
 

 
Postadresse: Kontor: Telefon:  950 96 060 Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA 
Postboks 104 Moerveien 2A Telefax:  64 94 17 04 Bankgiro:  9365.05.49420 

1431 Ås 1430 Ås E-post:  nsg@nsg.no Internett: www.nsg.no 

 

 

 

 

Miljøverndepartementet 

Postboks 8013, Dep 

0030 OSLO 

 

 

 

 

 

Høring av forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag 

 

Høringssvar fra Norsk Sau og Geit 
 

Norsk Sau og Geit (NSG) viser til høring, datert 30. mai 2013, om endringer i Forskrift for 

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta 

i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper. 

NSG har følgende innspill til høringen. 

 

Forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 3 bokstav j: 

NSG stiller seg positive til forslaget til endring.  

 

Videre viser NSG til rovviltforliket kapittel 2.2.20: 

Snøscooter kan brukes ved skadefelling. Skadefelling bør ikke unødig hindres av geografisk 

jaktområde og av at tidsrammen ikke skal gjøres for snever. 

Rovviltforlikets kapittel 2.2.20 fastslår videre at lisensfelling av jerv per i dag ikke fungerer 

tilfredsstillende. Da lisensfelling er ment å være bestandsregulerende, men viser seg å ikke 

være effektiv nok, fører dette til igangsetting av ekstraordinære uttak. Dette er en form for 

forvaltning som er svært omstridt av dyrevelferdsmessige årsaker i tillegg til å være svært 

kostbar. Ved å effektivisere lisensfellingen mener NSG at ekstraordinære uttak i stor grad 

kan forebygges.  

 

Jerven befinner seg ofte i områder langt unna befolkning og tilbakelegger gjerne store 

avstander på kort tid. Av den grunn er det ønskelig å effektivisere transporten av jegere inn i 

det aktuelle jaktterrenget. 

 

NSG foreslår derfor å åpne for bruk av snøscooter ved tilsyn av fangstfeller, 

registrering av spor og frakt av jegere inn i det aktuelle jaktterrenget på vinterstid. 

 

NSG foreslår at man føyer til følgende ordlyd under punkt k): 

k) tilsyn av fangstfeller, registrering av spor og frakt av jegere inn i aktuelt jaktterreng på 

vinterstid ved lovlig lisensfelling. 

 

 

 

Saksbehandler: Therese J. Mosti 

Telefon: 417 67 529 

E-post: tjm@nsg.no 

Vår referanse: 13/0626/06_TJM 
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For de andre endringsforslagene har vi ingen merknader. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit 

 

   

     - s -                   - s - 

Tone Våg         Lars Erik Wallin 

Styreleder         generalsekretær

     


