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Innspill til gjennomgang og modernisering av viltloven 
 
Viser til brev av 15.05.2020 og innspillsmøte den 05.06.2020. Norsk Kennel Klub (NKK) vil takke for møtet 
og muligheten til å komme med skriftlig innspill til gjennomgang og modernisering av lov om jakt og fangst 
av vilt, bedre kjent som viltloven.  
 
Vi vil i det følgende ikke gå konkret inn på hver enkelt paragraf i viltloven, men i en overordnet form 
komme med innspill på hvordan hundens rolle i jakt og viltforvaltning bør reflekteres i lovverket. 
 
Norsk Kennel Klub er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge. Vi har arbeidet 
med hund og hundehold i over 120 år og organiserer i dag over 70 000 hundeeiere gjennom våre ulike 
klubber og forbund. Vi jobber på et overordnet nivå for å sikre rettighetene til landets om lag 560 000 
hunder. Vi er opptatt av verdien hunden gir til samfunnet, hvor jakt- og ettersøkshunder er eksempler på 
slike samfunnsnyttige funksjoner. 
 
Human jakt med hund 
Hunden er en helt sentral brikke innenfor jakt og viltforvaltning. Norsk Kennel Klub mener derfor viltloven 
bør ta opp i seg viktigheten av å kunne benytte hund som et verktøy i human og effektiv jakt.  
 
Jakt- og ettersøkshunder er gode, effektive, og helt nødvendige bidrag i en rekke situasjoner. Blant annet 
bidrar hunden til effektiv og human jakt ved å redusere tiden viltet er stresset. Eksempelvis kan vi nevne 
hjorteviltjakten som foregår ved uttak/seleksjon på kjønn og alder av dyr. Her fører bruk av hund til at 
jegeren får bedre tid til å felle riktig dyr. Hunden bidrar dermed også til at tildelte kvoter kan felles. Et annet 
eksempel er uttak/jakt på en del rovvilt, enten som kvotejakt eller som felling av individer som blir vedtatt 
uttatt av forvaltningen.  
 
Bruk av hund er nødvendig for å holde bestanden av ulike arter nede. Ikke minst for fremmede arter, som 
kan ha en negativ effekt på naturmangfoldet. Eksempler kan være mink, som i stor grad har blitt en trussel 
mot flere sårbare fuglearter i enkelte miljø. Eller villsvin som kan være bærer av flere sykdommer og 
parasitter som kan smitte andre dyr. Bruk av hund i jakten på disse fremmede artene, sørger for at 
effektiviteten på jakten økes kraftig.  
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Viktigheten av ettersøkshunder 
Ettersøkshund er helt sentralt – både i jaktsituasjoner og andre situasjoner med skadet vilt. Når vilt er 
skadet har man ved bruk av hund mulighet til å raskt finne igjen det skadede dyret, slik at det kan avlives 
innen kort tid og dermed hindre unødvendig lidelser for viltet. 
 
Slike situasjoner oppstår heller ikke bare under jakt. Når noen er så uheldig å kjøre på et rådyr eller annet 
vilt, og det forsvinner skadet til skogs, er hunden en helt nødvendig resurs for å raskt finne igjen dyret. På 
den måten kan det skadede dyret avlives raskest mulig.  
 
Jakt viktig i avlsøyemed 
Hund er et fantastisk verktøy for human og trygg jakt. Dette må anerkjennes og underbygges i viltloven. 
Ikke minst er dette viktig for å sikre tilgangen på gode ettersøkshunder også i fremtiden. For å klare å finne 
de beste hundene til ettersøk av skadet vilt, er man avhengig av å ha mange hunder i jakt. Ved å ha et stort 
utvalg av jakthunder, øker sannsynligheten for å finne de gode hundene til videre avl.  
 
At det utdannes nok ettersøkshunder har stor betydning for samfunnet. Disse hundene kan utføre 
oppgaver langt mer effektivt enn vi mennesker er i stand til på egenhånd. I dag utdannes det 
ettersøkshunder til bruk av det offentlige i hele landet. Å ha mange hunder i jakt vil sørge for at dette er 
mulig også i fremtiden. 
 
Viltloven må derfor ta hensyn til hunden, og innholdet i loven må ikke føre til en begrensning for benyttelse 
av hund.  
 
Ettersøks- og jakthundens sikkerhet 
Hundenes sikkerhet i jakt og ettersøkssituasjoner er per i dag for dårlig. Norsk Kennel Klub er 
grunnleggende opptatt av hunders rettsikkerhet, men mener dette bør ivaretas i hundeloven fremfor 
viltloven. Sikkerhet for hunder på jakt, eller på ettersøk etter skadet vilt er likevel sentralt inn mot viltloven. 
Hundene fortjener et bedre vern. Hvis hund skal omtales direkte i viltloven må dette vernet tydeliggjøres og 
presiseres.  
 
Per i dag mangler hunder det nødvendige vernet. Vi har eksempler hvor ettersøkshunder på jobb i søk etter 
skadeskutt vilt, selv har blitt skutt og drept. Uten annen begrunnelse enn at hunden var løs og befant seg i 
nærheten av sau. En person kan altså, slik situasjonen er i dag, avlive en hund på stedet. Uten behov for å 
fremlegge annet bevis enn sitt eget vitnesbyrd på at avlivningen var nødvendig. Hvis viltloven skal berøre 
denne tematikken, må vern av hund på jobb inkluderes i lovteksten. 
 
I moderniseringen av viltloven må det sikres at det kan drives nødvendig jakt og jakttrening med hund, 
dette inkluderer også tilstrekkelig vern av hundene. 
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