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SVAR PÅ HØRING AV FORSLAG OM ENDRING AV NATURMANGFOLDLOVEN OG 
VILTLOVEN 
 
Vi viser til høringsbrevet av 27. november 2014 og forslaget om endring av naturmangfoldloven og 
viltloven. Vi forstår behovet for endringene og støtter i hovedsak forslaget. Men vi har noen 
merknader til både lovteksten og høringsbrevet. 
 
Dyr skal håndteres og eventuelt avlives i samsvar med dyrevelferdsloven. Dette vil også gjelde dyr 
som beslaglegges og inndras med hjemmel i naturmangfoldloven. Dette burde ha vært nevnt i 
høringsbrevet. Vi savner også noe om hvordan beslaglagte dyr skal oppstalles og eventuelt 
avlives. Forholdet til Mattilsynet som forvalter av dyrevelferdsloven og samarbeidspartner i saker 
om ulovlig innførte dyr, er heller ikke nevnt.    
 
Vi er også kritiske til samlebegrepet «ting» i de foreslåtte paragrafene om beslag og inndragning. 
Dyr og andre levende organismer bør ikke slås sammen med livløse gjenstander på denne måten. 
Vi anbefaler å presisere i lovteksten at hjemlene omfatter blant annet «dyr». Dette vil gjøre 
ordlyden klarere og knytte bestemmelsene til kravene om dyrevelferd.  
 
Både naturmangfoldloven og viltloven har bestemmelser om dyrevelferd. Lovene overlapper 
dermed dyrevelferdsloven. Dette byr på utfordringer og bør omtales når velferdskravene for vilt 
skal endres. Vi savner derfor en henvisning til dyrevelferdsloven i høringsbrevets punkt 4 om 
klargjøring av forbudet mot unødig skade og lidelse «på» viltlevende dyr. Vi er for øvrig helt enig i 
at forbudet gjøres gjeldende for «enhver virksomhet». For å gjøre det enda tydeligere at kravet 
gjelder uansett, bør det plasseres i en egen paragraf og gjerne i en del av loven som ikke knytter 
forbudet til visse handlinger. Vi anbefaler også å omformulere ordlyden slik at det generelle 
forbudet blir grammatisk korrekt og enklere å forstå: 
 
Viltlevende dyr skal ikke påføres unødig skade eller lidelse. Dyrenes reir, bo eller hi skal ikke 
påføres unødig skade. 

 
 Med hilsen 
 
Torunn Knævelsrud 
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