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Oslo, 13. desember 2013 

 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft 

Pb 8013 Dep 

0030 Oslo  

 

 

 

ERSTATNING FOR ROVVILTSKADER I HEDMARK 2013. 

 

I e-post fra Miljødirektoratet til fylkesmennene datert 11. november henstilles det om å 

avvente behandling av saker som berøres av Krokann-dommens skjønnstema inntil det er 

avklart om Krokann-dommen ankes og det foreligger orientering fra Miljødirektoratet om 

dommens betydning. Den 5. desember ble det klart at Staten v/ Miljøverndepartementet ikke 

anket Krokann-dommen. I brev til fylkesmennene mandag 9. desember, fra Miljødirektoratet 

ble det orientert om Krokann-dammens betydning for behandling av erstatningssaker. 

 

Fylkesmannen i Hedmark har ikke avventet behandlingen i henhold til denne henstillingen fra 

Miljødirektoratet. Den 5.12. 2013 sender fylkesmannen I Hedmark ut “erstatningsoppgjør for 

2013” og foretar en skjønnsmessig avkorting på 25 % i bl.a. saken til Ole Jacob Akre. 

 

Videre står det også i e-posten av 11. november - i tråd med Krokann-dommen - at:  

 

"Kunnskapen om andre mulige tapsårsaker skal inngå i sannsynlighetsvurderingen 

etter erstatningsforskriften § 8, og vurderingen må fremgå av begrunnelsen i 

vedtakene. Dette fremgår også av direktoratets brev av 4. desember 2008. Tilgjengelig 

informasjon kan evt innhentes hos mattilsyn, landbrukskontor eller landbruksavdeling. 

I tillegg minner vi om muligheten for å be om tilleggsopplysninger fra søker der 

grunnlaget i søknaden tilsier dette."  

 

Heller ikke denne instruksen kan vi se at fylkesmannen i Hedmark har etterfulgt.  

  

Etter vår vurdering er slike vedtak som fra Hedmark i strid med de krav som stilles til både 

saksbehandling og vurderinger etter dommen, og det er oppsiktsvekkende at fylkesmannen 

har valgt å behandle erstatningssøknadene på denne måten - i strid med henstillingene fra 

direktoratet.   
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Vi henstiller til Miljøvernministeren om å bidra til at alle søknader om erstatning for husdyr 

drept eller skadet av rovvilt, blir behandlet i samsvar med Krokann-dommen. Dette gjelder 

alle søknader for 2013 samt tidligere søknader som ikke er sluttbehandlet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Nils T. Bjørke   Tone Våg   Merete Furuberget  

Norges Bondelag  Norsk Sau og Geit  Norsk Bonde og Småbrukarlag 

 

 

 

Kopi: 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo  

Stortingets energi- og miljøkomite, Stortinget, 0026 Oslo 

Rovviltnemda i Hedmark, c/o Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar 


