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Horing —endringer i naturmangfoldloven og vittloven mv.

Vi viser til Milioverndepartementets horingsbrev av 26.09.2012, oversendt Politidirektoratel
ved justisdepartementets ekspedisjon av 25.10.2012. Vi viser videre til avtale med Solveig
Paulsen om fristutsettelse.

Poliddirektoratet har forelagt horingen for miljokoordinatorene i samtlige poliddistrikt og
Okokrim. Vi har innen fristen mottatt svar fra Oslo, Sm-Trøndelag, Agder, Gudbrandsdal,
Hordaland, Nordre Buskerud, Nord-Trøndelag og Telemark poliddistrikt, hvorav de to
førstnevnte har ikke har kommentarer til horingen. Mottatte horingsuttalelser med
materielle merknader er innarbeidet i direktoratets uttalelse.

Departementet foreslår endringer i vildoven §.5„20 og 21 om tiltak for utovelse av jakt på en
sikker og human mate. Forslagene er en oppfolging av en arbeidsgruppeinnstilling som ble
overlevert Direktoratet for naturforvaltning våren 2011. Det foreslås videre å ta inn et
forbud mot jaging av viltlevende dyr i naturmangfoldloven 5 15. Et slikt forbud fantes
tidligere i viltloven, men bortfalt ved en inkurie da natutmangfoldloven ble vedtatt. I tillegg
foreslås enkelte lovendringer som har til formål å Hargjore redstilstanden.

Politidirektoratet er i all hovedsak positiv til departementets endringsforslag. Vi har
følgende merknader:

Til punkt 3.2.1—bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, regulering av
jaktutovelse i mørke (viltloven s20 tredje og fjerde ledd)

Bruk av kunstig lys i jaktøyemed er i dag forbudt, jf. vildoven fl;20 tredje ledd.

Departementets foreslår å gjøre unntak blant annet ved ettersok av påskutt hjortevilt, og
knytter dette opp mot en meldeplikt for jegeren overfor grunneier og konamune, samt en
regel om omvendt bevisbyrde, jf. utkast til vildoven 5 20 tredje ledd.

I 2011 hadde polidet 57 saker om ulovlig jakt av elg/rein/hjortevilt og 41 saker om jakt
med ulovlig redskap. Vi har imidlertid ikke tall på hvor mange av disse som var hjortejakt
tned lys.
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Politidirektoratet vil understreke betydningen av å ha et klart regelverk pa dette ornrådet
som er mulig å håndheve og som gfi nodvendig notoritet.

Direktoratet mener i likhet med A der, Gudbrandsdal Hordland Nordre Buskerud Nord-
Trondela o Telemark mliddistrikt, at det er viktig at det tas inn i bestemmelsen at også
politiet skal varsles. Vi foreslår at tas inn for "gnomeier kommwien".

Hovedårsaken til at politiet bor være varslingshode er hensynet til å unngå unodig
ressursbruk og å bindre ulovlig bruk av kunstig lys under påskudd av at det pågår ettersok.
Nord-Trondela - )olitidistrikt viser hemnder til at "Hjorteviltjakten er vidt utbredt over hele
landet, og utoves euer nye bestemmeher normalt helt fram til jul. Politiet vil garantext få
meldinger fra befollmingen og andre jegere når noen observerer jaktaktivitet med kunstig
lys. Dersom politiet ikke er informert om ettersok i det aktuelle området på forhånd, vil
dette utlose ressursbruk for å undersoke hva som foregår, også i form av utrylming til
aktuelt område. Vi hadde tidligere tilsvarende problemer og erfaring eksempelvis i de
tilfeller det var gitt dispensasjon til ekstraordimert fiske eller ved merking av royfugl m.v.
Gjentatte ganger foretok politiet utrykning ved slike meldinger, og tok sagar personell ut på
overtid fox å gripe inn på det som i utgangspunktet tilsynelatende var lovovertredelser.
Ettex at vi fikk inn rutiner om varsling til politiet ved slik aktivitet, unngår vi nå denne
unodige ressursbruken. Det er etter vår mening derfor avgjorende at varslingsplikten til
politiet blir lovfestet gjennom 20."

Politidirektoratet vil i tillegg bemerke at svært fa, om noen, kommuner har dognkontinuerlig
beredskap for å motta slike meldinger, mens politiet er tilgjengelig over hele landet, hele
dognet, hele året. Sely om kommunene skulle etablere en eller annen form for
beredskapsordning for slike meldinger er det grunn til å anta at en viss andel av publikum
uansett vil se politiet som en naturlig varslingspart. Politiet har allerede i dag en lignende
"varslingshodefunksjon" ved påkjorsel av vilt. I 2011 ble det loggfort minst 7 500
meldinger/oppdrag om påkjort vilt. 1 slike saker vil politiet varsle den lokale viltnemnda.

Når det gjelder varling av "kommunel?'uttaler Å der tolitidistrikt i samme retning at: "Slike
meldinger vil i all hovedsak skje utenom kommunens kontortid. Det bor på et eller annet
vis stilles krav til kommunens oppgaver i forbindelse med jakt. Kommunens
ansvar/myndighet er vel ofte delegert til leder av viltutvalg eller tilsvarende. Kommunene
må sorge for at det til enhver tid i jaktsesongen er en betjent telefon for slike meldinger og
at informasjon om dette er lett tilgjengelig for jegere og jaktlag. [...] Politiet har imidlertid
rolle som alternativ meldingsmottaker i flere andre sammenhenger på miliofeltet. Politiet er
alltid på jobb og alle kan telefonnummer til politiet. Vi er slik sett en ressurs for publikmm
og offendige instanser som ikke har dognbemanning. Dersom politiet mottar melding fra
publikum om tnistenkelig aktivitet med lvs, kan det være en fordel at vi vet at det pågår
lovlig ettersok."

Det bor videre presiseres nærmere hvem som skal anses som "Arunneier"og hvordan denne
varslingen skal skje.

Det heter i utkastet til § 21 tredje ledd at varsling skal skje "snansin Dette innebærer at
varsel kan gis i ettertid og på et tidspunkt hvor det ikke lenger er mulig å sikre bevis.
Det er på bakgrunn av ovenstående viktig at det loyfestes at varsling skal skje for ettersoket
starter. Hordaland- og Nord-Trondela olitidistrikt uttaler seg i samme retning.



I kravet om varsling ligger ogsa at jegeren pa forhand må forvisse seg om at det faktisk er
mulig a få varslet de aktuelle aktorene om ettersok med lys.

Til punkt 3.3 —ettersok av påskutt sjofugl (viltloven § 21 annet ledd)

Vildoven § 21 regulerer bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt. Det folger av
vildoven 21 annet ledd ar det innen en avstand av to kilometer fra land, er forbudt a drive
jakt fra motorbåt m.v., men al fylkeskommunen for bestemte områder og tidsrom kan oke
ener minske avstanden. Ettersok faller inn under lovens jakrbegrep.

Departementet foreslår å tillate bruk av motorbat m.v. under ettersok av lovlig paskutt vilt
nar hastigheten ikke overstiger 5 knop, jf forslag til endring av vildoven Ç21 annet ledd.
Etter forslaget hat jegeren bevisbyrden for lovlig paskyting og palegges en varslingsplikt
overfor kommunen.

A yder olindistrikt uttaler at tanken bak en 5 knopsgrense god, men at dette i praksis ikke
er lett å kontrollere.

Politidirektoratet mener, i likhet med A der Nord-Trondela og Telemark mlitidistrikt, at
politiet bor varsles ogsa i disse tilfellene. Begrunnelsen for dette er som i punkt 3.2.1
hensynet til a unnga unodig ressursbruk, samt å hindre ulovlig bruk av bat med motor under
sjofugljakt. Ogsa her må det lovfestes at varsling skal skje for ettersoket starter.

Til punkt 3.3 —ettersok av påskutt sjøfugl (ny forskriftshjemmel i viltloven § 21
tredje ledd)

tter vildoven § 21 tredje ledd kan departementet fastseue forskrifter om storste tillatte
hastighet under jakta fra fartov utenfor omnide nevnt i annet ledd. Departementet uttaler at
det "kail være behov for a gi mermere bestemmelser i forskift om slik bruk av motor som

med dette tillates", og foreshir at gjeldende forskriftshjemmel utvides til a gjelde "Jbrikit?er

om slik brnk ao molor som etter annel ledd er innentiff omreidel."

Det er ikke utdvpet i forslaget hvilke type bestemmelser det kan være snakk om å gi i
forskrift, men vi forstår ikke den foreslatte forskriftshjemmelsen slik at den gir adgang til a
fravike den foreslåtte fartsgrensen på 5 knop.

Slik ÇS21 annet ledd foreslas formulert, kan det ogsa synes noe uklart om fvlkeskommunens
adgang til etgi lokale bestemmelser ogsa vil referere seg til den nye regelen for bruk av
motorbat for ettersok av påskutt sjofugl. bormuleringen som definerer fylkeskommunens
adgang til å gi lokale bestemmelser er imidlertid uendret. Vi forstår derfor forslaget slik at
fylkeskommunens kompetanse til a gjore lokale unntak ikke utvides, og kun gir adgang til
fastsette akernative avstander enn utgangspunkret pa to kilometer fra land hvor forbudet
for bruk av motorbat skal gjelde.

Dersom departememet skulle onske en storre dispensasjonsadgang for fvlkeskommunene
pa dette omradet, bor det etter Polifidirektoratets oppfatning redegjores nærmere for dette.

adgang til a gi lokale bestemmelser vil, som papekt av Agder Gudbrandsdal Nord-
Trondela o Telemark olindistrikt, kunne fore til svært ulik praksis med påfolgende
uoversiktlighet for jegere, befolkningen og politijoppsyn. Telemark olitidisn-ikt papeker i
tillegg at det kan bli vanskelig å handtere med tanke pa fastboende, hytter m.v. og at det vil
bli mer krevende å utove kontroll med etterlevelsen av regelverket.
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Det er uansett nodvendig å sikre at gjeldende regelverk er lett tilgjengelig for aktuelle
kontrollorganer.

Til naturoppsynsloven § 2

Politidirektoratet stotter forslaget om a ta inn naturmangfoldloven i oppregmn. gen i
naturoppsynsloven :l";2 av hvilke lover som oppsynet skal fore kontroll med blir overholdt.

Vi vil samtidig påpeke at denne bestemmelsen ikke må forveksles med hjemmel til å utfore
selve kontrollen, og at en eventuell kontrollhjemmel må sokes i de aktuelle lover.

Det svnes å være uenighet mellom Statens Naturoppsyn (SNO) og Polindirektoratet om
hvorvidt naturoppsynsloven 2 gir en generell kontrollhjemmel for SNO, se vedlagte
korrespondansc. Direktoratet vil bemerke at endringsforslaget forsterker behovet for at
Miljoverndepartementet bor foreta en gjennomgang av om det er samsvar mellom oppgaver
og hjemler.
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