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Tilsvar vedr høringsbrev av 26.09.2012 

«Endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv.» 

Vi viser til nevnte høringsbrev og ønsker å komme med forslag på endret ordlyd under  

pkt 3.2.1 og §20 tredje ledd i viltloven vedr bruk av kunstig lys ved ettersøk av skadet hjortevilt.  

Den bærende bjelke i hele viltloven er selve humanitetsprinsippet. Det blir stadig stilt større krav 

til selve jaktutfoldelsen og utøvelsen av denne. Dette for å ivareta nevnte humanitetsprinsipp og 

samfunnets fortsatte aksept for jakt som en del av vår kulturarv. 

Når det gjelder ettersøksekvipasjen der i mot, stilles det ingen krav til kompetanseheving. 

I et møte i kontaktutvalget for ettersøkshund den 20.10.2003 slår DN fast at det er kompetanse 

vedr selve skuddplassundersøkelsen det skorter på. 

Derfor er NSHK av den formening at det er viktig å sørge for at de som skal benytte seg av 

kunstig lys på ettersøk har tilstrekkelig kunnskap om blant annet skuddplassundersøkelse og 

forståelse av de funn som en slik grundig forundersøkelse kan gi. Det vil da ut i fra disse kunne 

avgjøres om det vil være riktig å starte ettersøk i mørket med kunstig lys eller det beste er å 

vente til dagen etter. Slik mener vi hensynet til dyrevern vil bli ivaretatt på en bedre måte. 

Det å drive et skadd dyr som er på beina foran seg i mørket er rett og slett dyreplageri.  

Vi mener derfor det bør stilles krav til dokumentasjon på  kompetanse hos ettersøksjegerne.  

Med det menes de som mot betaling tar på seg ettersøk og de som tar oppdrag for det offentlige. 

En slik øket kompetanse kan oppnås gjennom et videregående kurs på helgebasis.  

Både NJFF og Norsk Schweisshund Klubb har utarbeidet og organiserer slike kurs.  

Under disse kursene er selve skuddplassen viet stor oppmerksomhet. 

Et skadet vilt, det være seg fra jakt eller trafikk, bør ettersøkes og avlives så effektivt og humant 

som mulig og derfor ønsker NSHK bruken av lys velkommen som en lenge etterlengtet mulighet 

for å utøve ettersøksarbeid i den mørke delen av døgnet 
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