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Høringsuttalelse på endringer 1naturmangfoldlovens §15 og
viltlovens §§ 20 og 21

Det vises til Miljøverndepartementet (MD) sitt høringsbrev datert 26. september 2012
vedrørende endringer i natunnangfoldloven og viltloven mv. Det foreslås å ta inn et forbud
mot jaging av viltlevende dyr i naturmangfoldlovens § 15. For viltloven foreslås det endringer
i §§ 20 og 21. Endringene gjelder tiltak for utøvelse av jakt på en sikker og human måte, og
omhandler bl.a. bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, ved avliving av fanget
vilt og ved åtejakt, samt bruk av motorbåt ved ettersøk av påskutt sjøfugl. Det foreslås også
enkelte lovendringer som har til formål å klargjøre rettstilstanden. Rovviltnemnda i region 6
diskuterte høringsforslaget under sitt møte i Eresfiord den 21. november 2012.

Rovviltnemnda vil kun uttale seg om de punktene som berører nemndas myndighetsområde.

Brukav kunstiglys ved avlivingav vilt somer fangetlevende:
Dagens viltlov § 20 tredje ledd slår fast at bruk av kunstig lys i jaktøyemed som hovedregel er
forbudt. Begrepet «jaktøyemed» omfatter også avliving av vilt fanget i fangstredskap for
levende fangst. Dette gjelder bl.a. bruk av bås for fangst av gaupe og jerv. Rovviltnemnda i
region 6 støtter departementets forslag om endringer av viltlovens § 20 tredje og fierde ledd
slik at det åpnes opp for bruk av kunstig lys for avliving av vilt som er fanget levende i felle.
Dette medfører følgende endringer:
«Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i
jaktøyemed, medfølgende unntak:

[-
[...]
Avliving av vilt som erfanget levende ifelle

Departementet kan gi nærmere forskrifter om bruk av kunstig lys [...] og under avliving av
vilt som erfanget levende ifelle [...].»

Brukav kunstiglys underåtejaktpå rev:
Etter viltlovens § 20 tredje ledd er bruk av kunstig lys tillatt under åtejakt på rev når lyskilden
er fast anbrakt på husvegg. Nemnda er enig med departementet om at denne bestemmelsen
kan virke unødig begrensende med hensyn til den mest effektive plasseringen av åte og støtter
forslaget om å endre teksten til:
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«Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i
jaktøyemed, medfølgende unntak:

Åtejakt på rødrev, når lyskilden erfast montert
[—i»

Brukav kunstiglys underåtejaktpå andreviltarter:
Etter viltlovens § 20 tredje ledd er buk av kunstig lys tillatt kun under åtejakt på rødrev.
Andre viltarter er ikke omfattet av bestemmelsen. Rovviltnemnda er positiv til at kunstig lys
ved åtejakt kan være et aktuelt virkemiddel ikke bare når det gjelder rødrev, men også for
enkelte andre viltarter. Forslaget nevner viltarter som ikke forekommer naturlig på stedet, som
f.eks. villmink og mårhund. Nemnda er positiv til dette, men mener at det også bør åpnes for
bruk av kunstig lys ved åtejakt av andre arter som bl.a. jerv. Nemnda støtter derfor
departementets forslag til endringer som medfører at viltloven § 20 fierde ledd endres til:

«Departementet kan gi nærmere forskrifter om bruk av kunstig lys under åtejaktpå andre
arter enn rødrev [...] ».

Rovviltnemnda i region 6 har ingen kommentarer til de andre endringene som er foreslått.
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Sekretær
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