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§ 18 tredje ledd første

Etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (nml.) § 18 tredje ledd
kan myndighetenetter loven av eget tiltak iverksette uttak av vilt, bl.a. for å ivareta
allmenne helse- og sikkerhetshensynetter andre offentlige interesser av vesentlig
betydning.
Myndighet til å iverksette uttak i medhold av bestemmelsener ved kgl. res. 19. juni 2009
nr. 705 lagt til Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet har i brev 8. november
2012 delegert myndighetenvidere til Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for
naturforvaltning) når det gjelder vilt.
Miljødirektoratet beslutter herved å delegere myndighet til å iverksette uttak av vilt i
bestemte situasjoner til kommuneneog fylkesmennene.
Kommunenedele eres m ndi het til av e et tiltak å iverksette uttak i tilkn tnin til
føl ende roblemområdero skadesituas'oner:
1.

Bestemte individ av alle hjorteviltartene og villsvin når de oppholder seg på
trafikkerte eller tettbygde områder og utgjør en fare for skadepå person eller
skaper trafikkfarlige situasjoner.

2.

Scerligaggressiveindivid av knoppsvaneog kanadagåsnår de oppholder segpå
områder hvor de utgjør en fare for skadepå person, eller hindrer ferdsel.

F lkesmennenedele eres m ndi het til av e et tiltak å iverksette uttak i tilkn tnin til
føl ende roblemområder o skadesituas'oner:
1.

Bestemte individ av moskusnår de vandrer til eller oppholder seg i tettbygde
områder slik at de kan utgjøre en fare for skadepå person eller skaper
trafikkfarlige situasjoner.

2.

Fylkesmannenkan iverksette punktering av egg tilhørende knoppsvaneog
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kanadagåsi følgende tilfeller:
- når dissehekker ved områder hvor de er til hinder for ferdsel eller
trafikkavvikling.
- når disseved tilgrising av badeplasser,friområder eller lignende utgjør en
helsemessigrisiko.
- når dissepå hekkeplassenfortrenger andre naturlig forekommendearter.
Uttak etter denne delegasjonenregnesikke som enkeltvedtak og kan ikke påklages.Uttak
kan om nødvendigskje på annenseiendom, jf. nml. § 18 tredje ledd. Uttak kan bare
iverksettes hvis det ikke truer bestandensoverlevelseog formålet ikke kan nås på annen
tilfredsstillende måte, jf. nml. § 18 annet ledd. Avbøtendetiltak somvurderes som
rimelige og relevante skal gjennomføresfør uttak etter denne delegasjonen.
For jaktbare arter må felling seesi sammenhengmed muligheten for å regulere
bestandeneved ordinær jakt. Bestandsreguleringskal skje gjennom jakt, mensuttak etter
denne delegeringenskal praktiseresrestriktivt, og begrensestit de tilfeller der
ekstraordinæreuttak av bestemte individ er påkrevd for å ivareta allmenne helse- og
sikkerhetshensyneller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.
Felling av vilt i medhold av delegasjonenskal som hovedregelforegå i samsvarmed
gjeldende regler for ordinær jakt- og fangstutøvelse.Gjeldende regler om våpen og
ammunisjonskal følges. Reglenekan bare fravikes der dette er strengt nødvendigfor å
ivareta en rask og effektiv felling i vanskeligesituasjoner. I særlig akutte situasjoner kan
kommunen/fylkesmannenbestemmeat det kan benyttes motorisert kjøretøy, annet egnet
fangstredskapenn de ellers lovlige, og kunstig lys.
Når kompetent viltmyndighet gjennomfører felling av eget tiltak må det foregå i nært
samarbeidmed politiet. Dette gjelder i forhold til politiet som ordensmaktdersomtrafikk
og tilskuere i en gitt situasjon må omdirigeres, og det gjelder i forhold til bruk av våpen i
tettbygde områder. Det er et overordnet mål at hensynettil borgernessikkerhet alltid går
foran ved vurdering av felling av vilt i tettbygde områder.
Densom gjennomfører uttaket skal være registrert i jegerregisteret med betalt
jegeravgift. For felling av storvilt skal skyteprøvevære avlagt for siste jaktår.
Verdien av vilt som felles etter beslutning fra kommunen,med unntak av villsvin, tilfaller
det kommunaleviltfondet, jf. viltloven § 48. Verdien av felt moskusog villsvin tilfaller det
statlige vittfondet.
Dennedelegeringener ikke er til hinder for at myndighetenogsåkan utøvesav
Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet.
Delegeringeninnskrenker ikke politiets myndighet til å iverksette felling etter politiloven §
7.
Dennedelegeringenerstatter direktoratets delegering etter viltloven § 14a av 16. januar
2003.

2

N

MILJØDIREKTORATET

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Terje Bø
seksjonsteder

Nits Kristian Grønvik
seniorrådgiver
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Adresseliste:
Alle kommuner
Alle fylkesmenn
Alle fylkeskommuner
Miljøverndepartementet
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru
Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Osto
Norges skogeierforbund, Postboks 1438, Vika 0115 Osto
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