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Invitasjon til innspillsmøte – Arbeidet med å gjennomgå og modernisere 
viltloven 

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet inviterer til et nytt 

innspillsmøte i forbindelse med arbeidet med å gjennomgå og modernisere lov om jakt og 

fangst av vilt (viltloven). Innspillsmøtet vil finne sted fredag 2. desember kl. 12:00 til 15:00 i 

auditoriet i R5 (Akersgata 59, Oslo). Det er begrenset med plasser, men møtet vil i tillegg 

streames. 

 

Bakgrunn 

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har siden 2018 hatt delt 

ansvar for viltloven. I 2020 ble det besluttet at det skulle settes i gang et lovarbeid med mål 

om å gjennomgå og modernisere viltloven.  

 

I juni 2020 ble det arrangert et innspillsmøte for å innhente synspunkter fra berørte aktører, 

blant annet om hvilke prinsipper og regler i någjeldende regelverk som bør videreføres og 

hvilke regler som eventuelt bør endres. Departementene har hatt stor nytte av innspillene i 

det pågående lovarbeidet. Lovarbeidet har kommet et godt stykke videre, og 

departementene ser nå behov for et nytt innspillsmøte.  

 

Om møtet 

Formålet med møtet er å innhente synspunkter fra berørte aktører, herunder forvaltning og 

sentralleddet i nærings- og interesseorganisasjoner, på utvalgte temaer i forbindelse med 

departementenes utforming av et høringsforslag.  

 

Departementene har i denne omgang trukket frem tre spørsmål/temaer vi ønsker innspill om: 

Ifølge liste 
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Vår ref 

22/1530 

Dato 

4. oktober 2022 

   



 
 

Side 2 
 

1. Hvilket behov er det for regler om ettersøk?  

Det er ingen særskilt lovbestemmelse om ettersøk i dagens lov.  

2. Er det behov for ytterligere regler om bestandsregulering for høstbart vilt?  

I dagens lovverk er det begrenset med virkemidler dersom en bestand ikke blir 

beskattet tilstrekkelig gjennom jakt- og fangst.  

3. Hvordan bør reglene for jaktvåpen og utstyr utformes i en ny lov? 

Teknologiutviklingen går raskt, og det kan diskuteres om dagens lovverk er tilpasset i 

tilstrekkelig grad.  

 

Vi ber om at de som ønsker å komme med innspill i møtet gir beskjed om det ved 

påmeldingen, slik at vi kan sette opp en taleliste. Innspill bes ta utgangspunkt i ett eller flere 

av de ovennevnte spørsmålene, og taletiden begrenses til 5 minutter. Innspill kan også 

oversendes skriftlig i etterkant av møtet. Vi gjør oppmerksom på at et muntlig innspill krever 

fysisk fremmøte. 

 

Dato og tid for innspillsmøtet er fredag 2. desember kl. 12:00 til 15:00 i auditoriet i R5 

(Akersgata 59, Oslo). Det er begrenset med plasser, men møtet vil i tillegg streames. 

 

Påmelding sendes til innspillsmote2022@lmd.dep.no innen utgangen av fredag 

11. november 2022. Gi beskjed i påmeldingen om du ønsker å delta fysisk, eller strømme 

møtet digitalt. Påmeldte vil få tilsendt en e-post med nærmere informasjon om møteorden og 

talerliste, samt praktisk informasjon om oppmøte eller lenke til å kunne streame møtet 

digitalt.    

 

Det vil være anledning for alle å sende inn skriftlige innspill om de ovennevnte temaene i 

etterkant av møtet. Fristen for skriftlige innspill i forbindelse med dette møtet er  

31. desember 2022. Skriftlige innspill sendes til innspillsmote2022@lmd.dep.no . Innspillene 

publiseres deretter fortløpende på regjeringen.no. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Klægstad (e.f.)   Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør   avdelingsdirektør   
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Side 3 
 

Mottakere: 

Fylkeskommunene 

Statsforvalterne 

BirdLife Norge 

Den Norske Turistforening 

Det frivillige Skyttervesen 

Faun Naturforvaltning AS 

Framtiden i våre hender 

Friluftsrådenes landsforbund 

Greenpeace Norge 

Høgskolen i Innlandet 

Jegernes Interesseorganisasjon 

Kommunesektorens organisasjon (KS) 

Mattilsynet 

Miljødirektoratet 

Natur og Ungdom 

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Naturvernforbundet 

NOAH – for dyrs rettigheter 

Nord universitet 

Norges Bondelag  

Norges Buejegerforbund 

Norges Fjellstyresamband 

Norges Jeger- og Fiskerforbund 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Norges Miljøvernforbund 

Norges Skogeierforbund 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

Norpels – Norges Pelsdyralslag 

Norsk Almenningsforbund  

Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

Norsk Friluftsliv 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 

Norsk institutt for naturforskning 

Norsk Kennel Klub 

Norsk Sau og Geit 

Norsk Zoologisk Forening 

Norske Reindriftsamers Landsforbund 

NORSKOG 

NTNU Vitenskapsmuseet 

Rådet for dyreetikk 

SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold 

Sametinget 

Skogkurs – Skogbrukets Kursinstitutt 



 
 

Side 4 
 

Statskog SF 

Stiftelsen Norsk Hjortesenter 

Universitetet i Agder 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Sørøst-Norge 

Universitetet i Tromsø 

Universitetsmuseet i Bergen, UiB 

Utmarksforvaltningen AS 

Utmarkskommunenes Sammenslutning 

Veterinærinstituttet 

Villreinrådet i Norge 

WWF Norge 

ØKOKRIM 
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