
90 JEGER HUND & VÅPEN, MAI/JUNI 2014

Vi registrerer en økning av sjikane og trusler også 
ovenfor jegere som utøver fellefangst. Truslene frem-
settes gjerne via sosiale medier eller telefon og er ofte 
direkte rettet mot den aktuelle fangstmannen/jegeren, 
alternativt ovenfor andre familiemedlemmer. I senere tid 
ser vi også oftere og oftere slike ytringer i de mange fora 
på nettet. Dessverre får ikke dette tilstrekkelig oppmerk-
somhet fra ansvarshavende for nettstedene i form av 
sletting av kommentarer og/eller at de som fremsetter 
trusler/sjikaner blir gjort oppmerksom på at de begår en 
straffbar handling.

Slike ekstreme ytringer må tas på alvor da de på 
sikt kan føre til en radikalisering som på alle måter er 
uønsket. 

Fangst ved hjelp av ulike feller har en lang tradisjon i 
Norge og dagens regelverk tilsier at fangstredskaper som 
er satt ut, må være merket med brukerens navn, adresse 
og eventuelt telefonnummer. Dette kravet gjeldet ikke 
for rypesnarer. Fangstredskap som ikke er plassert og 
merket i samsvar med disse bestemmelsene kan fjernes 
av grunneier, politi eller offentlige naturoppsyn. 

Når det gjelder fangstredskap som står i sjøen, skal 
dette være tydelig merket. Merket skal finnes på minst 
ett vak, blåser eller bøyer tilknyttet redskapen. På utstyr 
som ikke har vak, skal selve redskapen merkes. For fri-
tidsfiskere skal redskap være merket med eiers navn og 
adresse. For yrkesfiskere skal redskap være merket med 
båtens registreringsnummer. Alle bundne, faststående 
redskap – kilenot og krokgarn – som benyttes til fangst 
av laksefisk tilknyttet grunneierretten, skal merkes med 
nummer tildelt av fylkesmann. 

Kort oppsummert er det altså forskjellige retningslin-
jer for merking avhengig av om det er yrkesutøvelse eller 
i fritidssammenheng. I tillegg differensieres det mellom 
de ulike fangstredskap.

For å kunne utøve fellefangst alene, må man ha be-
stått jegerprøven, ha gyldig jegeravgiftskort, våpenkort, 
samt grunneiers tillatelse. Yrkesfiskere merker sin red-
skap med sitt unike båtregistreringsnummer og Jegernes 

Interesseorganisasjon foreslår derfor en tilpasning i for-
skrift der utøvere av fellefangst gis anledning til å benytte 
sitt unike jegernummer til merking av feller. Slik kan vi 
skape en buffersone mellom identifisering av fangstutø-
veren og det å handle i affekt med sterke følelser invol-
vert. Det har vært tilfeller av at fellefangstutøvere finner 
sine biler oppripet, dørlåser istukket kvist og bildekk 
punktert. Dette kombinert med at feller blir funnet via 
sporsnø og fjernet/destruert gir en tydelig pekepinn og 
det er grunn til å mistenke en sammenheng. 

Ved å tillate merking av fangstredskap med den 
respektive jegers unike jegernummer vil man bidra til en 
identitetsbeskyttelse for den enkelte, samtidig som myn-
dighetene fortsatt kan føre kontroll med fangstutøvelsen 
og aktiviteten gjennom et allerede etablert jegerregister.

Ny § 33. Obligatorisk merking og varsling (i For-
skrift om utøvelse av jakt, felling og fangst) kan da bli: 
«Fangstredskap som er utplassert skal være merket 
med jegernummer eller brukerens navn og adresse 
og eventuelt telefonnummer. Dette kravet gjelder ikke 
rypesnarer. Bruker av slagfelle til fangst av rødrev, 
grevling og mårhund plikter, i umiddelbar nærhet av 
fangststedet, å sette opp plakat som varsler om den 
fangst som foregår, slik at fare for skade på mennes-
ker og husdyr unngås. Fangstredskaper som ikke er 
plassert og merket i samsvar med disse bestemmelser, 
kan straks fjernes av grunneier, politimyndighet eller 
offentlig naturoppsynsmyndighet.» 

En slik tilpasning vil være i tråd med regjeringens og 
rovviltforlikets innstilling i forholdet konfliktdempende 
tiltak. Jegernes Interesseorganisasjon har derfor en mål-
setting om å få direktoratets positive innstilling til saken 
og at dispensasjon gis allerede for fangståret 2014–2015 
inntil endelig endring av forskrift er vedtatt og trådd i 
kraft.
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