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Høring om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. 

 

Høringssvar fra Norsk Sau og Geit 
 

 

Norsk Sau og Geit (NSG) viser til høring om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv., 

datert 26. september 2012 og kommer med dette med våre merknader til høringen. 

 

 

Viltloven § 20 tredje og fjerde ledd 
I Miljøverndepartementets høringsbrev foreslås følgende endringer for viltlovens § 20 tredje 

og fjerde ledd: 

 

 § 20 tredje og fjerde ledd skal lyde: 

 Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig 

 lys til jaktøyemed, med følgende unntak: 

- Åtejakt på rødrev, når lyskilden er fastmontert 

- Ettersøkt av påskudd hjortevilt. Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting og 

skal snarest varsle grunneier og kommunen om bruken av kunstig lyst og om 

utfallet av ettersøket 

- Avliving av vilt som er fanget levende i felle 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om bruk av kunstig lys under åtejakt, også 

for andre arter enn rødrev, under ettersøk av påskutt hjortevilt og under avliving av 

vilt som er levende fanget i felle, om de skytevåpen og den ammunisjon som det skal 

være tillatt å bruke under jakt, og om hvordan våpen og ammunisjon skal oppbevares 

og medbringes under jakt. 

 

NSG er positive til endringen i viltloven § 20 tredje ledd strekpunkt en og tre, og mener dette 

vil være med på å øke effektiviteten i jakten i tillegg til å forhindre unødig lidelse for viltet, 

jf. Viltloven § 19. 
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I Stortingets rovviltforlik av 16. juni 2011 kapittel 2.1.7 står det skrevet om forvaltning av 

jerv og gaupe:  

  (…) Antallet ynglinger av jerv og gaupe har de siste årene ligget betydelig over 

  bestandmålet. 

 

Videre står det skrevet i kapittel 2.2.10 om felling av jerv:  

  Når det gjelder jerv, konstateres det at lisensfelling per i dag ikke fungerer 

  tilfredsstillende. 

 

I lys av dette foreslår NSG å tillate bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv, noe som vil øke 

jaktens effektivitet betydelig og samtidig sikre viltet mot unødig lidelse, jf. Viltlovens § 19, 

på grunn av skadeskyting under mørke forhold. Dette gjelder særlig de nordlige fylkene hvor 

det er få timer med dagslys på vinterstid. 

 

NSG foreslår følgende lovtekst for viltloven § 20 tredje ledd strekpunkt en:  

«Åtejakt på rødrev og jerv, når lyskilden er fastmontert.» 

 

For endringen i § 20 tredje ledd strekpunkt to har NSG ingen kommentar. 

 

NSG er positive til endringen i § 20 fjerde ledd, men ønsker at også jerv skal komme inn 

under lovteksten. 

 

NSG foreslår følgende lovtekst for viltloven § 20 fjerde ledd:  

«Departementet kan gi nærmere forskrifter om bruk av kunstig lys under åtejakt, også for 

andre arter enn rødrev og jerv (…)». 

 

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 ikke å 

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. Dette vil videre være med på å bringe bestanden av jerv nærmere dagens 

bestandsmål. 

 

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 ønsker også å åpne for elektronisk overvåkning av fangstfeller. Dette vil føre til en 

rask og effektiv varsling av vilt fanget i feller, og videre en rask avliving av viltet, noe som er 

med på å hindre unødig lidelse for viltet, jf. Viltloven § 19. 

 



Naturmangfoldloven § 15 
I Miljøverndepartementets høringsbrev foreslås følgende endringer for naturmangfoldloven  

§ 15: 

 

 § 15 første ledd skal lyde: 

 Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge lov eller vedtak med 

  hjemmel i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi 

 skal unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. 

 

NSG anser det som viktig å kunne skremme eller jage viltlevende dyr, i sær rovdyr, i gitte 

situasjoner for å forhindre skader på folk, bufe og andre husdyr. Vi er også opptatt av at en i 

lisensjakt og skadefelling har godt trente hunder. Bruk av hund til jakthundtrening og –prøver 

er i dag regulert i hundeloven §§ 8 og 9. Da alle bestemmelsene var samlet i viltloven ble 

bestemmelsene om hundetrening, jaktprøver med mer forstått å være i samsvar med 

daværende § 3 i viltloven. Når nå bestemmelsene er spredt på flere lover, må det ved en 

lovendring eller en lovpresisering, slik departementet foreslår, helt klart fremgå at gjeldende 

praksis, og rett, etter hundelovens §§ 8 og 9 gjelder.  

 

Med (lisens)jakt som virkemiddel i bjørneforvaltningen, og også for særskilte fellinger og 

ettersøk at (trafikk)skadd bjørn, vil det være behov for godt trente hunder. Dette behovet 

påpekes også av forvaltningen selv og det pågår i dag organiserte treningsopplegg for 

bjørnehunder finansiert ved offentlige FKT-midler i regi av flere av de regionale 

rovviltnemndene. En bestemmelse slik departementet foreslår i naturmangfoldloven må 

derfor utformes slik at det enten direkte i loven eller gjennom forskrifter fastslås at det 

skal legges til rette for og være adgang til ønsket trening av jakthunder. 

 

NSG foreslår følgene lovtekst for naturmangfoldloven § 15: 

«Jaging for å unngå eller begrense skader på folk, bufe og andre husdyr er tillatt jfr. 

Dyrevelferdsloven § 3, annet punktum og Straffeloven § 48.» 

 

 

For de andre endringsforslagene har vi ingen merknader. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit  

 

 

         -  s -                                                                                                               - s -  

Ove Ommundsen        Lars Erik Wallin 

styreleder         generalsekretær

       
 


