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Høringsuttalelse - naturmangfoldloven og viltloven mv. 
 
Vi viser til høringsbrev datert 29. september 2012 om endringer i naturmangfoldloven og 
viltloven. 
 
Østfold fylkeskommune er positiv til forslagene og den generelle oppryddingen i lovene. Vi 
har følgende kommentarer til de foreslåtte endringene:  
 
Skumrings og nattjakt/Bruk av kunstig lys ved ettersøk 
Østfold fylkeskommune er enig i departementets vurderinger når det gjelder jakt i den 
mørke delen av døgnet, og støtter forslaget om å ikke regulere dette nærmere.  
Fylkeskommunen støtter forslaget om å tillate bruk av kunstig lys ved ettersøk. Vi er usikre 
på hvorfor det er begrenset til «påskutt» og «hjortevilt». Vi kan ikke se forskjell på ettersøk 
uavhengig av årsak (skudd eller trafikk), og heller ikke på om det er skadd elg eller villsvin 
som det drives ettersøk etter.  
Vi ber departementet vurdere å endre ordlyden slik at ettersøk kan utøves på en rask og 
sikker måte uavhengig av skadeårsak og viltart.   
 
Bruk av kunstig lys ved åtejakt 
ØFK er fornøyd med departementets noe mer fleksible formulering når det gjelder bruk av 
lys ved åtejakt. Vi er imidlertid usikre på hvorfor dette må begrenses til jakt på rødrev. 
Fylkeskommunen mener at dette burde omfatte alle arter der åtejakt er en naturlig 
jaktform, som for eksempel jakt på mårhund og villsvin. Vi ser at dette kan løses ved den 
foreslåtte forskriftshjemmelen, men at det også kunne vært løst direkte i loven.  
 
Ettersøk av påskutt sjøfugl 
Dette er en endring som har vært etterlyst av sjøfugljegere i Østfold lenge. Østfold 
fylkeskommune mener at det framlagte forslaget i stor grad er i tråd med det sjøfugljegerne 
i fylket etterspør. Men vi er usikre på om det er proporsjonalt å kreve varsling ved ettersøk 
med bruk av motor. Det er ikke varslingsplikt ved ettersøk av annet småvilt, og det er ikke i 
strid med motorferdselloven å bruke motor ved ettersøk. Vi kan heller ikke se at 
kommunene har noe juridisk oppfølgingsansvar for dette. Dersom det skal være en 
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varslingsplikt vil det være naturlig å kreve varsling til oppsynsmyndigheten som vil være 
politiet eller SNO. 
 
 
ØFK har ingen kommentarer knyttet til de andre foreslåtte endringene. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av 
Knut Halvard Ramtvedt Pål Erik Jensen 
kst. fylkesplansjef rådgiver - friluftsliv, vilt- og 
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