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Miljøverndepartementet  
Postboks 8013 Dep. 
0030  OSLO  
 
 
 
Uttalelse til forslag om endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv 
 

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 26. september 2012 med invitasjon til å 
gi innspill til forslag om endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv. 
 
Fylkesmannen har gått igjennom departementets høringsbrev og vi støtter i all hovedsak 
framlagte endringsforslag. Vi ser det som positivt at naturmangfoldloven og viltloven 
samordnes, og at kravene om human og sikker jaktutøvelse blir ytterligere skjerpet. 
 
Bruk av kunstig lys er i dag kun tillatt under åtejakt på rødrev. Fylkesmannen støtter forslaget 
om å gi en hjemmel til at det etter nærmere vurdering kan åpnes for bruk av kunstig lys også 
ved åtejakt på andre arter. I den sammenheng viser departementet først og fremst til jakt på og 
bekjempelse av fremmede arter. Fylkesmannen utelukker ikke at jakt på andre og naturlig 
forekommende arter også kan være aktuelt. Jakt på gaupe utøves (normalt) ikke som åtejakt, 
men det kan ikke utelukkes at gaupe kan opptre ved åte under jakt på rødrev med bruk av 
kunstig lys. Interessen for jakt på rødrev er generelt økende, noe vi antar også gjelder åtejakt 
med bruk av kunstig lys. I den sammenheng mener Fylkesmannen at det bør være aktuelt å 
vurdere en tilsvarende bestemmelse prøvd ut for jakt på gaupe der en rovviltnemnd eller 
Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt. Bruk av åte er mer 
vanlig ved forsøk på felling av jerv. En tilsvarende bestemmelse bør derfor også være aktuelt 
å prøve ut der det er åpnet for lisensfelling av jerv.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Øivind Holm 
avdelingsdirektør 
 
 

  Even Knutsen 
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