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Truslene må bort. 

 

Det stilles mange og konkrete krav til oss jegere. Edruelighet, pålitelighet, våpenoppbevaring, jaktlov, 
etikk og moral må vi forholde oss til i tillegg til at vi viderefører tradisjonell norsk kultur. Da er det ikke 
mye å forvente at jegeren får en respons innenfor lovens rammer gjerne med en anelse av respekt. 
Som organisasjon verdsetter vi ytringsfriheten høyt og respekterer at ikke alle har samme syn som 
oss, men truslene i debattene må bort! Jegernes Interesseorganisasjon har ikke noe overordnet ønske 
om å straffe noen men vi vil den ekstreme ordlyden i debatten til livs og legge grunnlaget for en debatt 
med løsninger som begge sider av meningsskillet kan leve med. I Norge har vi en sunn og god 
forvaltning av vårt matnyttige vilt og det skal vi selvfølgelig også ha det på våre rovdyr. Å fremsette 
trusler i sosiale medier mot enkeltpersoner eller grupper er i lovens bokstav en straffbar handling. 

Jegernes Interesseorganisasjon har nå på vegne av medlemmer levert en formell anmeldelse av 
navngitte personer knyttet til drapstrusler gjennom sosiale medier. Både Justisministeren og 
justiskomitéen er gjort oppmerksom på forholdet og bedt om å ta stilling til saken og dens innhold. 

Enhver jeger som på vegne av myndighetene er tilsluttet et kommunalt jaktlag, eller er lisensjeger og 
som på vegne av fellesskapet utfører en oppgave fastsatt av myndighetene kunne må regne med å 
motta trusler om drap og vold mot seg og sin familie slik situasjonen er i dag. Dette er et tema som 
media og påtalemakt har satt alt for liten fokus på frem til nå!  
Dersom man leser debattene som foregår på de sosiale mediene, er det urovekkende og dels 
sjokkerende over hvor ekstreme enkelte er i debatten og i hvor stor grad det tillates at dette får utarte 
seg. Dersom disse holdningene og metodene, som det kan synes man er villig til å legitimere for å 
fremme sin sak, hadde vært uttalt i forbindelse med politiske eller religiøse grupperinger, ville dette 
åpenbart vært saker som myndighetene og påtalemakten ville sett på som svært alvorlige. Når det 
rammer kommunale fellingslag, lisensjegere og jaktlag har det så langt nærmest fått passere 
ubemerket hen. 
 
Jegernes Interesseorganisasjon har bedt Justisministeren og justiskomiteen om å ta stilling til hvorvidt 
kommunale jaktlag/lisensjegere bør ha den samme myndighet og beskyttelse som eksempelvis 
kommunal viltnemd/parkeringsvakt innehar. Jegernes Interesseorganisasjon stiller spørsmålet om ikke 
kommunale jaktlag/lisensjegere også på lik linje er utøvere av en oppgave fastsatt av myndighetene 
og derfor er å regne som en representant for denne. 
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