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26. juni 2020 
 
 

Ny viltlov - innspill  
 
Vi viser til brev av 15.5.2020 med invitasjon til innspillsmøte om ny viltlov (deres ref. 20/601). 
Norsk Friluftsliv deltok ikke på innspillsmøtet, men ønsker likevel å gi innspill på noen temaer vi 
mener er viktig i utforming av en ny viltlov.  
 
Norsk Friluftsliv representerer de 18 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 
sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 
hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige 
friluftslivets vilkår i Norge. 
 
Jakt er en viktig del av det høstingsbaserte friluftslivet og representerer en viktig del av vår kultur 
og tradisjon. Det er derfor viktig at en ny viltlov gjenspeider dette. Norsk Friluftsliv mener en ny 
viltlov må: 
 

• understreke ansvaret for å ivareta viltet og viltets leveområder, 
• ta utgangspunkt i dagens speilvendingsprinsipp, der alt vilt i utgangspunktet er fredet og 

det kan åpnes for jakt nå det er et høstingsverdig overskudd, 
• understreke viktigheten av human jakt, 
• underbygge en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av viltartene, 
• inneholde tydelige bestemmelser som sikrer allmennhetens adgang til jakt på statens 

grunn og til priser som er overkommelig for alle, 
• sikre allmennhetens jakt på sjøen,  
• i størst mulig grad legge til rette for å gi allmennheten tilgang på jakt, 
• gi muligheter til å jakte fra motorisert rullestol for de som er avhengig av dette, et tema 

Norsk Friluftsliv har tatt opp, sammen Norges Jeger- og Fiskerforbund, i brev til Klima- 
og miljødepartementet 18.4.2018, 

• inneholder alle bestemmelsene om alle former for jakt og fangst, slik at alle relevante 
bestemmelser blir lett tilgjengelig for de som jakter. 

 
Ut over dette viser vi til innspill fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Kennel Klub. 
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