
Erstatning for hund tatt av rovvilt 

Klima- og miljødepartementet har nå vedtatt endringer i forskriften om erstatning når husdyr blir 

drept eller skadet av rovvilt 

 

Styret i FKF har i lengre tid, i godt samarbeid med NJFF, arbeidet for endring av reglene  og nivået for 

erstatning for hund tatt av rovvilt . Mange av de kommentarer og innspill vi ga i høringsrunden er hensyntatt. 

Men dessverre ikke alt.  

 

Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt er av 30. mai 2014, nummer 677. 

Endringsforskriften er av 10.oktober 2019, nr. 1329.  Endringsforskriften trådte i kraft 10. oktober 2019. Det er 

i tillegg inntatt særskilte Retningslinjer til forskriften. 

 

Beløpene er faktisk høyere enn tidligere. Erstatning for hunder skjer i henhold til «fullverdigprinsippet og basert 

på bruksverdi» (se tabell ). Eventuell utbetaling fra forsikringsselskap eller offentlig tilskudd kommer til fradrag 

i erstatningsbeløpet i henhold til forskriften. 

 

Styret i FKF arbeider fortsatt med avklaringer mht rett forståelse av forskriften. Det vil i tillegg komme en 

artikkel om endringene i neste nummer av Fuglehunden (januar 2020). Vi vil etter det legge ut fyldigere 

informasjon. Dersom dere i mellomtiden har spørsmål ta gjerne kontakt med FKF v styret. 

 

Forskriften og endringsforskriften med retningslinjer finner du her:  

Forskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-30-677?q=FOR-2019-10-10-1329 

Endringsforskriften ( https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-10-10-1329)  

 

 

Verditabell  

Verditabell som benyttes ved utmåling av erstatning for hund drept eller skadet av fredet rovvilt. 

For 1., 2. og 3. premie på jaktprøver benyttes beste resultat. Ved flere oppnådde championat på 

jaktprøver vil samtlige være uttrykk for hundens bruksverdi og erstattes. 

 

    

Grunnverdi hund over 6 uker Valpepris 

Ved manglende kjøpekontrakt erstattes gjennomsnittlig valpepris 
for rasen basert på opplysninger fra Norsk Kennel Klub. 

 

    

Tillegg: 
 

Hund over 24 måneder 5 000 kr 

    

Tillegg for resultat på jaktprøve: 
 

Championat 15 000 kr 

1. premie 8 000 kr 

2. premie 3 000 kr 

3. premie 3 000 kr 

    

Særskilt for resultat på jaktprøver for gr. 7 Stående fuglehunder: 
 

Championat 25 000 kr 

Gr. 7: 1. VK/ 1. AK m/ÆP 12 000 kr 
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