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Høringssvar - endringer i Naturmangfoldloven og Viltloven.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 26. september d.å..

Norges Skogeierforbund er tilfreds med at departementet følger opp forslaget fra den
arbeidsutvalgsinnstillingen som ble overlevert Direktoratet for naturforvaltning våren
2011.

Nedenfor følger våre synspunkter på de enkelte forslagene i departementets høringsbrev.

Bruk av kunstig lys ved ettersøk

Det er gitt en god og grundig begrunnelse for forslaget i utvalgsinnstillingen og departe-
mentets høringsskriv og det er derfor ikke behov for å gjenta denne.

Norges Skogeierforbund mener at forslaget til lovendring når det gjelder adgang til å
bruke kunstig lys under ettersøk i det minste også må gjelde for villsvin, men ellers
prinsipielt for alt vilt. Det skulle ikke være noen fare for "utglidning" her, siden det i
samme lovparagraf foreslås en forskriftshjemmel til å regulere bruk av kunstig lys ved
ettersok. I sær ved revejakt på åte og villsvinjakt, kan den samme problemstillingen som
gjelder for jakt på hjort og rådyr være aktuell. For ettersøk av påskutte store rovdyr vil
en slik lovadgang og forskriftshjemmcl bli "overkjørt" av dagens utøvelsesforskrift
(§ 27) og rovviltforskriften (§ 17) som har plassert ansvaret for ettersøk av skadde store
rovdyr hos fylkesmannen. Den vil derfor ikke gi den vanlig utøvende jeger noen endret
situasjon her.

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

Norges Skogeierforbund støtter fullt ut forslaget til endring av Viltlovens § 20 om bruk
av kunstig lys for avliving av vilt som er fanget i felle. Forskriftsadgangen, og muligens
også lovteksten, bør samtidig utvides slik at det åpnes adgang til bruk av kunstig lys for
avliving av mink, grevling og mårhund som "er stillet for hund". Dette er cn lovadgang
og en utbredt praksis man har i Sverige.

(Jaktstadgans § 14 har folgende ordlyd: Fast belysning vid veigeller byggnad som
satts upp i annat syfte än att underlatta jakten får anvandas vid jakt efter vild-
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kanin, rodrav, mårdhund, gråvling , mink, mård, tvåttbjörn eller vildsvin. Vidjakt
efter dessa djur får vidare ficklampa eller annan liknande lampa anvåndas

I. når djuret ska avlivas i samband med jakt med stållande hund,
for jakt vid gryt eller lya, eller
når ett fångstredskap vittjas.

Fast belysning som har satts upp i syfte att underlåtta jakten får anvåndas vid
jakt efter vildsvin vid for åndamålet anordnade åtelplatser for vildsvin (åteljakt).
Ftirordning (2008: I 412).)

Den svenske bestemmelsen ansces nødvendig for en effektiv beskatning ikke minst av
mink og mårhund. To viltarter som i mange sammenheng ansees som uønsket i vår
fauna. Med den utarbeidede handlingsplanen for amerikansk mink og tilsvarende for
mårhund må dette følges opp med rasjonelle virkemidler som kan brukes under vanlig
jaktutøvelse og under skjølselstiltak i verneområder, uten at det skal være nødvendig å ty
til forskjellige myndigheters ekstraordinære fellingsinstrukser. Vi viscr her til ordlyden i
de svenske bestemmelsene.

Bruk av kunstig lys under åtejakt

Norges Skogeierforbund 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. Skogeierforbundet vil her spesielt understreke behovet for en
slik adgang ved jakt på villsvin, og viser i den anledning til vårt brev av 6. desember
2011 til Direktoratet for naturforvaltning. Kopi følger vedlagt.

Ettersøk av påskutt sjøfugl

Norges Skogeierforbund støtter forslaget om en generell adgang til buk av båt med
motor til ettersøk av påskutt sjøfugl med den omvendte bevisbyrden slik det legges opp
til. Vi kan imidlertid ikke se noen grunn til å fastsette en maksimal hastighet på 5 knop.
Det vil stort sett være den påskutte fuglen som bestemmer hva som er hensiktsmessig
fart. For å avgrense hva som er ettersøk, opp mot uvettig kjøring som ledd i tjuvjakt,
måtte i så fall en hastighetsbegrensning under felling av skadd fugl settes til eksempelvis
8 knop, som er den grense man har for vanlig jaktutøvelse i Danmark.

Jaging av vilt

Miljøverndeparternentet har problematisert mye i høringsskrivet rundt jaging av bjørn og
andre store rovdyr.

Bruk av hund til jakthundtrening og —prøvercr 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 daværende § 3 i Viltloven. Når nå bcstemmelsene 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.
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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 dertbr 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 myndighetene tolket nåværende lovgivning slik at det ikke skal være
anledning til å bruke såkalte "plotthunder" til bjørn. Også her mener Skogeierforbundet
at man bør se til de svenske bestemmelsene som tbr hundebruk i forbindelse med jakt og
jakthundtrening, er langt mer nyansert enn våre bestemmelser som 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 slippc inntil to hunder samtidig, men ellers ingen begrensninger

Andre lovendringsforslag

Norges Skogeierforbund har ingen merknader til de andre lovendringsforslagene Miljø-
verndepartementet tar opp i dette høringsskrivet.

Med hilsen
NORGES SKOGETERFORBUND

Gudbrand Kvaal

Vidar Ilolthe

Vedlegg:
Kopi av brev 6. desember 2012 til Direktoratet for naturforvaltning
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Høringsuttalelse —jakttid for villsvin for kommende fem års periode

Vi varslet i vårt brev 24. november at vi ville komme tilbake til spørsmålet om forvalt-
ning og jakttid for villsvin i en særskilt henvendelse.

Norges Skogeierforbunds styre har grundig droftet utfordringene med villsvin i norsk
fauna. Skogeierforbundet er kommet til at villsvin er en ny utrnarksressurs, som må
forvaltes som en jaktbar art.

Vi vil understreke at det er viktig at den forvaltes riktig, og at man har de nødvendige
virkemidlene for en effektiv kontroll med bestanden. Uavhengig av om målet å forvalte
en fast bestand, eller å hindre etablering i Norge, er det viktig med:

Enighet om mål blant alle jaktrettshaverne i et tilstrekkelig stort distrikt. (Her
kan bestandsplansarnarbeidet i hjorteviltforvaltningen tjene som eksempel.)

Adgang til å bruke kunstig lys (fastrnontert lyskilde) ved åtejakt på villsvin.
(Viltlovens § 20)

Regulering av adgangen til å legge ut kunstig får til villsvin (skille mellom
fåringsplasser og åteplasser). (Viltlovens § 46)

Jakttider ut over det som er foreslått i den nye jakttidshorinen er av mindre
betydning.

Etablering av grupper av aktive "utrykningsjegere-, på linje med fellingslagene
for rovvilt, som raskt kan håndtere skadetilfeller i vekstsesongen.

Skogeierforbundet støtter på dette grunnlag Direktoratets for naturforvaltnines forslag til
nye jakttider for villsvin i kommende femårs periode.

Med hilsen
NORGES SKOGEIERFORBUND

Gudbrand Kvaal

Vidar Holthe
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