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Høringssvar – Endringer i naturmangfoldloven og viltloven.  

 
Vi viser til høring på endringer i Naturmangfoldloven og Viltloven lagt ut på deres nettsider.  

 

Norges Fjellstyresamband (NFS) er fornøyd med at MD følger opp tema som ble behandlet av 

arbeidsutvalget som så på problemer knyttet til nattjakt.  

 

Enkelte av endringene i lovene omhandler arter som i mindre grad er aktuelle for fjellstyrene. 

Dette har vi valgt ikke å kommentere. 

 

Bruk av kunstig lys ved ettersøk, åtejakt og til avliving av vilt som er fanget levende.    

NFS mener det må åpnes for å kunne brukes kunstig lys ved ettersøk på alt vilt. Innstillingen 

til utvalget og høringsskrivet gir gode argumenter for at dette bør tillates og NFS støtte dette. 

Vi mener derimot at bestemmelsen om varslingsplikt må endres, da denne ikke harmonerer 

med øvrig praksis på statsallmenning. All jakt på statsallmenningene er ikke en grunneierrett, 

men bruksrett som forvaltes av fjellstyret. Det vil derfor være unaturlig at det er Statskog som 

grunneier som skal varsles ved bruk av kunstig lys på statsallmenningene, men derimot 

fjellstyret som administrerer jaktretten på statsallmenningene. NFS foreslår derfor at varsling 

før bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt rettes mot jaktrettshaver og 

kommune, ikke grunneier. Endringsforslaget til å bruke lys ved avliving av vilt som er fanget 

levende er godt begrunnet og støttes. Dagens krav om at lys skal være fast montert på husvegg 

virker unødig begrensende på jaktutøvelsen og ivaretar ingen andre hensyn. Vi mener 

samtidig at det må åpnes for adgang til bruk av kunstig lys under avliving av mink, grevling 

og mårhund som ”er stillet for hund. Dette har man blant annet en utbredt praksis for i Sverige 

og vil være med på å bidra til mer effektiv begrensning av etablering av to arter uønsket i vår 

fauna. Norges Fjellstyresamband støtter fullt ut forslaget til endring i viltlovens § 20 om bruk 

av kunstig lys til åtejakt på rev, samt en forskriftshjemmel til å åpne for bruk av kunstig lys til 

jakt på andre viltarter.  

 

Jaging av vilt 

Bruk av hund til jakthundtrening og –prøver er i dag regulert i hundelovens §§ 8 og 9, etter at 

bestemmelsene ble flyttet fra viltloven.  Da alle bestemmelsene var samlet i viltloven ble 

bestemmelsene om hundetrening, jaktprøver med mer forstått å være i samsvar med 
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daværende § 3 i viltloven.  Når nå bestemmelsene er spredt på flere lover, må det ved en 

lovendring, eller aller helst en lovpresisering, slik departementet foreslår, helt klart fremgå at 

gjeldene praksis, og rett, etter hundelovens §§  8 og 9 gjelder.  

 

 

Med (lisens)jakt som virkemiddel i bjørneforvaltningen, og også for særskilte fellinger og 

ettersøk av trafikk(skadd) bjørn, vil det være behov for godt trente hunder.  En bestemmelse 

slik departementet foreslår i naturmangfoldsloven må derfor utformes slik at det enten direkte 

i loven, eller gjennom forskrifter fastslås at det skal legges til rette for og være adgang til 

ønsket trening av jakthunder.  

 

Her i landet har lovverket og en tolkning av dette ikke gitt anledning til å bruke såkalte 

”plotthunder” til bjørn. Også her mener vi at man må se på muligheter til å bruke et regelverk 

tilsvarende det svenske som er langt mer nyansert. Også her mener vi at man bør se til de 

svenske bestemmelsene som er langt mer nyansert og ikke bare skiller mellom ”løs på drevet 

halsende hund” og andre former for hundebruk.  Når det gjelder trening på bjørn og til jakt på 

bjørn forstår vi at man i Sverige har valgt en løsning hvor det er adgang til å slippe inntil to 

hunder samtidig, men ellers ingen begrensninger. 

 

Andre endringsforsalg: 

NFS har ingen kommentarer til de øvrige endringsforslag. 
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