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Sanksjoner i viltforvaltningen - viltloven

• § 50.(plikt til å opplyse om jaktutbytte)

• Departementet kan bestemme at den som har drevet jakt og fangst 
og den som har leiet ut jakt- og fangstrettigheter eller solgt jaktkort, 
kan pålegges å gi viltorganene opplysninger, herunder innlevere hele 
eller deler av viltet, til statistiske eller vitenskapelige formål. Dersom 
slikt pålegg ikke er etterkommet, kan det ilegges en tilleggsavgift på 
jegeravgiften for det påfølgende jaktår etter satser som Kongen 
fastsetter.



Sanksjoner i viltforvaltningen - viltloven

• § 50 gir ikke hjemmel til sanksjoner mot vald

• Gir kun hjemmel til tilleggsavgift på jegeravgiften

• Hvem skal gis tillegg i jegeravgiften? 
- Valdansvarlig? 

- Jaktfeltansvarlig? 

- Jaktleder? 

- Hele valdet? 

- Hele jaktlaget?



Sanksjoner i viltforvaltningen - feilskyting

• § 16 Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort, 
tredje ledd:

Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye 
fellingstillatelser dersom arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, 
ved manglende rapportering, ved vesentlig uforutsette endringer i 
bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent 
bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i 
antall, kjønn eller alder. Frist for kommunen til å trekke 
godkjenningen tilbake er 1. april.



Sanksjoner i viltforvaltningen - rapportering

§ 34.Mislighold av rapporteringsplikt

Kommunen kan nekte eller trekke tilbake godkjenning av kvotefri 
jakt på rådyr, eller bestandsplan for elg eller hjort ved manglende 
rapportering av fellingsresultat eller andre pålagte innsamlede 
opplysninger.



Sanksjoner i viltforvaltningen

• For vald uten bestandsplan gjelder anmeldelse ved feilskyting

• Fordel å ha dette som fast regel

• Kommunen slipper å vurdere alvorligheten i hvert tilfelle

• Hvordan skrive anmeldelsen



Behov  for hjemler i ny viltlov

• Administrative sanksjoner

• Noe som går igjen i flere lovverk

• Kan gi mulighet for kommunene til å sanksjonere mot vald
- gi fellingsavgift på hele tildelt kvote
- gi lavere fellingskvote påfølgende år



Fører av godkjent ettersøkshund

• Pålogging via jegerregisteret

• Oversikt over egne hunder

• Oversikt over inngåtte avtaler

• Fører kan registrere ny avtale





Jeger får melding i Altinn



Jeger – med avtale om godkjent 
ettersøkshund

• Pålogging via Jegerregisteret

• Avtaler godkjennes digitalt

• Oversikt over inngåtte avtaler





Avtaler sendes som pdf i Altinn.no



Jegeravgiftskort – Min jegerside og i appen Min 

jegerdokumentasjon



Ettersøk videregående

• Endring i forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst § 23

• Tidligere et opptakskrav for å delta på kursets del 2
- Registrert i jegerregisteret

- Bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer

- Være/ha vært registrert i ettersøkshundregisteret

- Bestått del 1 av kurset



Ettersøk videregående

• Opptakskravet er tatt bort, men beholdt som et krav for å bli 
registrert som godkjent for offentlige ettersøk

• Endrer ikke kompetansekravet til de som skal gå ettersøk

• Åpner for at også andre som ønsker det kan delta på kurset



Villsvin - feller

• Endring i forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst kap 9. 

• Åpnet for bruk av feller til villsvin

• 5 typer båsfeller og hegn



Villsvin - feller



Villsvin - feller

• Krav om fellealarm

• Krav om tilsyn 2 ganger i døgnet

• Avliving med rifle godkjent for rådyr



Villsvin i Hjorteviltregisteret - jeger

• Felte villsvin kan registreres

• Kun på web

• Kan se svar på 
trikinundersøkelse   

• Skjema for godtgjørelse til 
Mattilsynet 

• Kommunen kan se alle felt 
villsvin


