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Horingsuttalelse —forslag til endring i naturmangfoldloven

Innledning
Det vises til høringsbrev av 26. september 2012. I det følgende vil Statskog SF gi sine merknader
til forslag til endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv.

Brukav kunstiglysved ettersøk
Statskog SF støtter forslaget om å gi adgang til å benytte kunstig lys ved ettersøk av påskutt
hjortevilt. Foretaket er videre av den oppfatning at denne adgangen også bør gjelde for villsvin, men
ellers prinsipielt for alt vilt. Så lenge ettersøk av påskutte store rovdyr er regulert i dagens
utøvelsesforskrift (§ 27) og rovviltforskriften (§ 17) anser en at dette ikke vil medføre endrede
betingelser for den jevne jeger.

Foreslått innføring av meldeplikt til kommune og grunneier om bruk av kunstig lys og utfall av
ettersøket, anses ikke å være nødvendig, da det allerede foreligger regulering av slik plikt i viltloven
§ 34.

Dersom man velger å opprettholde meldeplikten, registrerer foretaket at man anvender begrepet
«grunneier» ved angivelse av hvem som skal varsles ved ettersøk. I flere sammenhenger er det
imidlertid ikke grunneier som er,jaktrettshaver, og jaktrettshaver kan ha leid bort sin jaktrett til et
grunneierlag eller lignende. En anser på denne bakgrunn av begrepsbruken bør ses i sammenheng
med § 27 i utøvelsesforskriften, som anvender begrepet «jaktrettshaver».

Brukav kunstiglys ved avlivingavvilt somer fangetlevende
Statskog SF støtter fullt ut forslaget til endring av viltlovens § 20 om bruk av kunstig lys for
avliving av vilt som er fanget i felle. Foretaket mener at man samtidig bør vurdere å i
forskriftsform åpne for bruk av kunstig lys for avliving av mink, grevling og mårhund som "er
stillet for hund". Dette vil gi rasjonelle virkemidler ved jaktutøvelse og skjøtselstiltak i
verneområder, medvirke til å nå mål i handlingsplan for mink og mårhund, samt begrense unødig
byråkratiske fellingsinstrukser og tillatelser.

Brukav kunstiglys underåtejakt
Statskog SF støtter fullt ut forslaget til endring i viltlovens § 20 om bruk av kunstig lys til åtejakt på
rev, samt en forskriftshjemmel til å åpne for bruk av kunstig lys til jakt på andre viltarter. Foretaket
vil her spesielt understreke behovet for en slik adgang ved jakt på villsvin og jerv.
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Ettersøk av påskutt sjøfugl
Statskog SF støtter forslaget om en generell adgang til bruk av båt med motor til ettersøk av påskutt
sjøfugl med den omvendte bevisbyrde slik det legges opp til. Foretaket kan imidlertid ikke se grunn
til å begrense den maksimale hastighet til 5 knop.

En anser det videre ikke nødvendig å etablere en meldeplikt til kommunen som foreslått.

Jaging av vilt
Statskog SF stiller spørsmålstegn ved om det vil være tilstrekkelig tydelig hva som vil falle inn
under begrepet «unødig jaging».

Foretaket er opptatt av at denne endringen ikke må medføre en innskjerping av adgangen til å foreta
trening av hund utenom jakttid, jf. reglene i hundelovens § 8 og 9.

En anser at en foreslått bestemmelse må utformes slik at det fortsatt legges til rette for ønsket
trening av jakthunder. En anser videre at det vil være hensiktsmessig å se hen til de svenske
bestemmelser for hundebruk i forbindelse med jakt og jakthundtrening. Disse oppfattes å være
bedre og mer nyanserte enn våre bestemmelser, som bare skiller mellom "løs på drevet halsende
hund" og andre former for hundebruk.

Med vennlig hilsen
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