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Landbruks- og matdepartementet 

  

                Oslo, 05.01.21 
       Dok.id: Høringsuttalelse viltlov MDIR 0121 

 

 

Revisjon av viltloven   
 

 

Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 93 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene 

forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. 

Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen 

mindre lavereliggende arealer.  

 

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring endringer i lov om jakt og fangst av vilt 

(viltloven). Fjellstyrene forvalter all jakt og fiske på statsallmenningene og er samlet sett 

landets største tilbyder av jakt og fiske til allmennheten. NFS eller fjellstyrene er ikke satt opp 

på listen over høringsinstanser i forbindelse med denne høringen. Vi mener dette er beklagelig 

og ber om at vi på tilsvarende høringer i framtiden settes opp på høringslisten. 

 

Forslaget til endringer innebærer at synlig bevegelig lys (lommelykt) og nattoptikk kan 

benyttes ved ordinær jakt på villsvin med visse begrensninger. Forslaget vil bidra til at 

regjeringens målsetting om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område følges 

opp. 

 

I tillegg foreslår departementene en tydeliggjøring av hva som menes med begrepet "kunstig 

lys" i viltloven, og en tydeliggjøring av skillet mellom ordinær jakt og fangst av høstbare arter 

og avliving av vilt etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18. 

 

Det foreslås også strukturelle endringer ved å samle og videreføre gjeldende unntak fra 

forbudet mot bruk av kunstig lys i utøvelsesforskriften. 

 

NFS og fjellstyrene støtter de foreslåtte endringene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og 

fangst. Vi mener det er svært viktig å prøve å begrense etablering av villsvin-bestander i 

Norge. Utviklingen innen jakt, bruk av tekniske hjelpemidler og ulike lyskilder går raskt og 

det er viktig at begrepet og bruk av "kunstig lys" under jakt og felling  NFS har mottatt 

skriftlig tilbakemelding fra et par fjellstyrer som er vedlagt.   

 

 

Hilsen 

Norges Fjellstyresamband 

 

Jan Borgnes (sign) 

Daglig leder 

           

         Torgeir Lande (sign) 

 

 
E-post: torgeir.lande@fjellstyrene.no 
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Sunndal fjellstyre 

 

 
 

   



Dovre fjellstyre 

 



 



Lom fjellstyre 
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