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HØRING: VURDERING AV VIDEREFØRING AV SKUDDPREMIE PÅ RØDREV OG MINK, OG INNFØRING 
AV SKUDDPREMIE PÅ KRÅKE 
Miljødirektoratet viser i brev til kommunen at 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 presiserer at viltlovens § 51 oppstiller to vilkår for å tillate skuddpremie: 

- Arten det opprettes skuddpremieordning på må ha jakttid 
- Arten må gjøre skade. Først og fremst har lovgiver her tenkt på arter som forvolder skade av 

økonomisk art og særlig skade på næringsvirksomhet. 
 
Fylkesrådet i Nordland har delegert tillatelsen til kommunene på enkelte viltarter.  Det stilles en del 
krav, deriblant at kommunen vurderer skadeomfang og bestandsutvikling. Dersom kommunen 
viderefører skuddpremie for noen arter skal vedtaket fattes som en kommunal forskrift. Denne må 
være i samsvar med viltloven § 51 og naturmangfoldloven kap. II, §§ 7 – 12.    
 
Lurøy kommune har hatt skuddpremie på rødrev og mink siden 2012. I 2016 innførte kommunen 
skuddpremie på rev og mink gjennom forskrift. Forskrift har 3 års varighet. Dersom skuddpremie på 
rev og mink skal videreføres må kommunen innføre ny forskrift.  I kommunestyremøte, den 
12.12.2018 i sak 64/18, vedtok kommunestyret å sende et oversendelsesforslag til Tilsyns- og 
rettighetsstyret. I vedtaket åpnes det for muligheten av å innføre skuddpremie på kråker.  Lurøy 
Beitelag har gitt tilbakemelding på at de ønsker videreføring av skuddpremie på rev, og innføring av 
skuddpremie på kråke.   

Lurøy kommune sender forslag til forskrift, og samlet saksframstilling, til høring til lokalutvalg, 
landbruksorganisasjoner, havbruksnæringen og fiskerlag i Lurøy kommune, samt til Nordland 
fylkeskommune. Eventuelle høringsinnspill bes sendt per mail til teknisk@luroy.kommune.no, 
innen 10. september 2019.  
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