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Uttale til forslag til endring i naturmangfoldloven og viltloven m.v.

Vi viser til forslag til endring i naturmangfoldloven, viltloven, samt endringer i
annet lovverk som er sendt på høring i brev datert 26.09.2012.

Det foreslås å ta inn et forbud mot jaging av viltlevende dyr i
naturmangfoldlovens § 15. For viltloven foreslås det endringer i §§ 20 og 21.
Endringene gjelder tiltak for utøvelse av jakt på en sikker og human måte, og
omhandler bl.a. bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, ved
avliving av fanget vilt og ved åtejakt, samt bruk av motorbåt ved ettersøk av
påskutt sjøfugl. Det foreslås ogsa enkelte lovendringer i annet lovverk som har
til formål å klargjøre rettstilstanden.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er positiv til de foreslåtte endringene. Vi har
følgende merknader til to av de ulike forslagene:

Naturmangfoldloven § 15

I naturmangfoldlovens § 15 første ledd er det foreslått en tilføyelse som lyder
slik: «Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås». Fylkesmannen vil
foreslå at ordet «unngås» blir byttet ut med «ikke tillatt». Det vil etter vår
vurdering være enklere å forstå for folk flest. Vi foreslår også at ordet «unngås»
blir byttet ut i setningen før tilføyelsen.

Forslag til endring:
«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 er ikke tillatt. Likeledes er unødig jaging av viltlevende dyr ikke tillatt»

Viltloven § 20

Fylkesmannen er positiv til at det ved forskrift kan åpnes for bruk av lys ved
åtselsjakt på andre vilt enn rev. I bekjempelsen av fremmede skadelige arter
kan dette være et godt grep.
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Vi har ingen merknader ut over dette.
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Med hilsen

Jørn Krog
fylkesmann

tein-Arne Andr as en
miljøverndirektør
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