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HØRINGSUTTALELSE FRA ØKOKRIM VDRØRENDE HUMAN OG
SIKKER JAKT

Det vises til Miljøverndepartementets høringsbrev 26. september 2012 med
tilhørende høringsnotat. Høringsfristen er 3. desember 2012, men det ble i telefon
herfra med seniorrådgiver Solveig Paulsen opplyst at ØKOKRIM først rakk å gi
høringsuttalelse innen ca. 11. desember 2012.

Innledning

Mange av de siste års straffesaker som gjelder inhuman jakt viser hvor vanskelig og
ressurskrevende sakene er å etterforske og iretteføre. Det er derfor viktig at de
forslåtte endringer ikke medførere at reglene blir uklare. De fleste jegere velger å
avslutte jakten på et tidspunkt hvor sikten fremdeles er så god at jakt er ubetenkelig.
Disse ville neppe hatt noe imot klarere regler i et regelverk det er mulig å håndheve.
Et uklart regelverk vil kunne føre til at politidistriktene avviser henvendelser om
uregelmessigheter knyttet til inhuman jakt, spesielt jakt i den mørke tiden av døgnet.
Vi er derfor redd det kan bli oppfattet som feilprioritering å bruke ressurser på saker
som likevel ikke vil føre frem.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) nedsatte en arbeidsgruppe som hadde som
målsetning å komme frem til en felles forståelse av hvilke tiltak som kan bidra til å
sikre at fellingen er forsvarlig. Sammensetningen av denne arbeidsgruppen fremstår
som noe ensidig ettersom flertallet består av personer med jegerinteresser og
påpeker at verken politiet eller påtalemyndigheten var representert i denne
arbeidsgruppen.

ØKOKRIM mener det er mulig å skape et regelverk som er mulig å håndheve,
herunder ved å begrense mulighetene til å utøve jakt under dårlige lysforhold.
ØKOKRIM har tidligere ment, og mener fortsatt, det bør være mulig å innføre et
jaktforbud mellom for eksempel klokken 21:00 og 05:00, samt å innføre en vær-
varsom-plakat for all jakt i den mørke delen av døgnet.
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Forslaget til endring 1viltloven § 20, tredje og fjerde ledd - varsling ved
bruk av kunstig belysning ved ettersøk av hjortevilt

Bruk av kunstig lys ved ettersøk er i dag forbudt, og skal i utgangspunktet være det
også i framtiden, men nytt forslag fra Miljøverndepartementet åpner for at det kan
benyttes kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt. Etter dagens regelverk og i
rettspraksis er det kun avgjørelsen i Rt 1989 s.973 som har lagt hindringer i veien for
at nattjakt etter hjortedyr har blitt utbredt. Politiet har i praksis få objektive kriterier
å forholde seg til ved etterforsking av inhuman jakt. De foreslåtte lovendringer synes
ikke å endre på dette. I andre land settes restriksjoner på bruk av teknisk utstyr,
eksempelvis skal Sverige ha krav om registrering/godkjenning av lyddempere.

De lokale viltmyndigheter, viltnemd/viltforvalter, er i dag i liten grad
organisert/bygget opp for å motta meldinger til alle døgnets tider. En human jakt,
herunder om nødvendig raskest mulig ettersøk av skadeskutt dyr er ønskelig. For å
sikre en mulighet til å kunne etterprøve jakt der det har oppstått behov for bruk av
ettersøk med lys, må politi og påtalemyndighet gis anledning til å ha objektive
kriterier, som gis notoritet.

I forslaget til endring av viltloven § 20 heter det:

" Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting og skal snarest varsle grunneier og
kommunen om bruken av kunstig lys og om utfallet av ettersøket."

Dette forslag kan medføre varsling i ettertid, og på tidspunkt hvor det ikke lenger er
mulig å sikre bevis.

Grunneiere i jaktsammenheng kan være en uoversiktlig masse, fra mange lokalt i
grunneierlag til Statens store eiendomsmasser. ØKOKRIM mener således det bør
klarlegges nærmere hva en legger i begrepet grunneier og hvordan grunneierne skal
være tilgjengelig for varsling. Hvis grunneierne ikke klarer å få til en
varslingsordning, så kan det heller ikke legges opp til jakt med ettersøk der lys er
nødvendig. Slik forslaget et utformet vil det medføre at grunneiere som er imot
nattjakt kan sette vilkår for jakten, herunder forby nattjakt eller perioder de ikke er
eller vil være tilgjengelig for varsling.

For å sikre notoritet og mulighet for bedre kontroll foreslår ØKOKRIM at lovteksten
endres til følgende:

" Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting. Før ettersøk med lys iverksettes skal
politiet, grunneier og kommunen varsles om bruken av kunstig lys og om utfallet av
ettersøker.

I forslaget ligger det da en plikt for jegeren - før jakten starter - å forvisse seg om at
det er mulig å få varslet grunneier og kommunen om ettersøk med lys. Dette er ikke
minst aktuelt når jegeren velger å legge opp jakten på et tidspunkt av døgnet hvor
eventuelt ettersøk må gjøres med bruk av kunstig lys.

ØKOKRIM har vært i noe tvil om også politiet bør varsles, men har falt ned på at
også politiet skal varsles i ovennevnte tilfeller. Begrunnelsen for at politiet bør varsles
er å forhindre unødig ressursbruk. Politiet vil nok - som i dag - få meldinger fra
befolkningen og andre jegere når noen observerer jaktaktivitet med kunstig lys.
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Dersom politiet ikke er informert om ettersøk i det aktuelle området på forhånd, vil
dette kunne utløse ressursbruk for å undersøke hva som foregår, for eksempel i form
av utrykning til aktuelt område. Videre vil varsling til politiet kunne hindre ulovlig
bruk av kunstig lys under påskudd av at det er ettersøk som foregår.

Forslaget om endring av viltloven § 21 annet ledd - Bruk av båt med motor
ved ettersøk av skadeskutt sjøfugl

Også her forslår ØKOKRIM lovteksten endret for å sikre notoritet og mulighet for
bedre kontroll. ØKOKRIM foreslår således følgende endring:

"Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting. Før ettersøk iverksettes skal han varsle
politiet og kommunen om bruk av motor og om utfallet av ettersøker.

ØKOKRIM har også her vært noe i tvil om politiet skal varsles, men har også her falt
ned på at politiet varsles. Begrunnelsen for dette er, som ved forslaget til § 20,
hensynet til eventuelt unødig ressursbruk fra politiets side, samt å hindre ulovlig bruk
av båt med motor under sjøfugljakt.

Av forslaget til viltloven § 21 annet ledd fremgår det videre: "[...], med unntak av
ettersøk av lovlig påskutt vilt når fartøyets hastighet ikke overstiger 5 knop".
Hvordan det skal bevise at fartøyets marsjhastighet ikke overstiger 5 knop kan i
utgangspunktet synes vanskelig kontrollere, men vi går ikke nærmere inn på det her.

I forslaget til ny § 21 annet ledd tredje punktum foreslås det videre at
Fylkeskommunen kan sette andre grenser enn det opprinnelige jaktforbudet fra båt
med motor (minimum 2 km fra land m.v.). ØKOKRIM kan ikke se at forslaget er
nærmere begrunnet. Hvis det ønskes slike forskjeller, bør det redegjøres nærmere
for hvorfor dette skal være tilfelle. ØKOKRIM frykter forslaget kan medføre ulik
praksis i Norge, med påfølgende uoversiktlighet for jegere, befolkningen og
politiet/oppsynet.

Med hilsen

(Quilmaid
Thomas Skjelbre
assisterende ØKOKRIM - sjef

s Tore H viskeland
førstestatsadvokat

Kopi sendes riksadvokaten og Politidirektoratet
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