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Statsbudsjettet 2022 - supplerende tildelingsbrev til Miljødirektoratet 
(gjennomgang og modernisering av viltloven) 

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets tildelingsbrev for området høstbare 

viltressurser til Miljødirektoratet, datert 17. januar 2022. Det framgår av tildelingsbrevet at 

Miljødirektoratet skal bidra til arbeidet med en gjennomgang, systematisering og 

modernisering av viltloven. Dette brevet utdyper denne oppgaven. 

 

Den teknologiske utviklingen ved utøvelse av jakt, fangst og felling 

Dagens viltlov tar i liten grad høyde for den teknologiske utviklingen innen jakt, fangst og 

felling. Dette har bidratt til noe uklarhet om hva som er gjeldende rett ved bruk av 

teknologiske hjelpemidler i jakt-, fangst- og fellingsøyemed. Ett av hovedformålene med det 

pågående lovarbeidet er å modernisere viltloven. Det er derfor sentralt å identifisere 

eventuelle reguleringsbehov som kan følge av den teknologiske utviklingen. 

 

Vi ber direktoratet om en redegjørelse av den teknologiske utviklingen innenfor jakt, fangst 

og felling (lisensfelling og skadefelling) frem til i dag. Direktoratet bes om å omtale fordeler 

og ulemper ved bruk av ulike teknologier og teknologiske hjelpemidler i jakt-, fangst- og 

fellingsøyemed, herunder forholdet til tradisjonelle prinsipper, eventuelle etiske dilemmaer og 

samfunnets aksept for jakt, fangst og felling.   

 

Vi har identifisert enkelte tema som vi ber direktoratet omtale nærmere. Dersom det er andre 

relevante tema utover disse som finnes i dag, eller antas å bli aktuelle i nær fremtid, ber vi 

direktoratet inkludere dem i utredningen.  
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Side 2 
 

Kunstig lys 

Vi viser til omtalen av kunstig lys i Prop. 149 L (2020-2021) og Stortingets anmodningsvedtak 

nr. 1134. Som ledd i å følge opp dette anmodningsvedtaket, ber vi direktoratet om et 

utdypende kunnskapsgrunnlag. 

 

Vi ber direktoratet gjøre en grundig vurdering av dagens forbud om bruk av kunstig lys, og 

vurdere om det skal utformes et forslag til en revidert lovbestemmelse, inkludert en definisjon 

av kunstig lys, samt en forskriftshjemmel. Ved behov skal også forslag til endringer i forskrift 

vurderes.  

 

Utredningen skal inneholde en vurdering av fordeler og ulemper ved bruk av kunstig lys i 

jakt-, fangst- og fellingsøyemed, og hvilke teknologier og teknologiske innretninger som 

eventuelt bør omfattes av en revidert lovbestemmelse. Det skal gjøres en egen vurdering av 

om det er behov for å regulere bruk av kunstig lys som siktemiddel montert på våpen og bruk 

av lignende teknologi i håndholdte innretninger til observasjon under ett som i dag, eller om 

det er grunn til å regulere ulikt.  

 

Drone 

Direktoratet bes redegjøre for relevant regelverk knyttet til bruk av drone i jakt-, fangst- og 

fellingsøyemed, samt vurdere fordeler og ulemper ved bruk av drone i en slik sammenheng. 

På bakgrunn av disse vurderingene ber vi direktoratet om å vurdere behovet for, og eventuelt 

foreslå lovregulering om bruk av drone ved jakt, fangst og felling.  

 

Det bes også om en omtale av bruk av drone i forbindelse med oppgaver som 

viltforvaltningen har knyttet til bestandsovervåking, taksering, forskning mm., og om det er 

behov for ytterligere regulering av slik bruk.   

 

Viltkamera 

Direktoratet bes om å redegjøre for relevant regelverk knyttet til bruk av viltkamera, samt 

anvendelsesområder, betydning og omfang relevant for jakt, felling og fangst. Redegjørelsen 

bør inneholde en omtale av fordeler, ulemper og prinsipielle problemstillinger som kan 

oppstå ved bruk av viltkamera, samt vurdere om det kan være behov for nærmere 

regulering. 

 

Det bes også om en omtale av bruk av viltkamera i forbindelse med oppgaver som 

viltforvaltningen har knyttet til bestandsovervåking, taksering, forskning mm., og om det er 

behov for ytterligere regulering av slik bruk.   

 

"Den digitale jegeren"  

Direktoratet bes om å gi en omtale av dagens "digitale jeger" og hvilke teknologiske 

muligheter jegere har når det gjelder bruk av apper, GPS-teknologi, lyd- og bildeoverføring 

fra jakthund mv. ved jakt, fangst og felling. Det bes også om at direktoratet redegjør for 

omfanget av bruken av ulike digitale hjelpemidler.  

 



 
 

Side 3 
 

I tillegg bes det om en kort omtale av hvordan forvaltningen har lagt til rette for digitale 

registrerings- og rapporteringsrutiner. 

 

 

Frist: 1. november 2022 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Klægstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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