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Høringsuttalelse fra Fuglehundklubbenes Forbund – Endringer i naturmangfoldloven 

og Viltloven 
 

Fuglehundklubbens Forbund (FKF) er et forbund i Norsk Kennel Klub som representerer 

eiere av stående fuglehunder. 

FKF ser positivt på et tiltak som sikrer at jakt utøves på en sikker og human måte. Videre har 

man forståelse for behovet for et regelverk som hindrer at dyr lider unødvendig under jakt og i 

andre situasjoner. 

FKF har imidlertid bemerkninger knyttet til forslaget som gjelder endring av bestemmelsen i 

§ 15 i naturmangfoldloven. I høringsbrevet står det:” Det foreslås videre at det i 

naturmangfoldloven § 15 inntas et forbud mot jaging av viltlevende dyr. Et forbud mot jaging 

fantes tidligere i viltloven, men bortfalt ved en inkurie da naturmangfoldloven ble vedtatt.” 

Departementet foreslår følgende ordlyd i § 15 første ledd: 

«Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med 

hjemmel i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal 

unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.» 

FKF vil bemerke at en slik ordlyd vil hindre all jakt med hunder. Det gjelder både stående og 

støtende fuglehunder, drivende hunder og hihunder. 

 Jakt med stående fuglehunder har vært drevet i Norge siden begynnelsen av forrige århundre 

og utøves av svært mange. Bruk av stående fuglehund sikrer tilgang på en apportør og 

oppfyller dermed mange av intensjonene og påbudene i viltloven. Det er imidlertid umulig å 

utøve jakt med og trening av stående fuglehunder uten at hunden jager opp fuglen.  

Det må i forslaget framgå at tradisjonelt og per dags dato lovlig utøvet jakt og trening til jakt 

som for eksempel jakt med stående fuglehund ikke omfattes av intensjonen med 

lovendringsforslaget.  
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Det må derfor utarbeides en ordlyd som gjør at misforståelser som hindrer tradisjonelt utøvet 

jakt med stående fuglehunder unngås. Subsidiært må det tas inn en merknad i lovforarbeidene 

om at bestemmelsen ikke er ment å være til hinder for jakt og trening på jakt med 

fuglehunder. 

 

Med vennlig hilsen 

Marte Ottesen 

Leder 

 

 

 

 

 

Uttalelsen er også sendt pr. e-post til Solveig.Paulsen@md.dep.no . 

mailto:Solveig.Paulsen@md.dep.no

