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Uttalelse til forslag på endringer i viltlov og naturrnangfoldlov.

Viser til departementets høringsbrev datert 26.09.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har hatt saken til brei organisatorisk behandling og
det er stor enighet i de innspill som er kommet fra denne innspillsrunden. NJFF står slik sett
godt samlet bak den uttalelse som her gis.

Innledning

NJFF er svært positive til de endringer i viltloven som Miljøverndepartementet nå foreslår.
De endringene som her blir foreslatt vil bidra til en langt bedre mulighet til å ivareta god
dyrevelferd og mer effektive ettersøk i situasjoner hvor vilt blir påskutt uten at det blir
effektivt avlivet. Disse endringene har lenge vært etterlyst fra jegere.
Vi registrerer også at det foreslås endringer i naturmangfoldloven. De foreslåtte endringene i
naturmangfoldslovens § 15 relatert tiljaging av vilt, er begrunnet i at det har oppstått en
uønsket åpning for trening av hund på bjørn. NJ1T er opptatt av at dagens muligheter til å
trene og skolere jakthunder med grunneiers tillatelsc blir videreført. Det er lange tradisjoner
for dette og det har ikke vært reist spersmål ved denne muligheten å skolere jakthander
tidligere.

Vi vil i det følgende gjennomgå de enkelte forslagene til endringer i Viltloven og
Naturmangfoldsloven og komme med våre kommentarer og forslag.

3.2.1 Bruk av kunstig lys ved ettersok
Departementets begrunnelse for forslaget er grundig og god. NJFF støtter departementets
forslag. Dette har vært et massivt ønske fra jegere i lang tid. At det kun har vært anledning til
å bruke lys når ettersøk har foregått i komunal regi har framstått som en klar misstillit mot
jegerne. Den foreslåtte løsningen vil jvareta god dyrevelferd på en mer effektiv måte i
situasjoner når vilt er påskutt. Dette først og fremst ved at det åpnes for mulighet til å bruke
lys under undersokelse av skuddsted slik at kunnskap om skadeomfang blir klarlagt. Deretter
når sterkt skadet eller dødt vilt skal finnes og evt. avlives,
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Varslingsplikt ved bruk av kunstig
I gjeldende forskrift (om utøvelse av jakt, felling og fangst §27, 3. ledd) er det varslingsplikt
ved pågående ettersøk til jaktrettshaver og kommune eller politimyndighet.
I forslaget som er fremmet om varslingsplikt ved bruk av lys er det foreslått at denne skal
rettes tiI grunneier.
I mange tilfeller leier jegere jakt hos grunneierlag eller andre sammensluttninger av tlere
grunneiere som samlet utgjør et jaktområde. I disse situasjonene er jegerne ikke nødvendigvis
kjent med interne eiendomsgrenser i jaktområdet, men forholder seg tiljaktrettshaver. Etter
vår oppfattning er det naturlig at den varsling som cr foreslått før bruk av lys under ettersøk
harmoniseres med gjeldende bestemmelser for plikten til å underrette ved ettersøk i
utøvelsesforskriften.

NJFF foreslår derfor at varslin før bruk av kunsti I ved ettersok av åskutt hortevilt rettes
mot •aktrettshaver o kommune.

3.2.2 Bruk av kunstig lys ved avliving av vilt som er fanget levende

NJEF støtter fullt ut forslaget til endring av viltlovens § 20 om bruk av kunstig lys for

avliving av vilt som er fanget i felle. Den foreslåtte endringen vil bidra til at avliving av

fanget vilt kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte. Forskriftsadgangen, og muligens

også lovteksten, bør samtidig utvides slik at det blir åpnet adgang til bruk av kunstig lys for

avliving av mink, grevling og mårhund som "er stillet for hund". Dette er en lovadgang og en
utbredt praksis man har i Sverige. Den svenske bestemmelsen ansees nødvendig for en

effektiv jakt og sikker 02 korrekt avliving av vilt som skal avlives i situasjoner hvor dårlig lys

og fare for rikosjetter kan være utfordringer. I situasjoner hvor slike dyr er "stillet for hund",

vil jegeren være tett opp i situasjonen når dyret skal avlives. Både mink og mårhund er

viltarter som ansees som uønsket i vår fauna. Med de handlingsplaner for amerikansk mink

og tilsvarende for marhund, må dette følges opp med rasjonelle virkemidler som kan brukes

under vanlig jaktutøvelse og under skjøtselstiltak i verneområder, uten at det skal være

nødvendig å ty til ekstraordinære fellingsinstrukser. En åpning også for bruk av lys ved

avliving av disse artene når de er stillet for hund, vil kun ha nytteverdi for mer effektiv og

sikker avliving. Når jaktsituasjonen er kommet til den fase at dette cr aktuelt, er det primært

hensynet til effektiv og sikker avliving som bør bli vektlagt.

3.2.3 Bruk av kunstig lys under åtejakt på rev
NJFF støtter departementets forslag til endring av viltlovens § 20 om bruk av kunstig lys til

åtejakt på rødrev. Hensikten med å tillate lys under slik jakt er å legge til rette for at rev som

kommer til åtet skal kunne avlives på best tenkelig måte. Dagens krav om at lys skal være fast

montert på husvegg virker unødig begrensende på jaktutøvelsen og ivaretar ingen andre

hensyn.

3.2.4 Bruk av kunstig lys under åtejakt på andre viltarter.
NJFF støtter forslaget om en forskriftshjemmel til å åpne for bruk av kunstig lys til jakt på

andre viltarter. Lys brukt under slike forhold har kun som formål å gi jegeren bedre
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muligheter til å kunne vurdere situasjonen og individet før evt. avliving samt å bidra til at

forholdene blir godt tilrettelagt for en riktig skuddplassering og dermed en eflektiv avliving.

3.3 Ettersøk av påskutt sjofugl

NJFF støtter departementets forslag til endring av viltlovens § 21 slik at det blir gitt en

generell adgang til bruk av båt med motor under ettersøk av påskutt vilt. NJFF aksepterer

også at jegeren pålegges en meldeplikt slik det fremmes i lovforslaget, men vil her påpeke at

denne meldeplikten vil hemme mulighetene for effektivt å kunne forfølge og avlive skadet vilt

slik som den foreslåtte lovendringen tilrettelegger for. I motsetning til ettersøk etter skadet

hjortevilt, er tidsfaktoren et sentralt element ved avliving av skadeskutt sjøfugl. En typisk

situasjon er at man posterer på en holme eller et skjær, og skadeskutt sjøfugl dykker eller

lander utenfor skuddhold. Det er da avgjørende viktig at man hurtig kommer seg ut i båt for å

avlive fuglen. Vind, bølger og svømmende eller dykkende fugl gjør at man står i fare for å

miste øyekontakt med fuglen. Å måtte kontakte kommunen før man går i båten er ikke

formålstjenlig og man reduserer i stor grad hensikten med lovendringen, nemlig å redusere

dyrets lidelser. I tillegg vil behovet for å benytte båt for å avlive fugl kunne oppstå fiere

ganger i løpet av en jakt. Det vil derfor i perioder kunne bli stor pågang for kommunens

viltansvarlige, ofte utenom normal arbeidstid. Uten å sette verdien av ulike viltarter opp mot

hverandre, mener vi det er i overkant omstendelig å ha strengere krav til varsling for ettersøk

på sjøfugl enn man har for normalt ettersøk for hjortevilt. NJFF foreslår derfor at kravet til

varsling blir fjernet. Den omvendte bevisbyrde, hvor jegeren i en kontrollsituasjon må føre

bevis for at det er ettersøk som pågår, bor ivarcta kontrollmyndighetenes behov.

4. Jaging av vilt
NJIT har forståelse for at myndighetene ønsker å gjenskape en lovhjemmel for å hindre
uønsket jaging av vilt, slik man hadde i viltlovens § 3. Vi registrerer at domsstolene har påv st
svakheter i eksisterende hjemler som skal hindre unødig jaging av bjørn, og at dette onskes
justert inn.
Det er imidlertid viktig at dette blir gjort på en måte som ikke reduserer mulighetene til å
skolere og trene jakthunder generelt. I forbindelse med jaktutøvelse vil bruk av trenede

• akthunder fremme human og effektiv jakt samtidig som hundens arbeid er den største glede
for mange jegere. Det er denne gleden med å arbeide med hund som bidrar til at vi i dag har
så mange kompetente jakthunder som kan bistå både under jakt og ettersøk av skadet vilt.
Rammer for trening av jakthunder ble også diskutert i Stortinget under behandling av
hundeloven. Debatten viste den gang at det var ønsket at det skulle leggcs til rette for trening
av jakthunder utenom båndtvangstid.
Konkret vedtok Stortinget at kommunenes rett til å fatte vedtak om utvidet båndtvang ikke
skulle gjelde jakt, jakthundtrening og jaktprover. Ref. hundelovens § 9 f

NJFF er opptatt av at den foreslåtte lovendring rettes spesifikt mot det som i dag oppleves
som en uønsket åpning i eksisterende regelverk. NJFF opplever at dette er trening av hunder
på bjørn som medfører uonsket jaging.
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Det er imidlertid nodvendig å vektlegge at også hunder som skal brukes til jakt på bjern må
være trent og godt skolert for at de skal kunne utfore et onsket oppdrau både under
lisensfelling og under felling av skadegjorende bjorn eller som ettersokshund på skadet bjorn.
Den tilfoyelse som er foreslått i §15, forste ledd vil kunne oppfattes å begrense all trening av
jakthunder som ikke foregår i jaktsituasjoncr. Dette vil stigmatisere et godt etablert
treningstilbud for en rekke ulike jakthunder.

NJFF foreslår derfor at s 15 trecre ledd endres til -Bestemmelsene i orste o annet ledd er
ikke til hinder or lovli erdsel, landbruksvirksomhet. *akto trenin av «akthunder eller
annen virksomhet som sk'er i samsvar med aktsotnhets likten i 6-.(Våre endringsforslag er
uthevet)

Vi vil også understreke at en slik endrinu i § 15 tredje lcdd på ingen måte er noen svekkelse

av viltets beskyttelse mot unødia lidelse da begrepet ((lidelse» i Naturmangfoldloven nå

nettopp retter seg mot jakt. fangst og fiske, ref horingsteksten fra MD: « Bestemmelsen om a

unngå unodig "lideive" .vynes ifOrarbeidene til naturmangfoldloven å ha fått et mer snevert

anvendelsesområde enn den tilsvarende bestemmelsen i Vildoven § 3. Etter Vildoven § 3

gjaldt bestemmehen -ved enhver virksomhet". I Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) om ny

Naturmangfoldlov s 385 heter det derimot: "Begrepet -lidelse- er en videreforing av

Vildoven § 3 tredje ledd og skal sikre at vildevende dyr under jakt, fangst og fiske ikke lider

unodig" (vår utheving).»

Andre endringer i lovverket

NJFF har ingen merknader til de andre lovendringsforslagene som er fremmet i horingsbrevet.

Anmodnin om mote med de artementet

NJEF ber om et mote med de artementel i forbindelse med den videre behandlin =av saken.

Vennlia hilsen
NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

-

C1-1,
Siri Parmann
Fagleder g4r:

Saksbehandler: Webjorn Svendsen
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