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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i viltloven 
Vi viser til oversendelse av høringsutkast til endringer i viltloven og utøvelsesforskriften, 
datert 5. oktober 2020.  
 
I høringen foreslåes det endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). 
Det foreslås også endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og 
fangst (utøvelsesforskriften). 
Departementene ønsker å tydeliggjøre innholdet i begrepet "kunstig lys" i gjeldende § 20 i 
viltloven, samt å legge til rette for en mer effektiv jakt på villsvin i den mørke delen av døgnet 
ved å åpne for bruk av kunstig lys under visse begrensninger.  
Gjeldende generelle forbud mot bruk av kunstig lys foreslås videreført og det samme gjelder 
adgangen til å gi unntak fra forbudet. I tillegg foreslås det en tydeliggjøring av skillet mellom 
ordinær jakt og fangst av høstbare viltarter og avliving av vilt, etter naturmangfoldlovens § 18. 
Landbruks- og matdepartementet foreslår også endringer i utøvelsesforskriften ved at 
bevegelig synlig lys og nattoptikk, med visse begrensninger, kan benyttes i forbindelse med 
ordinær jakt på villsvin. Formålet med de nye reglene er å legge til rette for en mer effektiv 
jakt på villsvin. 
 
Viken fylkeskommune vurderer at forslaget er godt. Det balanserer behovet for uttak av 
villsvin og effektiv gjennomføring av ettersøk på villsvin med sikkerhetsaspektet ved jakt og 
felling i døgnets mørke timer, på en god måte. Vi anser at forslaget vil bidra til å effektivisere 
jakten på villsvin, og dermed legge til rette for økt uttak, og bidra til å oppnå målet i 
«Handlingsplan mot villsvin». 

Viken fylkeskommune reagerer likevel på at begrepet «kunstig lys», som er definert i 
Viltlovens nye § 20a, ikke benyttes i utøvelsesforskriftens § 29b, hvor fortsatt begrepene 
«synlig lys» og «nattoptikk» benyttes.  

Vi mener videre at det ikke foreligger noen grunner til at «kunstig lys» ikke skal kunne 
benyttes ved ettersøk av andre arter enn villsvin. Og at skillet mellom ettersøk av villsvin og 
hjortevilt er upraktisk og ulogisk. I en del sammenhenger er det ikke klart hvilken art som er 
skadd i trafikken, og det blir da en vanskelig vurdering om det er tillatt med «kunstig lys» eller 
«synlig bevegelig lys». Ettersøk bør gjennomføres på den mest effektive måten, uansett art. 
Dersom det er faren for misbruk som er årsaken til dette skillet (vi finner ikke argumentene i 
høringsnotatet), kan bruken av «kunstig lys» ved ettersøk eventuelt begrenses til offentlige 
ettersøk.  
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Vennlig hilsen 

Anne Beathe Tvinnereim Pål Erik Jensen 

Fylkesråd Spesialrådgiver 

 

 
 


