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Vedrørende gjennomgang og modernisering av viltloven 
 
 
 
Vi viser til Deres brev/ invitasjon av 15.5.2020, samt vårt brev til Dere av 3.6.2020, hvor 
vi signaliserte at vi ville komme med et skriftlig innspill i saken.  
 
Jakt og fangst, som en del av samisk utmarksbruk, er og har vært viktig i, og for samisk 
næring, naturalhusholdning, og samisk kulturutøvelse. Samene er anerkjent som et 
urfolk som bebodde sine landområder før statsgrensene ble trukket, og retten til urfolks 
kulturutøvelse fremkommer internasjonal folkerett bl.a i FNs erklæring om urfolks 
rettigheter, ILO konvensjon 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, 
Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Konvensjonen om 
biologisk mangfold.  
 
For Sametinget er samenes rett og mulighet for å kunne utøve sin kultur, i forbindelse 
med jakt og fangst, som på andre områder, i fokus. I gjeldende Sametingsmelding om 
areal og miljø er følgende mål og strategier skrevet under kapittel 8 Samisk 
utmarksbruk – meahcásteapmi – et ankerfeste for samisk kultur i et moderne 
samfunn 
 
Mål: 
Samisk utmarksbruk blir anerkjent og får utvikle seg i framtida. 
Strategier: 
● Sametinget vil synliggjøre betydningen av tradisjonell høsting, både som 
næringstilskudd til husholdning, som kulturbærer og som uttrykk for identitet. 
Sametinget vil arbeide for tydeligere lovmessig anerkjennelse av utmarksbruk 
som materielt grunnlag for samisk kultur. 
 
Sametinget anser det som naturlig, og mener at, samenes rett og mulighet til 
kulturutøvelse ved jakt og fangst må inn i den nye loven, i formålsbestemmelsen og i 
underliggende paragrafer, samt ivaretas i forvaltningens praksis. Vi viser i den 
sammenheng til for eksempel havressursloven og naturmangfoldloven hvor det er tatt 
inn bestemmelser om samisk kultur. 
 
Det fremgår av deres oversendelsesbrev hvilket departement rovviltforvaltningen 
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sorterer under, men ikke i hvilken grad dette skal omhandles i viltloven. Dette er forhold 
som må klargjøres eller avklares i en tidlig fase av lovarbeidet. Vi viser i den 
sammenheng til de allerede nevnte konvensjonene, og at statens rovviltforvaltning må 
ivareta retten til kulturutøvelse for samene som virker i reindrifta.  
 
Vi vil rette fokuset mot snarefangst på ryper som er en viktig fangstaktivitet i samiske 
områder som det er viktig at det legges til rette for også i fremtiden. Aktiviteten har en 
viktig kulturbærende funksjon, og det er hovedsakelig samisk og annen lokalbefolkning 
som driver med snarefangst. 
 
Vi viser også til vårjakt på ender i Kautokeino, som er en bærekraftig aktivitet det etter 
Sametingets syn legges for store begrensinger på. Sametinget etterlyser større aksept 
for den nevnte aktiviteten.  
 
I forhold til fastsettelse av kvoter og rammer for spesifikke fangst og jaktaktiviteter, som 
det for eksempel gjøres i forbindelse med de tidsbegrensete fangstforskriftene som 
fornyes med jevne mellomrom, så mener vi at det er naturlig at også lokale samiske 
interesser og samiske jakt/ fangst og utmarksorganisasjoner får mulighet til å fremme 
sitt syn, og vi viser i den sammenheng til forslag til ny konsultasjonslov, og 
bestemmelsene der om konsultasjoner med andre samiske interesser/ interessenter. 
 
Fordi naturmangfoldloven og henvisninger til naturmangfoldloven sannsynligvis vil være 
sentrale i arbeidet med viltloven, vil vi vise til at selv om naturmangfoldloven har 
bestemmelser om samisk kultur, så anser Sametinget at det i miljøforvaltningen i 
praksis ikke legges nok vekt på utøvelse av samisk kultur og samiske 
tradisjonsaktiviteter, som eksempelvis sjølaksefiske og vårjakt på ender. Vi mener at det 
i miljøforvaltningen og forvaltningspraksis i miljøforvaltningen må fokuseres mer på 
samisk kultur, og mulighetene for samiske tradisjonsaktiviteter. Vi opplever stadig at det 
vises til bærekraft for å redusere samiske tradisjonsaktiviteter, og vi mener derfor at 
medvirkning fra samiske interesser, og tradisjonsbrukere må til, også i diskusjoner om 
og definering av bærekraft. I forhold til arbeidet med viltloven mener vi at det er 
nødvendig med et spesifikt fokus samiske tradisjonsaktiviteter i forhold til jakt og fangst, 
og mulighetene til å bedrive disse aktivitetene. 
 
Sametinget anser at det må gjennomføres konsultasjoner om saken. Mulighetene for 
samisk kulturutøvelse vil være i fokus for Sametinget i prosessen. Vi ber om å bli 
kontaktet om innledende konsultasjoner om saken når det foreligger et utkast, og før 
saken sendes ut på høring.  
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Sten Olav Heahttá Pål Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Uttalelse til høring av endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys 
ved jakt på villsvin mv.) 
 
 
Vi viser til Deres brev av 5.10.2020. 
 
Sametinget tar ikke stilling til de spesifikke regelendringene som foreslås i høringen. 
 
Vi vil imidlertid vise til at det er startet opp en prosess med gjennomgang og 
modernisering av viltloven, og vi vil i den den sammenheng understreke at vi fra 
Sametingets side er opptatt av at viltforvaltningen, og miljøforvaltningen generelt, 
ivaretar hensynet til samisk kulturutøvelse. Sametinget har bedt om at det det 
gjennomføres konsultasjoner om saken. 
 
Vi legger ved vårt brev av 30.6.2020 til Landbruks- og matdepartementet om 
gjennomgang og modernisering av viltloven. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Sten Olav Heahttá Pål Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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