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Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt og fangst  
 

Høringssvar fra Norsk Sau og Geit 
 

NSG vil påpeke for DN at man i størst mulig grad bør prøve å unngå å legge høringer til 

perioder som inngår i sommerferien. Dersom høringer blir sendt ut i løpet av sommerferien 

bør høringsperioden være lengre enn hva som er tilfelle ved denne høringen.  

 

NSG stiller spørsmålstegn ved at DN ikke sender en høring som denne til Det frivillige 

Skyttervesen, da skytterlagene har en svært sentral rolle når det gjelder opplæring av jegere 

til storviltjakt. Skytterlaga arrangerer hvert år den obligatoriske skyteprøven for 

storviltjegere, noe som medfører at skytterlagene har ansvar for å tilby jegerne et godt 

treningstilbud gjennom hele sesongen slik at alle blir godt forberedt til jaktstart om høsten.  

  

Kap 2. Aldersgrenser 

 NSG støtter endringsforslaget av § 6 første og annet ledd.  

 

Kap 3. Jegerprøven 

 NSG støtter endringsforslaget av § 8 første og tredje ledd og § 12 a.  

 

 NSG vil komme med følgende kommentar til endringsforslaget av § 8 

annet ledd og § 10: 

 

Det er en del datamaskiner som må til for at alle som tar jegerprøven skal 

få tatt denne elektronisk, vi ber DN tenke gjennom hvordan dette skal 

gjennomføres i praksis, slik at det ikke får et negativt utfall for de som 

organiserer jegerprøven eller de som skal avlegge jegerprøven grunnet 

mangel på PC. Ellers stiller vi oss positive til endringsforslaget av § 8 

annet ledd. 
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Kap 4. Lisensfelling 

 NSG støtter endringsforslaget av § 13 første ledd.  

 

 NSG vil komme følgende kommentar til endringsforslaget av § 13 fjerde 

ledd: 

 

NSG mener det vil være svært uheldig å kreve obligatorisk gjennomført 

kurs og bestått bjørnejegerprøve for å kunne utøve lisensjakt på bjørn. 

Innledningsvis vises det til at det fra 2006 – 2010 har blitt tildelt en 

lisensfellingskvote på 74 bjørner, hvorav kun 18 bjørner er felt. NSG 

mener at krav om obligatorisk opplæring og avlagt bjørneprøve vil føre til 

at mange bjørnejegere vil bortprioritere denne jakta og da vil antall bjørner 

som felles under lisensjakt i verste fall synke drastisk. Vi stiller oss 

positive til at dagens fokus på tilrettelegging og kursing for forsvarlig og 

sikker bjørnejakt opprettholdes på frivillig basis.  

 

 NSG foreslår at § 13 ledd 5 skal lyde:  

”Ved brudd på gjeldende bestemmelser og fastsatte vilkår for lisensfelling, 

og i andre særlige tilfeller, kan registrering som lisensjeger nektes. Med 

særlige tilfeller regnes her bl.a. deltakelse i ulovlig jakt eller forsøk på 

sådan, samt annen adferd som bryter med prinsippet om humanjakt”. 

 

Kap 5. Våpen og ammunisjon 

 NSG har ingen merknader å komme med til § 15. 

 

 NSG støtter ikke forslaget endring av § 16, vi har følgende kommentar: 

 

Å redusere kravet til prosjekttilvekt for storviltjakt fra 9 gram til 7,4 gram. 

Viltlovens § 19 stiller krav om at jakt og fangst skal utøves på en slik måte 

at viltet ikke utsettes for unødige lidelse.  Etter NSGs mening er en 

minimumsvekt på 9 gram et absolutt minimum for jakt på storvilt, og en 

frykter at en reduksjon i kravet til prosjekttilvekt vil føre til en mindre 

human jakt og unødig lidelse for viltet. 

 

Videre har en brakt i erfaring at Forsvaret, etter å ha prøvd ut blyfri 

ammunisjon (såkalt miljøammunisjon) nå går tilbake til blyammunisjon. 

Den blyfrie ammunisjonen avga skadelige gasser som gjorde skytteren 

uvel.  Før blyfri ammunisjon tillates må det foretas en grundig utredning 

for å utrede eventuelle negative effekter, både helsemessige for skytter, 

samt humanmessige for viltet.  

 

 NSG har ingen merknader å komme med til § 17. 

 

Kap 6. Skyteprøve ved jakt og felling av storvilt 

 NSG støtter ikke forslaget om ny § 18a og vil komme med følgende 

kommentar: 

 

NSG mener kravene DN vil stille til jegere som skal delta på bjørnejakt, 

begynner å bli svært høye. NSG frykter at om det stilles høyere krav til 

bjørnejegerne enn i dag kan føre til mangel på rekruttering til denne 

jaktformen samt at uttellinga på jakta vil kunne bli minimal. I sesongen 



 

 

2010 ble det felt 9 av 18 bjørn på lisensfellingskvoten. Vi mener det heller 

må satses på å videreføre og støtte opp om det arbeidet som NJFF gjør i 

forbindelse med kursing og opplæring av bjørnejegere på frivillig basis. 

Det er også viktig at det satses videre på kursing av bruk av hunder som 

kan brukes på bjørnejakt. 

 

 NSG foreslår at gjeldende bestemmelse i § 18 første ledd, blir stående 

uendret som følge av kommentaren til forslag om ny § 18a. 

 

 NSG støtter endringsforslaget i § 18 annet ledd 

 

Kap 7. Bruk av hund under jakt og felling 

 NSG har ingen merknader å komme med til § 23 

 

 NSG har ingen merknader å komme med til § 24. 

 

Kap 8. Jakt og felling og avliving av storvilt 

 NSG har ingen merknader å komme med til oppheving av § 26. 

 

 NSG har ingen merknader å komme med til § 26a nytt tredje ledd. 

 

Kap 9. Fangst 

NSG stiller seg svært kritiske til at DN i høringen foreslår å forby fangst av gaupe 

i bås. Båsfangst er et viktig supplement til gaupejakta i mange områder. Mye 

arbeid er lagt ned i forkant for å finne gaupas trekkruter for å få plassert båsen på 

riktigplass. Båsene er et viktig supplement i gaupejakta spesielt på snøfattige- og 

vintre med vanskelige sporingsforhold, da ordinær jakt omtrent er umulig å 

gjennomføre. Ellers er det viktig for oss å poengtere at forvaltningen og 

forskningen i regi av NINA gjennom flere år ha benyttet seg av eksisterende 

gaupebåser rundt om i landet i forbindelse med forskningsprosjekt på gaupe. For 

raskere avliving av gaupe i båsfelle, kan man ta i bruk viltkamera eller annen 

elektronisk varsling.  

 

 NSG støtter ikke forslaget til endring av § 30. Vi foreslår at § 30 skal lyde: 

”Innenfor fastsatte jakttider, fangstider og fellingsperiode kan det drives 

fangst av følgende viltarter; bever, bisamrotte, beverrotte, grevling, mår, 

villmink, røyskatt, jerv, gaupe, rødrev, mårhund, ravn, kråke, skjære, 

svartbak, gråmåke, lirype og fjellrype etter regler i §§ 31 til 36”. 

 

 NSG foreslår at § 31a andre strekpunkt skal lyde: 

”Følgende typer fangstredskaper er tillatt til levende fangst av vilt: 

- bås til jerv og gaupe når fylkesmannen har gitt tillatelse for den 

enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og 

tilsynshyppighet skal fremgå av søknaden. 

 

 NSG støtter ikke forslaget til endring av § 31 bokstav b første strekpunkt, 

den bør stå slik den er i dagens forskrift.   

 

NSG aksepterer ikke at DN i sitt høringsnotat insinuerer at slagfeller 

brukes til ulovlig fangst av jerv. Dette kan ikke aksepteres som 

begrunnelse.  



 

 

Forsøksordning med buejakt 

NSG stiller seg positive til prøveordningen. Vi forutsetter at det etableres et godt 

regelverk rundt utøvelse av buejakt. 

 

 

 

Med hilsen 

 

        - s -                                                                                                    - s - 

Ove Ommundsen       Lars Erik Wallin 

styreleder        generalsekretær 

      

 

 
Norsk Sau og Geit, NSG, er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i landet. Laget ble 

stiftet i 1947, og har i dag 18 fylkeslag, ca. 390 lokallag og ca. 12.000 medlemmer.  

 

Norsk Sau og Geit skal arbeide for å fremme et rasjonelt og lønnsomt saue- og geitehold, sikre beiteretten og 

stimulere til samarbeid i produksjon og omsetning. Videre skal det arbeides for økt bruk av norske 

småfeprodukter og fremme småfeholdet i samsvar med naturvilkår og markedsbehov.  

 

 


