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Uttale til forslag om endringer i naturmangfoldloven og viltlovenmv.

ViSer til brev fra Miljøverndepartementet, datert 26.09.2012, der det foreslås diversc endringer
blant annet i naturmangfoldloven og viltloven.

1. Viltloven §20

MD foreslår endring i 3. ledd, slik at unntak fra bruk av kunstig lys i jaktøyemed etter dette vil
omfatte:

- Åtejakt på rødrev, nårlyskilden er fast montert.
Ettersøk av påskutt hjortevilt. Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting og skal snarest
varsle grunneier og kommunen om bruken av kunstig lys og om utfallet av ettersøket.
Avliving av vilt som er fanget levende i

1tillegg foreslås endring i 4. ledd, slik at MD i tillegg kan gi forskrifter om bruk av kunstig lys
under åtejakt også for andre arter enn rødrev, under ettersøk av paskult hjortevilt og under avliving
av vilt som er fanget levende i felle.

Fylkesmannens kommentar

Vi har ingen kommentarer til 2. og 3. streltpunkt. Problemstillingene rundt bruk av kunstig lys og
ettersøk av hjortevilt er behørig behandlet i egen arbeidsgruppe. Den samme arbeidsgruppen har
også hatt som mandat å vurdere plassering av lyskilde ved åtejakt på rødrev, men det går ikke fram
hva gruppen har ment av høringsbrever.

Bruk av kunstig lys til jakt bør begrenses så mye som mulig av hensyn til jakisikkerhet,
ettersøksrnuligheter og muligheten til å kontrollere etterlevelsen av viltloven §I9. VI har heller ikke
opplevd påtrykk fra jegere om behov for å utvide anvendelsesspekteret av kunstig lys utover
ettersøk på hjortevilt. Vi vil derfor fraråde å gå videre med å åpne opp for muligheter til bruk dv
kunstiglys til andre arter enn rødrev. Denne spesielle jakten har et historisk-kulturelt bakteppe som
gjør at den har blitt videreført i moderne vittlovgivning. Uten det ville det neppe være naturlig å
videreføre ordningen.

2. Vildoven §21

MD fremmer et forstag om å ta inn et tillegg til I. setning i 2. ledd, slik at forbudet mot jakt
innenfor 2 km-grensen med motordrevet fartøy ikke gjelder ettersøk av lovlig påskutt vilt når



fartøyets fart ikke overstiger 5 knop. Jegeren skal dessuten ha bevisbyrden for lovl g påskyting og
plikter snarest å varsle kommunen om bruk av motor under ettersøket.

Det foreslås også en endring i 3. ledd, slik at det hlir fastsatt en hjemmel til å lage forskrifter også
for å kunne regulere bruk motor som etter 2. ledd etter forslaget blir lovlig også innenfor 2 km-
grensen.

Eylkesmannens kommentar

Forslaget er en invitasjon til å utfordre reglene om forbud mot hruk av motorfartøy innenfor 2-km-
grensen og vil gi oppsynet store vanskeligheter med å reagere på mistanke på brudd på reglene.
Meldeplikten til kommunen vil neppe bli overholdt i særlig grad, og motsatt kan den kunne
misbrukes til ulovlig jakt. Vår oppfatning er at tydelige regler blir forstått og etterlevd, selv om de i
enkeltsituasjoner kan være uhensiktsmessige. Åpnes det nå for en sterkere kopling mellom hruk av
motorbåt og jakt er vi overbevist om at det vil føre til flere fellingsforsøk fra båt og et større antall
skadeskytinger. Det vil i så fall virke stikk i strid med formålet.

Fylkesmannen ber om at gjeldende lovverk ikke endres på dette punktet.

3. NaturmangfOldloven §15
MD foreslår en tilføyning til I. ledd med følgende ordlyd: "Likeledes skal unødig jaging av
viltlevende dyr unngås".

Fylkesmannens kommentar
Vi slutter oss fullt og helt til forslaget.

Med hilsen

Per Kristian Austbø Anders T. Braa
ass. fylkesmiljøvernsjef vittforvalter
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