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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 19/231   
 Klageadgang: Ja 
  
VIDEREFØRING AV SKUDDPREMIE PÅ REV OG MINK, INNFØRING AV SKUDDPREMIE PÅ 
KRÅKE 
 
 

Saksbehandler: Eli-Anne Hauknes Arkiv: UNARK12-15/K42  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/19 Tilsyns- og rettighetsstyre 19.06.2019 
 
 
Bakgrunn: 
Lurøy kommune innførte forskrift for skuddpremie på mink og rev i Kommunestyret den 
29.06.2016 i sak 14/1. Følgende vedtak ble gjort: 

- Lurøy kommune innfører forskrift på rødrev og mink som skissert i vedlagte forslag 
til forskrift for skuddpremie for Lurøy kommune 

- Lurøy Beitelag forskutterer den kommunale skuddpremien for rev fortløpende. 
Innen 1.12 sendes faktura til kommunen, vedlagt liste over skutte rev, navn på jeger 
og informasjon om hvor dyret er felt 

- Lensmannen i Lurøy sender fortløpende liste over skutt mink, navn på jeger og 
informasjon om fangssted 

- Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend 
Forskrift har 3 års varighet, og i saken heter det derfor: Høsten 2019 foretas en evaluering 
av skuddpremieordningen.  
 
I kommunestyret, den 12.12.2018 i sak 64/18 gjorde Kommunestyret følgende vedtak:  

- Det settes av 10.000 kroner i fire år til bekjempelse av kråke, eller stønad til 
kråkefelle. Midlene kan søkes om i en ordning som administrasjonen tilrettelegger på 
beste vis. 

- 100 kr for ett par kråkeføtter (utbetales ved dokumentasjon) 
- 1000 kr støtte til kråkefelle (utbetales etter søknad) 
- Finansieres av næringsfond (kråkefelle) 
- Finansieres med avsatt fond «avsatt fra regnskap 2008» (kråkeføtter) fond, 

bosetting flyktninger eller kommunereform. 
- Begrunnelse: Dette er en uttalt problemstilling blant annet for bønder og fiskere. 

Med en slik ordning legger man til rette for at felling av kråke er en investering man 
slipper å ta alene og problematikken rundt for mange kråker i kommunen begrenses 
noe 

 
Problematikken med rev og med kråke har vært diskutert med Beitelaget. De ber om 
videreføring av skuddpremie på rev. Når det gjelder mulig innføring av skuddpremie, 
eventuelt tilskudd til kjøp av kråkefeller, har de gitt følgende tilbakemelding: 
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- Basert på tilbakemeldinger fra våre medlemmer, har styret kommet fram til følgende 
konklusjon: 

o Enkelte besetninger er plaget med kråke som går løs på lamma, og endel er 
også plaget med at ho tar hull på rundballer. 

o Det er rapportert om store problemer med kråke for ærfuglbestanden uti 
øyan. 

o Beitelaget/sauavlslaget ønsker således å gå for tiltak nr.2, ii. Innføring av 
tilskudd til innkjøp av kråkefeller, uten utprøvingsfase. 

o Vi mener at både næringsutøvere (ikke bare bønder) og også privatpersoner 
må kunne søke om tilskudd til kråkefelle, men da eventuelt ved å legge ved 
en begrunnelse, f.eks.skjøtt av ærfugl. 

o Det er også uttrykt ønske om skuddpremie på kråke. Beitelaget kan påta seg 
oppgaven med å administrere dette, og også gå inn i et økonomisk spleiselag 
med kommunen på dette. 

o For å lette administasjonen for skuddpremie, ser vi for oss at beitelaget må ha 
en person i hver av kretsene som kan motta kråkeføtter og ellers rapportere 
til leder. Hvorpå leder står for utbetaling. 

 
På grunn av at dette omhandler skuddpremie, videreføring av rev og mink, og mulig 
innføring av forskrift om skuddpremie for kråke behandles dette i samme sak. 
 
Praktisk gjennomføring av ordningen 
Siden 2016 har utbetalingen til jegerne for felt mink skjedd ved at den felte minken er 
fremvist sammen med gyldig jegerlisens til lensmannen i kommunen.  Som kontroll har 
klørne på dyret blitt klippet av.  Underskrevet skjema er blitt sendt fortløpende til Teknisk 
etat som har foretatt selve utbetalingen. Det er sendt henvendelse til lensmannen om 
videreføring av ordningen, dette er ikke avklart fra lensmannen før denne saken 
fremmes. 
 
For rev har Lurøy Beitelag tatt det praktiske arbeidet med å kontrollere avlivede rev, der 
jegeren har fremvist alle 4 labbene til leder av Beitelaget, og beitelaget har utbetalt 
skuddpremie. Skuddpremien har vært todelt, der Beitelagets andel har vært kr. 300, og 
kommunens andel har vært kr. 300. Beitelaget forskuttert kommunens andel og sender 
årlig inn oversikt (innen den 1.12) over skutte dyr, jeger og sted reven er blitt skutt. 
Kommunen betaler den kommunale delen av skuddpremien til Beitelaget basert på 
oversikten. 
 
Lurøy kommune har hatt skuddpremie på rev og mink i flere perioder, sist mellom 2005 - 
2009, mellom 2012 – 2015 og mellom 2016 og 2019. I følge kommunens oversikt er antall 
felte dyr i perioden slik: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rev  20 26 25 15 11 5 0 21 15 4 10 0 

Mink 30 23 17 3 22 9 9 91 9 22 33 23 
Sum 
utbet. 

15.000 8.700 12.600 5.400 9.900 4.200 2.700 33.600 7.200 7.800 12.900 6.900 
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Det totale utbetalte beløpet årlig har variert mellom kr. 2.700 – 33.600 (ca. 11.000 kr./år i 
gjennomsnitt). 
 
Lovhjemmel: 
Ordningen med skuddpremier er hjemlet i Lov 1981-05-29 nr 38: Lov om jakt og fangst av 
vilt (viltloven), § 51 (skuddpremier). Denne uttrykker at: «Skuddpremie kan bare fastsettes 
for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Fastsettelse av skuddpremie trenger 
godkjennelse av fylkeskommunen eller den fylkeskommunen i samråd med direktoratet gir 
fullmakt.»  
 

Viltlovens § 51 setter to vilkår for å tillate skuddpremie. For det første må arten det 
opprettes skuddpremie 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 1. april 2017 til 31. mars 2022. Viltlovens § 51 har i 
tillegg et krav om at arten må gjøre skade. Først og fremst av økonomisk art og særlig 
skade på næringsvirksomhet.  
 
Nordland fylkeskommune har delegerer til kommunene tillatelse til å fastsette 
skuddpremie etter viltlovens § 51 for småviltarter hvor det er jakttid og der arten utøver 
en dokumentert skadei. Før kommunen fatter vedtak om skuddpremie skal saken med 
vurderinger sendes Nordland fylkeskommune. Skuddpremie skal fastsettes som en 
kommunal forskrift og varigheten på kommunens vedtak skal være 3 år. 
 

Lov om forvaltning av naturens mangfold, § 18.(annet uttak av vilt og lakse- og 
innlandsfisk etter vurdering av myndighetene)  
Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk  

a) for å beskytte naturlig forekommende planter, dyr og økosystemer,  
b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,  
c) for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av  
d) vesentlig betydning,  
e) for innfangning til gjenoppbygging av bestander,  
f) for innfangning til lovlig oppdrettsvirksomhet,  
g) for forskning, undervisning eller taksonomisk virksomhet, eller  
h) som er fremmede organismer.  

Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens 
overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.  
 
Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak med formål som nevnt i første 
ledd bokstav a til d og g, jf. annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om 
nødvendig skje på annens eiendom. Kongen kan gi nærmere forskrift om slikt uttak. 
Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å avverge skade etter § 18 
første ledd bokstav b, samt til å fjerne beverbolig eller dam for å hindre vesentlig skade 
ved oversvømmelse. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 

                                                 
i I brev datert 20.11.2014 
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Skuddpremien må fastsettes innenfor naturmangfoldlovens krav om bærekraftig 
forvaltning av viltarter, og det må alltid gjøres en vurdering om de arter det søkes 
skuddpremie for vil tåle en økt beskatning. Unntak fra dette er introduserte og uønskede 
arter.  
 
Kommunen må sette av midler til en eventuell finansiering av skuddpremier. Det er ikke 
anledning å benytte statlige midler eller kommunale viltfond til skuddpremie.  
 
I følge 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 har kråke jakttid i hele landet fra 15.07 til 
31.03, mens rev har jakttid fra 15.07 til 15.04. Villmink har jakttid fra 01.04 til 31.03. 
 
Vurdering:  
For at kommunene skal ha skuddpremie stiller Nordland fylkeskommune som krav at 
kommunen oversender saken med vurdering til Nfk før kommunene fatter vedtak.   
Skuddpremienivå og skadeomfang skal vurderes i forhold til naturmangfoldlovens 
bestemmelser. For å sikre tilstrekkelig offentlighet om kommunens vedtak om 
skuddpremie skal dette fattes som en kommunal forskrift.  
 
Nordland fylkeskommune peker på problemstillingen med at rovviltet ofte er knyttet il 
sine områder/revirer: Der dyr tas ut, erstattes de raskt av et annet fra en 
overskuddsbestand. Med enkelte rovviltarters relativt store mobilitet vil dette kunne skje 
både lokalt og over større områder. De artene det er snakk om å innføre skuddpremie på er 
alle arter med et relativt stort reproduksjonspotensial. Dersom skuddpremie på rødrev skal 
ha effekt er det avgjørende med en målrettet bekjempelse over flere år, og at ordningen 
gjennomføres over større områder. 
  
Hekkebestanden for kråke er taksert til 150 00-300 000 par, mens hekkebestanden for 
ravn er taksert til 20 000-80 000 par (Shimmings & Øien, 2015). Kråke er ikke på Norsk 
Rødliste 2015. Menneskeskapte endringer har ført til bedre næringstilgang for kråkefugler 
enn tidligere (Pedersen H.C. et al, 2016). Beitelaget peker på problematikken med kråke 
og at enkeltbesetninger av sau/lam har vært plaget med kråke som går lås på lammene. I 
tillegg hakker kråkene hull på rundballer, noe som fører til forringelse/forråtnelse av 
foret, og et økonomisk tap. Det kan videre føre til sykdommer knyttet til dårlig 
fôrkvalitet, samt redusert kvalitet på melk. En stor bestand av kråkefugler fører også til 
en større predatorbelastning for arter som er i nedgang (Pedersen H.C. et al, 2016). Kråke 
gjør også stor skade på egg og reir til en rekke truede fuglearter, blant annet vipe (EN) og 
storspove (VU). Det er også grunn til å tro at kråka er en konkurrent til hubro på kysten. I 
tillegg kan kråke være en smittekilde til salmonellabakterier.   
 
Som oversikten over utbetalinger for rev viser, kan revebestanden i Lurøy være relativ 
stabil. De siste årene har det vært felt færre rev, noe som kan skyldes nedgang i antall 
landbruksforetak i kommunen, og manglende jakt. Beitelag har vært klar i sitt innspill og 
vurderinger en markant sammenheng mellom lammetap og felt rev i områder med rev. 
Det vurderes derfor som viktig å opprettholde trykket på felling av rev. 
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Når det gjelder mink, er minken en innført og uønsket art i norsk natur. I følge 
Artsdatabanken er mink en fremmed art med risikokategori SE, svært høy risiko. 
Direktoratet for naturforvaltning lagde i 2012 en handlingsplan mot amerikansk mink. 
Introduserte arter vil kunne påvirke stedegne arter og økosystem negativt og bør derfor 
overvåkes og beskattes for å hindre spredning (Pedersen H.C. et al, 2016). Dyret 
forårsaker stor skade på hekkende fugler, samt fiskebestanden i elver og fiskevatn. 
Villminken har svært få naturlige fiender. Jakttiden på villmink er fastsatt fra 1. april til 31. 
mars, altså hele året rundt.  Lurøy, med sin store kystlinje, har kanskje et særskilt ansvar 
for å bidra til at minkbestanden holdes nede. 
 
 
Det er vanskelig å måle den eksakte effekten av skuddpremieordningen, men det er 
likevel grunn til å anta at tiltaket har hatt en betydelig effekt.  Kommunens årlige 
kostnader beløper seg til ca.11.000 kr (gjennomsnittlig). Beitelaget ønsker derfor at Lurøy 
kommune skal videreføre skuddpremien for rev.  Lurøy Beitelag er villig til å yte en andel 
av den enkelte skuddpremie på rødrev og kråke, noe som viser at Beitelaget, og berørte 
bønder, tar problematikken på alvor. Ut fra dette vurdere Lurøy kommune at viltlovens § 
51 to vilkår for å tillate skuddpremie er oppfylt, med hensyn til jakttid, og med hensyn til 
at arten gjør skade av økonomisk art på næringsvirksomhet. I og med at bestanden av 
kråke og rev er stor, vil ikke et økt uttak av kråke og rev som følge av skuddpremie være i 
strid med forvaltningsmålet for arter i Naturmangfoldlovens § 5. Mink er en fremmed art 
med risikokategori SE, svært høy risiko og er uønsket i norsk natur. Et økt uttak av mink 
vil ikke virke belastende for økosystemet (Naturmangfoldlovens § 10). Prinsippene i 
Naturmangfoldlovens §§ 11-12 er vurdert å ikke være relevante for behandlingen av 
skuddpremie på mink. For rev, mink og kråke foreligger det ingen risiko for alvorlige eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, og føre-var-prinsippet vil ikke gjøre seg gjeldende i 
denne saken (§9). 
 
Av praktisk gjennomføring, har både Lurøy Beitelaget og Lensmannen i Lurøy sagt seg 
villig til å videreføre tidligere ordningen, med ansvar for dokumentasjon/klipping av klør.  
Som mindre endring foreslås det, for utbetaling av skuddpremie på rev og kråke, at 
Beitelaget forskutterer den kommunale skuddpremien fortløpende. Innen 1.12 sendes 
faktura til kommunen, vedlagt liste over skutte rev og kråke, jeger og informasjon om 
hvor dyret er felt. Dette vil gjøre håndheving av ordningen enklere.  For mink, foreslås 
endringen til at kun labbene til mink må fremvises og klippes (som dokumentasjon), og at 
fangsted registreres. Skuddpremie for rev, kråke og mink vurderes ikke til å være i 
konflikt med naturmangfoldlovens bestemmelser.  
 
Virkningstid foreslås fra 2019 – 2022.  Høsten 2022 foretas en evaluering og en eventuell 
videreføring vurderes.  
 
Skuddpremienivået foreslås satt til kr. 300 for rev og mink, og kr. 40 for kråke. Det 
forutsettes at Beitelaget går inn med samme sum i skuddpremie for rev og kråke. 
Skuddpremiesatsene bør være så høy at de dekker kostnader til for eksempel skudd, 
samt at det skal motivere til økt uttak av rev, kråke og mink. Når det gjelder spørsmål om 
innføring av tilskudd til kråkefelles vil denne kunne behandles i enkeltsøknad til 
næringsstyret. Finansiering av ordningen vil tas med i det endelige vedtaket. 
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Forslag til forskrift for Lurøy kommune for skuddpremie, med vurdering, legges til høring.  
På grunn av sommeren forlenges høringsfristen, med frist 1.09.2019. 
 
Vurdering av sakens påvirkning på folkehelse:  
Saken vurderes til å ha stor påvirkning på folkehelsa, som skissert i saken. 
 
Vedlegg: Brev fra Lurøy Beitelag 

Forslag til forskrift for skuddpremie for Lurøy kommune 
 
 
Utskrift til:  Nordland fylkeskommune, beitelag, bondeorganisasjoner, 

havbruksnæringen, fiskarlag  
 
Saksbehandlerens innstilling: 

 
Det anbefales at TRS fatter følgende vedtak: 

 
- Lurøy kommune legger forslag til forskrift for skuddpremie på rev, mink og 

kråke ut til offentlig ettersyn som skissert i saken 
-  

Lurøy, 06.06.2019  Eli-Anne Hauknes, næringsleder 
 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Lurøy, 06.06.2019  Atle Henriksen, teknisk sjef 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Det anbefales at TRS fatter følgende vedtak: 
 

- Lurøy kommune legger forslag til forskrift for skuddpremie på rev, mink og 
kråke ut til offentlig ettersyn som skissert i saken 

- Det avklares i høringsperioden om lensmannen vil videreføre ordningen 
med administrering av mink 

 
Lurøy, 12. juni 2019 Karl-Anton Swensen, rådmann 
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Behandling/vedtak i Tilsyns- og rettighetsstyre den 19.06.2019 sak 15/19 
 
Behandling: 
 

Forslag fra H v/Håkon Lund om tillegg: 
Nytt strekpunkt: 
- Høringsfristen settes til 10.09.19. 
Begrunnelse: Pga sommer. Bør være en del av vedtaket. 

 
Enstemmig vedtak: 
 

- Lurøy kommune legger forslag til forskrift for skuddpremie på rev, mink og 
kråke ut til offentlig ettersyn som skissert i saken 

- Det avklares i høringsperioden om lensmannen vil videreføre ordningen 
med administrering av mink 

- Høringsfristen settes til 10.09.19. 
 
 
 
 


