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Landbruks- og matdepartementet   28. februar 2019 
Deres Ref.: 18/875    

    

 

Forslag om ny fjellov NOU 2018:11 – Høringssvar fra Norsk Kennel Klub 
 
 
Viser til høringsbrev av 29.08.2018 vedrørende Landbruks- og matdepartementets NOU 2018:11 
Ny fjellov.  
 
Norsk Kennel Klub (NKK) er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge. 
NKK består om lag 270 medlemsklubber og forbund, med totalt over 90.000 medlemskap. Vi 
arbeider blant annet for bedre hundevelferd, og for å sikre hunden og hundeeiers rettigheter på 
en rekke ulike områder. Av dette ligger det naturlig for NKK å fokusere på retten til bruk av hund, i 
den nye fjelloven.  
 
Utvalget ønsker å videreføre den gjeldende ordningen for småviltjakt med hund og fangst av 
småvilt slik den er beskrevet i fjellovens § 23. Der det står at det er opp til fjellstyret å avgjøre om 
det skal gis løyve til å drive fangst av småvilt og småviltjakt med hund bare til de som er 
innenbygdsboende, eller om det også skal gis en slik løyve til utenbygdsboende.  
 
I kapittel 15.2.3.3 skriver utvalget følgende: «Ei fjerning av skiljet mellom småviltjakt med og utan 
hund vil innebere at fjellstyra ikkje lengre har moglegheit til å reservere småviltjakt med hund til 
innanbygdsbuande. Denne ordninga har eksistert i mange år og er godt etablert. Utvalet legg til 
grunn at endringar i denne ordninga vil kunne skape splid. Utvalet meiner at ein bør halde fram 
med gjeldande ordning, slik at ein ikkje tar bort skiljet mellom småviltjakt med og utan hund, og at 
det framleis bør vere opp til fjellstyret å avgjere om det skal givast løyve til å drive fangst av 
småvilt og småviltjakt med hund berre til dei som er innanbygdsbuande, eller om det også skal 
givast slikt løyve til utanbygdsbuande.» 
 
Slik NKK ser det, burde jakt med hund blitt vurdert på samme måte som jakt uten hund. Altså at 
alle har like rettigheter uavhengig av hvor man bor. At det per i dag kun er et skille for jegere som 
jakter med hund, synes NKK er en urimelig forskjellsbehandling sett opp mot jegere som jakter 
uten hund. 
 
NKK mener dette forslaget i for stor grad tar hensyn til historiske ordninger fra svært mange år 
tilbake. Betydningen/verdien av å komme fra «lokalsamfunnet» vektlegges i for stor grad. 
 



    Norsk Kennel Klub  
 

    Side 2   

Begrunnelsen til utvalget for ikke å fjerne muligheten til å gjøre et skille mellom utenbygdsboende 
og innenbygdsboende for jakt med hund, er slik NKK ser det spesiell. Argumentet til utvalget er at; 
«…endringar i denne ordninga vil kunne skape splid»: Dette fremstår som en antagelse fra 
utvalget, og argumentet er etter NKKs mening ikke godt nok underbygget.  
 
Argumentet til utvalget oppfattes videre noe underlig når både Viltloven og økte krav til ettersøk 
ved storviltjakt, kom etter at dagens Fjellov ble vedtatt. Det virker ikke som om utvalget har tatt 
med seg dette i sin vurdering. Småvilt må respekteres og håndteres på samme måte som storvilt 
med henhold til kravet om å lokalisere skadeskutt vilt. 
 
Argumenter som går i retning av at hundejegere tar ut for mye vilt kan lett imøtegås gjennom 
Fjellstyrenes mulighet til å regulere kvoter etc.  
 
NKK ber derfor om at det sees nærmere på punktet som omhandler fangst av småvilt og 
småviltjakt med hund, og endrer dette slik at jegere med hund behandles på samme måte som 
jegere uten hund i den nye fjelloven.  
 
 
Med vennlig hilsen 
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