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Svar på høringsbrev om endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv 

 

Vi viser til høringsbrev av 26. september 2012 om ovennevnte, samt Landbruks- og 

matdepartementets brev av 10. september med innspill til utkast til høringsbrev. 

 

Landbruks- og matdepartementet er opptatt av å opprettholde jakt- og fangsttradisjoner 

for høsting av høstingsverdig overskudd i viltbestandene til gode for næring og 

friluftsliv. Jakt og fangst skal utøves på en dyrevelferdsmessig sikker og human måte i 

samsvar med bestemmelser i viltloven og dyrevelferdsloven. Endringer som foreslått, 

vil bidra til å bedre vilkårene for jakt- og fangstutøvelsen, samt hensynet til viltet. 

 

Landbruks- og matdepartementet har følgende merknader til foreslåtte endringer: 

 

Kap. 3.2.1 Bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, regulering av 

jaktutøvelse i mørke 

 

Om forslag til endring av viltloven § 20, tredje ledd  

”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 

(LMDs utheving)”.  

 

LMDs merknad til forslaget, herunder om varsling av grunneier ved bruk av 

kunstig lys under ettersøk 

Hjorteviltjakt foregår på arealer, typisk organisert i jaktfelt og vald, som ofte omfatter 

mange små eiendommer og mange grunneiere. I tillegg kan selv små eiendommer 

omfatte flere spredte teiger, noe som gjør eiendomsforholdene uoversiktlige og 
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vanskeliggjør hensiktsmessig varsling knyttet til bruk av lys i forbindelse med ettersøk. 

Et eventuelt ettersøk kan også gå over flere eiendommer, herunder krysse valdgrenser 

hvor kjennskap til grunneiere ikke kan forventes.  

 

Det bør derfor vurderes å utvide omtalen av ”grunneier” i nevnte paragraf, til 

”jaktrettshaver eller den grunneier gir jaktrett”, eller tilsvarende ordlyd som også kan 

omfatte leder for jaktfelt og/eller valdansvarlig representant. Dette vil bidra til å gjøre 

det enklere å oppfylle kravet om varsling for jeger eller representant for jaktlag. Det vil 

også bidra til å gi bedre samsvar mellom viltloven og utøvelsesforskriften, samt kunne 

bedre oppfølgingen av regelverket. 

 

Kap. 4. Jaging av vilt 

Miljøverndepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven § 15, med formål å 

gjenopprette den rettslige beskyttelsen for viltet med hensyn til ”jaging” som falt bort 

med viltloven § 3 da naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009.  Det ble forutsatt at 

bestemmelser innarbeidet i viltloven § 3 ble ivaretatt i naturmangfoldloven § 6 og § 15. 

Endringen har imidlertid ført til en utilsiktet svekkelse, som gjennom forslaget ønskes 

rettet opp. Det vises blant annet til uheldige eksempler knyttet til jaging av fredet vilt, 

herunder ulovlig bjørnejakt med hund i Trysil, trening av hund på bjørn på vårsnø og 

forfølgelse av ulv med bil. Miljøverndepartementet har fått opplyst at det er blitt 

vanskeligere å gripe inn mot slike handlinger etter at viltloven § 3 er opphevet. 

 

Som tiltak foreslås det å endre naturmangfoldloven § 15 første ledd til (endring i kursiv) 

” 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.”  

 

Miljøverndepartementet mener den foreslåtte endringen må gjelde generelt og ved 

enhver virksomhet, ikke bare knyttet til jakt, fangst og felling. Departementet vil ta 

sikte på å klargjøre at bestemmelsen skal forstås på denne måten i lovproposisjonen 

som fremmes for Stortinget.  

 

Dagens unntaksbestemmelse i § 15 tredje ledd vil fortsatt gjelde. Det vil si at forbudet 

mot unødig jaging av viltlevende dyr ikke er til hinder for lovlig ferdsel, 

landbruksvirksomhet eller annen virksomhet som skjer i samsvar med 

aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6.  

 

LMDs merknad: 

Landbruks- og matdepartementet støtter intensjonen som ligger i dette forslaget. 

Bestemmelsene i viltloven og naturmangfoldloven suppleres av lovgivningen for 

dyrevern og dyrevelferd på dette området. Blant annet inneholder § 3 i 

dyrevelferdsloven en bestemmelse om at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare 

for unødige påkjenninger og belastninger. Straff utløses ved forsett eller grov 
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uaktsomhet ihht. § 37, mens det etter viltloven og naturmangfoldloven er tilstrekkelig 

med alminnelig uaktsomhet.  

 

Landbruks- og matdepartementet er usikker på hvordan de foreslåtte endringer vil slå 

ut for jakthundtrening uten fellingshensikt, og ber Miljøverndepartementet klargjøre 

dette. Dette spesielt i lys av at jakthundtrening er sentralt for å opprettholde god 

kvalitet på jakthundene som ledd i effektiv jaktutøvelse og forvaltning av en rekke 

viltarter. 

 

Landbruks- og matdepartementet har ingen øvrige merknader til høringsbrevet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Knut Øistad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Arne Sandnes 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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