på 
beitedyr, fremme samarbeid og øke kunnskapen om rovvilt og rovviltjakt. Prosjektet skal være et 



16 
 

virkemiddel for å nå målene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 (Troms og Finnmark). 
Målgruppen for prosjektet er først og fremst næringsutøvere med sau og rein, kommuner, 
organisasjoner og lokalsamfunn som er berørt av konflikten. 
Grunneiertillatelsene skal øke tilgangen til rovviltjakt gjennom tilstrekkelig felling.  
 
Prosjektet innhenting av grunneiers tillatelse er et interkommunalt samarbeidsprosjekt skal omfatte 
alle Nord-Troms kommunene, dvs Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Skjervøy og Kvænangen.  
 
Prosjektet skal i første omgang gjelde Nordreisa og Kåfjord.  
 
Prosjektet er del-finansiert av Fylkesmannen i Troms gjennom såkalte forebyggende og 
konfliktdempende tiltak (FKT-midler). 
 
Bakgrunn 
Får effektivisering av  fellinga og for å legalisere hver enkelt felling, er det ønskelig med organisering 

av jakt og jakttillatelser for rovvilt over større områder. Manglende grunneiertillatelser og mangel på 

jegere som er villige til å drive jakt, har vært begrensende for å få til et tilstrekkelig uttak av rovvilt. 

Jegerne har vært dårlig organisert og hatt liten ny rekruttering. Mangel på grunneiertillatelser er en 

av de viktigste grunnene til at det er relativt få som jakter rovvilt i vår region. Prosjektet vil derfor ha 

fokus på effektiv organisering av jegere for å oppnå en effektiv jakt.  

Rovviltjakt i vårt område er særlig aktuelt for artene jerv (lisensfelling) og gaupe (kvotejakt). 

Lisensjakt på bjørn kan også være aktuelt. Arten rødrev har hatt en stor bestands økning og tar en del 

lam på beite. I tillegg er rødreven en direkte trussel mot den utrydningstruede fjellreven. Rødrev er 

også en trussel mot annen småvilt.  

Erfaring tilsier at betalingsviljen for rovvilt jakt ikke er stor. De fleste jegerne (også i andre deler av 

landet) ser på felling av rovvilt som en tjeneste for samfunnet. Det ligger mye tid og ressurser bak en 

vellykket felling av et rovdyr og det ligger ingen verdier i byttet i form av skuddpremie eller matauke.  

Prosjektet vil utarbeide et informasjonssystem med oversikt over hvilke grunneiere som har gitt 
tillatelse til rovviltjakt og/eller motorisert ferdsel, samt vilkår.   
Jakttillatelser utstedes av kommunene for den enkelte jeger eller lag, gjennom en egen jakttillatelse. 

Denne må utstedes før jakt kan iverksettes og vil gjelde for ett jaktår av gangen. Som vedlegg vil 

aktuell informasjon om tillatte jaktområder komme tydelige frem på kart. Denne informasjonen skal 

være lett tilgjengelig for grunneiere, jegere og andre til enhver tid. 

Gjeldende lovverk 

Gjennom Stortingsmelding nr. 15 (2003-2004) er det bestemt at rovviltbestandenes overlevelse skal 
sikres ved at det er fastsatt hvor stor bestand vi skal ha av de forskjellige rovvilt-artene, konkretisert 
gjennom antall årlige ynglinger som måltall, såkalte bestandsmål. Det presiseres samtidig at det skal 
oppnås bl.a. bedre dyrevelferd, reduserte tap, større forutsigbarhet og reduserte konflikter. 
 
Forvaltningen av store rovvilt i Norge er basert på at bestandene skal reguleres hovedsakelig 
gjennom ordinær jakt (kvotejakt). Ordinær jakt, også på fredet rovvilt, er avhengig av grunneiers 
tillatelse. 
 
Med kvotejakt menes ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart, der kvoten er fastsatt 
er fastsatt av offentlig myndighet. Lisensfelling er ikke ordinær jakt, men skademotivert felling av et 
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bestemt antall individer av en viltart – der offentlig viltmyndighet krever at jegeren etter søknad 
innehar en individuell personlig lisens for å kunne delta.  
 
I lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven) har grunneieren enerett til jakt og fangst. Overlater 
grunneieren sin rett til noen andre, skal brukeren ha jaktretten med mindre annet er avtalt. Jaktrett 
kan ikke skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 år om gangen, utenom når jaktretten følger 
bruksretten til eiendommen. Ved jordskifte kan det allikevel bestemmes at jaktretten fortsatt skal 
være felles helt eller delvis. 
 
Skadefelling er i forvaltningssammenheng også et viktig virkemiddel. Skadefelling innvilges av 

Fylkesmannen som regel etter påvisning av akutt skade på beitedyr og etter en nøye vurdering av 

bl.a. hvor skaden oppstod, alternative forebyggende tiltak osv. I våre områder skjer skadefelling i stor 

grad på snøføre (jerv og gaupe) der en er avhengig av bruk av snøskuter til forflytning. Skadefellingen 

gjennomføres oftest av personell i interkommunale skadefellingslag (fra og med 2014). Disse vil være 

uniformerte og ha en kommunal dispensasjon fra motorferdselloven tilgjengelig ved slike oppdrag. I 

tillegg kreves det også her grunneiers tillatelse for bruk av snøscooter. Dette vil klargjøre ovenfor 

vertskommunene hva som gjelder i grunneierlagets område. Nord-Troms har eget interkommunalt 

skadefellingslag, der Kåfjord er vertskommune. 

Dersom det er ønskelig med mer informasjon, ta gjerne kontakt.  

Nordreisa kommune 

Kontaktperson: Kyrre Pedersen. Jordbrukssjef. Tlf. 77 77 07 61 mob. 47 97 08 83. 

E-post: Kyrre.pedersen@nordreisa.kommune.no 

 

Kåfjord kommune 

Kontaktpersoner.  

Birger Olsen. Jordbrukssjef. Tlf. 77 71 92 57 mob. 91 77 98 54 

E-post: birger.olsen@kafjord.kommune.no 

Kåre Pedersen. Rådgiver landbruk.  Tlf. 77719251  mob. 99295217 

E-post: kare.pedersen@kafjord.kommune.no 

 

TURA AS (Operativt feltansvar og sekretær funksjon) 

Kontaktpersoner.  

Ottar Remmen. Tlf. mob. 92 82 07 44. E-post: ottar.remmen@gmail.com 

John Ivar Larsen. Tlf. mob. 92 82 07 44. E-post: johnil@hotmail.no    

 

 

  

mailto:Kyrre.pedersen@nordreisa.kommune.no
mailto:birger.olsen@kafjord.kommune.no
mailto:ottar.remmen@gmail.com
mailto:johnil@hotmail.no
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Kontraktsformular for Nord-Troms.  

Gjelder foreløpig for kommunene Nordreisa og Kåfjord. 

 

Grunneiertillatelse på jakt av rovvilt 
 

 

Grunneier(e) (navn)               
 
 
 
 
 
 
med gårdsnr           og 
bruksnr            i 
    kommune gir herved Nordreisa og Kåfjord kommune tillatelse til å jakte 
gaupe, jerv, bjørn, rev i de aktuelle jaktperioder på min/vår eiendom, jfr. vedlagt 
informasjonsskriv. Arter kan velges ut ved å foreta overstrykninger i kontrakten. 
 
 

Tillatelsen gjelder for 10 år     5 år     3 år       varighet fra inneværende år. Ved mislighold kan 
kontrakten sies opp med 1 års oppsigelse, fra underskrevet dato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted og dato:                                                                   Sted og dato: 
 
 
 
Underskrift grunneier(e):                                                 For Nordreisa og Kåfjord kommune:  
 
 
 

 

 
Med utgangspunkt i Viltloven § 28 kan ikke jaktrett skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 år om gangen, 

uten når jaktretten følger bruksretten til eiendommen. Kontrakter om inngåelse av grunneiertillatelse til 

rovviltjakt bør gjelde for en lengst mulig periode. Dette er viktig med tanke på tid- og ressursbruk, 

forutsigbarhet, kontinuitet, og opprettholdelse av jegerkompetansen. Kontraktenes varighet bør derfor løpe i 10 

år, og 5 år som et minimum. Oppsigelsestid, 1 års varsel ved mislighold. 
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Tilleggs tillatelse motorisert ferdsel i utmark og vassdrag 

1. På eiendom(er) nevnt i denne kontrakt gis det tillatelse     blir det ikke gitt tillatelse      til  
………....kommune å benytte motorisert kjøretøy ved skadefelling i forbindelse med uttak av 
rovvilt. 

 

2. På eiendom(er) nevnt i denne kontrakt gis det tillatelse      blir det ikke gitt tillatelse     til  
………....kommune å benytte snøscooter med formål kartlegging dyreregistrering på  gaupe og 
jerv.  
 

 Dato/ sted      Underskrift 
 
  
 

 
 
*I Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 10 (forholdet til grunneiere o.a.): ” Denne lov 
innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller 
begrense motorferdsel på sin eiendom ”.  

 

 

 
Ved skadefelling, kan en oppnå større effektivitet i jakta ved bruk av motorisert kjøretøy.  
Ved skadefelling (som er gitt av Fylkesmannen) trengs ikke grunneiers tillatelse til jakt, men her må 
altså grunneier gi sitt samtykke hvis det er aktuelt å benytte motorisert kjøretøy i forbindelse med 
uttak av skadedyr. Dette inkluderer også start- og landingstillatelse for motordrevne luftfartøy. 
 
Det kan være aktuelt å benytte snøscooter i forbindelse med linjetaksering i forbindelse med 
bestandskartlegging.  Formålet er å sikre best mulig tall for bestand status. 
 
For å kunne benytte motorisert kjøretøy i utmark, er det kommunene som gir en dispensasjon fra 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  
 

 

Kontraktformular benyttet i andre kommuner 

Forslag fra Norges Skogeierforbund  

Ser for seg en samorganisering i forbindelse med elgjakt. Dette gjelder for gaupe, og må 

betraktes som en anbefaling. Dernest skjemaet som Gratangen kommune bruker i dag. I 

tillegg er det satt inn et eget valg for motorferdsel.  

 

 

 

Fullmakt for gaupejakt (aktuell for revejakt også) 

 

 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82
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 Gaupejakt er storviltjakt (aldersgrense 18 år), og kan drives med hagle og rifle 

(skyteprøve og kaliberkrav som for bukkejakt) 

 Det er en kvotejakt hvor Rovviltnemnda setter en områdekvote 

 Jakttid: februar, mars 

 Jakta er underlagt grunneiers jaktrett, forfølgningsrett på skadet vilt 

 Gaupejakta i …….  kommune organiseres gjennom elglagene. Jaktleder sørger for 

fullmakt fra alle grunneiere som har gitt samtykke til elgjakt 

 Jaktleder gis fullmakt til å la navngitte personer på elglaget og andre interesserte 

jegere (i flg. navneliste) inngå i et gaupejaktlag. Jaktleder kan også la andre elg- og 

gaupejaktlag jakte gaupe i form av organisert lagsjakt innen området 

 Det skal altså jaktes som lag med en utpekt jaktleder. Leder av elgjaktlaget som har 

innhentet fullmakt hos grunneierne, skal føre navneliste over hvem som har anledning 

til å delta i gaupejakta i området 

 Denne ordninga utelukker ikke at grunneier selv, eller enkeltpersoner som har 

jakttillatelse på enkelteiendommer – fortsatt har rett til å felle gaupe 

 Denne lista gjelder for ……………. elglag 

 Fullmakta beskrevet ovenfor er gitt til elglagets leder ………….. 

 Fullmakta gjelder for jaktsesongen 2012, og inntil videre. Den er oppsigelig innen 10. 

januar hvert år. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Gratangen kommune 

 

Grunneiertillatelse på felling av predatorer 

 

 

 

Jeg/vi ……………………..  med gårdsnr…… og bruksnr……  gir herved Gratangen 

kommune tillatelse til å jakte rev, kråke, jerv og gaupe i de aktuelle perioder på min/vår 

eiendom, jfr. vedlagt informasjonsskriv. 

 

Tillatelsen gir også Gratangen kommune rett til å benytte snøscooter ved skadefelling på både 

gaupe og jerv – ved forflytting av jegere. 

 

Tillatelsen gjelder for 10 år. Ved mislighold kan kontrakten sies opp med 1 års oppsigelse, fra 

underskrevet dato. 

 

 

Dato:                                                                             Dato: 

Underskrift grunneier:                                                 For Gratangen kommune:  

 

 

 

Kommunen har også utarbeidet en oversikt som dokumenterer de krav en jeger skal oppfylle 

for å kunne drive predatorjakt: 
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Leieavtale for predatorjakt 

 

 

 

Gratangen kommune disponerer grunneierretter iht. Viltlovens §§ 27 og 28 for jakt på kråke, 

rev, jerv og gaupe i Gratangen kommune, og kan videredisponere disse iht. Viltlovens § 28. 

Kommunen har ingen ansvar for jakt på eiendommer det ikke er gitt tillatelse på. Se egen 

oversikt. Jegere kan selv derimot gå direkte til samtlige grunneiere å få tillatelse til jakt. 

 

Gratangen kommune gir med dette, 

 

Navn. …………………. 

 

Jegernr:………………… 

 

Adresse:……………….. 

 

Postnr………… og poststed:……………… 

 

Mobil tlf……………… 

 

Rett til jakt på de eiendommene kommunen disponerer retten til. Denne retten gjelder fra 

avtaledato og ut inneværende jaktår (1. april – 31. mars). Alternativt til:…../…. 201.. 

 

 

Leietakers plikter: 

 

1. Leietaker plikter å levere kopi av gyldig jegeravgiftskort, og gyldig lisens ved 

kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv før utstedelse av denne avtalen. Det vil være 

kommunens kontroll av nødvendige papirer. 

2. Leietaker plikter å samordne med leder for jaktutøvelsen, ……………. 

3. Leietaker plikter å følge gjeldende lover og forskrifter for den jakt leietaker utfører 

4. Det er leietakers ansvar å rapportere om utbytte etter endt jakt. Ved felling av gaupe 

og jerv skal det rapporteres til kommunen uten opphold. Her skal leietaker selv melde 

til Fylkesmannen, jfr. Rovviltforskriftens § 16. 

5. Ved forsøk på felling eller skadeskyting, følger leietakeren Rovviltforskriftens § 17 

6. Leietaker plikter å medbringe denne avtalen sammen med gyldig legitimasjon under 

jaktutøvelsen. 

 

Leietaker som bryter disse reglene, eller gjeldende lover med tilhørende forskrifter, vil bli 

fratatt denne avtalen og meldt til politiet for videre etterforsking.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Snåsa kommune 

Har utformet dokumentasjonskrav til jakt på denne måten: 
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Felles jaktkort for gaupe 

 

Grunneierne i tildelingsområde nr…… samtykker i at deres arealer kan inngå i et felles 

jaktkort for gaupe i Snåsa. 

Grunneiertillatelsen gjelder for tidsrommet 1.2.2012 – 1.4.2002. 

 

Grunneierne forbeholder seg retten til å trekke ut sitt areal i denne perioden og gir da beskjed 

til sekretær i viltnemda. 

 

Følgende grunneiere ønsker ikke å inngå med sine arealer i gaupekortet: 

 

 

Snåsa_________/_____  20 

 

 

_____________________________, jaktrettsleder 

 

 

Statskog Nord-Trøndelag (Snåsa) 

 

Jaktkort for gaupe i Snåsa 2012. I Statskogene, statsallmenningene og på privat grunn. 

 

I Statskogene og statsalmenningene gjelder jaktkortet for alt areal. På privat areal gjelder 

jaktkortet på alt areal, bortsett fra areal tilhørende følgende grunneiere: 

 

 

Gaupejakta skal foregå etter regler fastsatt av viltmyndighetene. 

 

Jaktkortet skal medbringes under jaktutøvelse. Kortet er personlig og kan ikke overdras til 

andre. 

 

Kortet koster 0,- kr som er fastsatt av fjellstyret og viltnemda. 

 

 

Navn:………………………………………. 

 

Adresse:…………………………………… 

 

gis herved rett til å drive jakt etter gaupe i statskogene, statsalmenningene og på privat areal i 

Snåsa, bortsett fra areal tilhørende grunneiere som nevnt ovenfor. 

Offentlige lover og regler skal følges. 

 

 

Snåsa____/_____ 20 

 

 

_____________________, kortutsteder 

 

_________________________________________________________________________ 
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Informasjonssystem for publikum med oversikt over hvilke 

grunneiere som har gitt tillatelse til rovviltjakt, samt vilkår 
Å ha et godt informasjonssystem i dette arbeidet er svært viktig med tanke på utøvelsen av 

rovviltjakt. Et interkommunalt ansvar med støtte fra Fylkesmannen og i nært samarbeid med 

næring, jegere og jegerorganisasjoner og andre vil være viktig dette arbeidet. 

Hver enkelt kommune bør ha mulighet for å utstede tillatelser, men da i et system som 

koordinerer informasjonen interkommunalt. Dette er et viktig punkt for å skape 

oversikt/koordinering over jaktutøvelsen til enhver tid. En slik oversikt har to viktige formål, 

ene er å skape samjakt og den andre er oversikt med eventuelle henvendelser fra publikum.  

Informasjon om innhenting av jakttillatelser kan skje gjennom, direkte kontakt, møter, media, 

sosiale media og kontaktpersoner. Et viktig hjelpemiddel bør være bruk av f. eks hjemmeside 

og sosiale medier som facebook.  

Landbruksforvaltningen i kommunene vil være et naturlig bindeledd, hvor det gis informasjon 

om jakt i aktuelle områder, samtidig som det legges til rette for jakt.  

Reindriftsforvaltningen vil også kunne ha en slik funksjon, da denne problemstillingen i stor 

grad også berører reindriftsnæringa.  

Spørsmål knyttet til dette vil i vesentlig grad kunne finne sine svar på internettsider som gir 

generell informasjon, samt kartinnsyn med statiske/dynamiske kart. Disse viser regional 

fordeling av jaktområder med utskravering av eiendommer hvor det evt. ikke tillates jakt, 

fordeling av privat og statsgrunn (temakart) og adekvate topografiske kart. 

Organisering av jegerstand med tanke på ordinær jakt 
Får effektivisering av fellinga og for å legalisere hver enkelt felling, er det ønskelig med 

organisering av jakt og jakttillatelser for rovvilt over større områder. Manglende 

grunneiertillatelser og mangel på jegere som er villige til å drive jakt, har vært begrensende 

for å få til et tilstrekkelig uttak av rovvilt. Jegerne har vært dårlig organisert og hatt liten ny 

rekruttering. Mangel på grunneiertillatelser er en av de viktigste grunnene til at det er relativt 

få som jakter rovvilt i vår region. Prosjektet vil derfor ha fokus på effektiv organisering av 

jegere for å oppnå en effektiv jakt. Dette for å skape effektiv uttak og samtidig skape 

kompetansebygging, koordinering og rekruttering på et bredere felt 

Det vil være svært hensiktsmessig å ha en organisert oversikt over de mest aktuelle jegerne 

innenfor f. eks Nord-Troms. Dette for at jakta kan skje på en effektiv og tidsbesparende måte. 

En slik liste bør også være tilgjengelig for den enkelte jeger som ønsker å stå oppført. En 

effekt av dette vil være at det vil være mulig for den enkelte jeger, kommune eller andre å få i 

gang jakt med tilstrekkelig bemanning på kort varsel. Systemet må her fungere slik at 

iverksettelsen av hver enkelt jakt blir synlig for de som eventuelt ønsker å delta eller har 

interesse av dette. 
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I forbindelse med skadefelling med godkjente skadefellingslag kan det være hensiktsmessig 

med en samorganisering om ordinær jakt.  

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag 

I loven som regulerer dette heter det i § 10 (forholdet til grunneiere o.a.): ” Denne lov 

innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby 

eller begrense motorferdsel på sin eiendom ”. 

 

Ved skadefelling (som er gitt av Fylkesmannen) trengs ikke grunneiers tillatelse til jakt, men 

her må altså grunneier gi sitt samtykke hvis det er aktuelt å benytte motorisert kjøretøy i 

forbindelse med uttak av skadedyr. Dette inkluderer også start- og landingstillatelse for 

motordrevne luftfartøy. 

 

Det presiseres at motorisert kjøretøy ikke skal benyttes i forbindelse med ordinær jakt. Ved 

skadefelling derimot (som bare gjelder for en avgrenset tidsperiode), kan en oppnå større 

effektivitet i jakta ved bruk av motorisert kjøretøy.  

 

En samorganisering som også gjelder for framskaffing av grunneiers tillatelse for bruk av 

motorisert kjøretøy i forbindelse med skadefelling, kan være fornuftig. Jfr. Gratangen 

kommune. Det forutsettes da at det gis en generell dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i 

utmark og vassdrag. 

 

Rovviltkort 
Jakttillatelser kan utstedes gjennom et eget jaktkort, et rovviltkort for den enkelte jeger eller 

lag. Denne må løses før jakt kan iverksettes og kan f. eks gjelde et jaktår av gangen. Kortet 

bør utstedes av kommunene. Som vedlegg må aktuell informasjon om tillatte jaktområder 

komme tydelige frem på kart. Like viktig er det at områder som det ikke tillates jakt på også 

kommer frem. Denne informasjonen må ellers være lett tilgjengelig til enhver tid. 
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Jaktkortet som skal utstedes har følgende innhold 

Jaktkort med fullmakt rovviltjakt i Nordreisa og Kåfjord kommune 

 
 

Nordreisa og Kåfjord kommune disponerer i gitte områder grunneierretter iht. Viltlovens §§ 27 og 28 for jakt på 
gaupe, jerv, bjørn og rødrev. Nordreisa og Kåfjord kommune kan videre disponere disse iht. Viltlovens § 28. 
Kommunen har intet ansvar for jakt på eiendommer det ikke er gitt slik tillatelse på. Se egen oversikt. Jegere 
selv kan derimot henvende seg direkte til samtlige grunneiere for tillatelse til jakt. 

 
Nordreisa og Kåfjord kommune gir med dette, 
 
Navn: …………………. 
 
Jegernr:………………… 
 
Adresse:………………………………………………………… 
 
Postnr:………… og poststed:……………… 
 
Mobil tlf.……………… 
 
Rett til jakt på de eiendommene kommunene disponerer retten til gjennom grunneieravtaler. Denne 
retten gjelder fra avtaledato og ut inneværende jaktår (1. april – 31. mars). Alternativt til:…../…. 201.. 

 
Jegerens plikter: 
 

1. Jeger plikter å levere kopi av gyldig jegeravgiftskort, og være registrert med gyldig lisens for kvotejakt 
på gaupe og lisensjakt på jerv og bjørn før utstedelse av denne avtalen. Kommunen kan kontrollere 
nødvendige papirer. 

2. Før jakt igangsettes plikter jegeren(e) å oppnevne en person som leder for jaktutøvelsen, samt 
samordne jakta med jaktleder. Ved jakt alene vil denne personen være å regne som jaktleder. 

3. Jegeren skal være registrert som lisensjeger hos Direktoratet for naturforvaltning (DN) for arter det 
utøves jakt på.  

4. Før jakt igangsettes skal navn på ansvarlig jaktleder og eventuelle deltagende jegere meldes inn til 
Nordreisa eller Kåfjord kommune. Dette gjøres pr telefon eller e-post.   

5. Jaktleder oppfordres så langt det er mulig å varsle grunneier om oppstart av jakt. 
6. Jegeren plikter å følge gjeldende lover og forskrifter for den jakt som utføres. 
7. Jegeren plikter for utøvelse av jakt å løse eget jaktkort på grunneiendom som krever dette, f.eks 

Statskog sine eiendommer. 
8. Det er jaktleders ansvar å rapportere om utbytte etter endt jakt. Ved felling av gaupe jerv eller bjørn 

skal det rapporteres til kommunen uten opphold. Her skal Jaktleder selv melde til Fylkesmannen, jfr. 
Rovviltforskriftens § 16. 

9. Ved forsøk på felling eller skadeskyting, følger jegeren Rovviltforskriftens § 17. 
10. Jeger plikter å medbringe denne avtalen sammen med gyldig legitimasjon under jaktutøvelsen. 
11. Denne ordninga utelukker ikke at grunneier selv, eller enkeltpersoner som har jakttillatelse på 

enkelteiendommer – fortsatt har rett til å jakte rovvilt. 

 

 
Brudd på disse reglene, eller gjeldende lover med tilhørende forskrifter, vil føre til at avtalen blir 
fratatt med øyeblikkelig virkning og kan bli meldt til politiet for videre etterforsking.  
 

 

Underskrift/stempel        Dato 
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Oppsummering 
I arbeidet med å skaffe fram kunnskap om den aktuelle problemstillingen, er det viktig med 

dialog med aktører innen næring (sau- og reindrift), forvaltning (lokal, regional og sentralt), 

samt jaktutøvere. Det er ulik praksis rundt omkring med tanke på organisering og 

tilrettelegging for jakt, men alle er klare på at dagens ordning ikke fungerer tilfredsstillende. 

 

Fastsetting av bestandstall, samt definisjon av leveområder for store rovdyr – er et statlig 

ansvar. Det er også fastslått at bestandstallet skal reguleres gjennom ordinær jakt. Dette 

vanskeliggjøres av tungvinte ordninger som i noen tilfeller heller ikke lar seg realisere – og 

som tar mer hensyn til privat eiendomsrett. 

 

Reindriftsorganisasjonene m.a. jobber aktivt ift.  politiske myndigheter med tanke på en 

forskriftsendring når det gjelder grunneierretten. Inntil videre må en forholde seg til dagens 

ordning. 

 

For å få til en effektiv ordning om rovviltjakt er det viktig med samarbeid om organisering og 

tilrettelegging. Dette gjennomføres av aktører som naturlig involveres i dette (beitenæring, 

interesseorganisasjoner og lokal forvaltning). 

 

For å få en effektiv jakt, er det avgjørende at det opprettes jegerkorps med god kompetanse, 

som kan mobiliseres på kort varsel, samt at beitenæringen og publikum engasjerer seg.  

 

 

Nordreisa, januar 2014.  Kyrre Pedersen. Jordbrukssjef, Nordreisa kommune 

 

 


