
Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt 
 
Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning den xx. yy 2013 i medhold av lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold § 

18 første ledd.  

 

 

 

Kapittel 1  Generelle bestemmelser 

 

§ 1  Formål 

 

Forskriftens formål er å stanse eller avverge skade fra vilt, herunder: 

a) å beskytte naturlig forekommende planter, dyr og økosystemer, 

b) å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, 

c) å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av 

vesentlig betydning, 

d) å sikre at utførelse av forebyggende tiltak og uttak skjer uten at dyr påføres unødig 

lidelse og uten at naturens produktivitet og artsrikdom reduseres. 

 

 

§ 2  Stedlig virkeområde 

 

Forskriften gjelder på norsk landterritorium, herunder innsjøer og vassdrag, og i Norges 

territorialfarvann. Forskriften gjelder ikke for Svalbard og Jan Mayen. 

 

 

§ 3 Definisjoner 

 

I denne forskrift forstås med: 

Vilt: Naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier og deres reir, egg, bo og 

hi. 

Uttak: Enhver form for avlivning eller fjerning av hele eller deler av organismer fra naturen 

uansett formål. 

Skadeforebyggende tiltak: Andre tiltak enn uttak for å stanse eller avverge skade fra vilt, med 

formål som beskrevet i § 1 a, b og c. 

 

 

§ 4 Virkeområde 

 

Forskriften gjelder for vilt, med følgende unntak: 

 

a)  smågnagere og krypdyr som gjør skade på person eller eiendom, jf. 

naturmangfoldloven § 17, første ledd. 

 

b) hjortevilt og bever som gjør skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller 

annen eiendom, jf. naturmangfoldloven § 18 siste ledd. 

 

c)  gaupe, jerv, bjørn og ulv, jf. forskrift 18. mars 2005 nr.242 om forvaltning av rovvilt. 

d) myndighetenes uttak av vilt av eget tiltak, jf. naturmangfoldloven § 18 tredje ledd. 

 



 

Kapittel 2  Vilkår 

 

 

§ 5 Skadeforebyggende tiltak 

 

Uttak etter denne forskriften er ikke tillatt før skadeforebyggende tiltak i rimelig utstrekning 

er forsøkt. Skadeforebyggende tiltak som er i strid med naturmangfoldloven § 15 er 

søknadspliktige, og skal behandles etter de samme reglene som for uttak. 

 

Miljødirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til innfanging og flytting av vilt for å stanse 

eller avverge skade.  

 

 

§ 6 Vilkår for uttak 

 

Uttak kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning. Ved 

vurderingen av om det skal gis tillatelse til uttak skal det særlig tas hensyn til: 

a) om skaden og potensialet for fremtidig skade er vesentlig 

b) om skaden kan stanses eller avverges ved uttak av ett eller flere bestemte individ 

 

c) muligheten for å gjennomføre skadeforebyggende tiltak, sett i forhold til de verdier som 

skal beskyttes og kostnadene ved gjennomføringen. 

d) om skaden kan stanses eller avverges ved ordinær jakt 

 

 

Kapittel 3  Beslutningsmyndighet 

 

 

§ 7 Uttak etter tillatelse fra kommunen 

 

Kommunen behandler søknad om uttak, for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, 

fisk, vann eller annen eiendom, av følgende arter:  

 - alle jaktbare arter i kommunen, unntatt gjess, siland, laksand, svartand, havelle og ærfugl  

 - bydue, knoppsvane 

 

 Søknad som gjelder flere kommuner behandles av fylkesmannen. 

 

 

§ 8 Uttak etter tillatelse fra fylkesmannen 

 

Fylkesmannen behandler søknad om uttak for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, 

skog, fisk, vann eller annen eiendom, av følgende arter:  

- Alle jaktbare arter i de kommuner det ikke er jakt på arten 

- Grågås, kanadagås, kortnebbgås, siland, laksand, svartand, fiskemåke, hettemåke, 

krykkje, havelle, ærfugl, gråhegre, svarttrost, dompap, stær, kongeørn, hønsehauk, 



spurvehauk, flaggspett, svartspett, gråspurv, kjøttmeis, blåmeis, kaie, kornkråke, 

pilfink, bokfink, grønnfink, rødstrupe, oter og flaggermus. 

 

Søknad som gjelder flere fylker behandles av Miljødirektoratet. 

 

§ 9 Uttak etter tillatelse fra Miljødirektoratet 

 

Miljødirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til uttak av vilt:  

 

a) for å beskytte naturlige forekommende planter, dyr og økosystemer. 

 

b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom 

for de arter hvor beslutningsmyndigheten ikke er lagt til kommunen eller 

fylkesmannen etter §§ 7 og 8. 

 

c) for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av 

vesentlig betydning. 

 

 

 

Kapitel 4  Om søknad, vilkår og tillatelse 

 

 

§ 10 Søknadens innhold 

 

Søknaden skal sendes til rett viltmyndighet og skal inneholde opplysninger om: 

 

a) hvilken art søknaden gjelder 

b) det eller de skadegjørende individ og dets avkom 

c) skadens omfang 

d) hvilke skadeforebyggende tiltak som er forsøkt 

e) hvem som er ansvarlig for uttaket 

 

 

 

§ 11 Tillatelsens innhold 

 

Det skal settes vilkår og begrensinger i tillatelsen, herunder: 

 

a) at tillatelsen skal omfatte et eller flere bestemte individ, eventuelt kjønn og alder 

b) at tillatelsen skal gjelde i bestemt område og i et avgrenset tidsrom 

c) hvem som er ansvarlig for uttaket 

d) hvilke avlivningsmetoder som tillates 

e) krav om rapportering fra uttaket 

f) om Viltfondet hevder eiendomsrett til det viltet som er tatt ut 

 

I tillegg kan det settes vilkår om gjennomføring av skadeforebyggende tiltak for å hindre at 

skaden oppstår igjen. 

 



Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

behandling av søknaden. Vurderingen skal fremgå av vedtaket. 

  

 

Kapittel 5  Om varsling og metoder for uttak  

 

 

§ 12 Om uttak av vilt 

 

Uttak av skadegjørende individ i medhold av denne forskriften skal utføres på en 

dyrevelferdsmessig forsvarlig måte som ikke påfører viltet unødig lidelse, og slik at det ikke 

oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Dersom mordyr tas ut i 

yngletid skal avkommet hvis mulig også avlives.  

 

§ 13 Metode for uttak 

 

Ved uttak etter denne forskrift gjelder lov 29. mai 1981 om jakt og fangst av vilt, med 

tilhørende forskrifter, hvis ikke annet er bestemt i tillatelsen. Ved uttak av ikke jaktbare arter 

anvendes bestemmelsene tilsvarende så lang de passer.  

 

Miljødirektoratet og fylkesmannen kan tillate andre metoder for uttak 

 

Den som bruker skytevåpen ved uttak skal ha bestått jegerprøven, men trenger ikke å ha betalt 

jegeravgift for inneværende år.  

 

 

§ 14 Forbud mot salg av tillatelse 

 

Tillatelse til uttak kan ikke selges eller tilbys andre mot vederlag.  

 

 

§ 15 Grunneiers tillatelse 

 

Den som utfører uttak må innhente grunneiers tillatelse. 

 

 

§ 16 Varsling til politiet og grunneier 

 

Den som utfører uttak ved bruk av skytevåpen, skal varsle berørte grunneiere og stedlig 

politimyndighet før uttak finner sted. Det skal opplyses om hva tillatelsen omfatter og tid og 

sted for uttaket. 

 

 

 

 

Kapittel 6  Avsluttende bestemmelser 

 

 



§ 17 Klagerett 

 

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages i samsvar med forvaltningsloven 

kapittel VI. Klagen sendes til den viltmyndighet som har fattet vedtaket. 

 

 

§ 18 Straff 
 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av denne 

forskriften, straffes i samsvar med naturmangfoldloven § 75, dersom ikke strengere 

straffebestemmelser kommer til anvendelse. 

 

 

§ 19 Ikrafttredelse og oppheving 

 

Denne forskriften trer i kraft xxx. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltarter 

som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon, fastsatt av 

Direktoratet for naturforvaltning. 

 

--- 


