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Høring av forslag til ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, 

forskning og dyrepark (Viltforskriften)  

 
Norsk Kennel Klub (NKK) er positive til en samling av alle bestemmelsene som omhandler 

forvaltning av vilt for et mer oversiktlig regelverk.  NKK er videre enig i at samling av forskriftene 

gir en mer systematisk, harmonisert og moderne forskrift.  

 

NKK ønsker likevel å knytte noen kommentarer til det fremlagte forslag hva gjelder anledningen til 

hold av rev til bruk ved trening av hund til hijakt samt trening av hund på utsatt fugl. 

 

Kort om hijakt og hitrening 

NKK anser det som viktig at det vil være mulig å opprettholde trening av hihund, da jakt med 

hihund anses som samfunnsnyttig. 

 

Hijakt er en av flere jaktformer som benyttes på hidyr. Hijakt benyttes også ved ettersøk av vilt som 

skades under annen form for jakt, ved påkjørsel eller av andre årsaker, samt på rev som er svekket 

av for eksempel reveskabb. Syke og/eller skadde dyr vil ofte oppsøke et hi. I en slik situasjon vil 

dyret være umulig å nå, og en trenet hihund vil være den beste måten å finne dyret på.  

 

NKK er av den oppfatning av at jakt med hihund utgjør en samfunnsnytte. Jaktformen vil kunne 

bidra med regulering av bestanden på hilevende vilt med formål som: 

• Beskyttelse av fjellrev 

• Begrense zoonoser slik som revens dvergbendelorm 

• Hjelpe til ved uttak av skadedyr 

• Bekjempe/desimere bestanden av nasjonalt uønskede arter som mårhund og mink 

• Bidra ved løpende regulering av aktuelle bestander av hilevende vilt.  

 

Det er essensielt at hunder som brukes til denne typen jakt er godt forberedt på situasjonen de 

møter, av hensyn til både jakthundens og viltets velferd. Hitrening gjennomføres for å sikre nettopp 

dette, og for å sikre at kun hunder med ønskede egenskaper benyttes til jaktformen. 

 

Norsk Kennel Klubs medlemsklubber er ansvarlig for forvaltningen av sine respektive raser. En 

viktig del av dette forvaltningsansvaret er å sørge for at rasene beholder dedikerte egenskaper. 

Jaktegenskaper, herunder egenskaper for hijakt, er en del av rasebeskrivelsen for enkelte 
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hunderaser. Testing og dokumentasjon av hijaktegenskaper er en viktig del av avlsarbeidet med 

hihundraser. 

 

Positivt med forskriftsfestet adgang til hold av rev for hitrening 

NKK er positive til at det nå blir forskriftsfestet adgang til å holde rev som kan benyttes i treningen 

av hunder som skal benyttes på hijakt. NKK har etterspurt nasjonale retningslinjer i flere år, senest i 

2017, og støtter en nasjonal standard for hold av rev.  

Trening og testing av hihunder i form av hiprøver har vist seg å være nødvendig for å ivareta 

jaktegenskapene hos de aktuelle rasene. Om dette ikke gjøres kan rasenes bruksegenskaper 

forringes, og man kan stå uten egnede jakthunder til en samfunnsnyttig jaktform. Samtidig vil 

kunnskap og erfaring bygget opp gjennom generasjoner raskt forsvinne, og det vil bli vanskelig å ta 

opp igjen en slik type jakt dersom den først blir borte. 

 

Positivt med begrensning av type aktører 

NKK er positiv til forslaget hvor kun foreninger og organisasjoner, og ikke enkeltpersoner eller 

kommersielle virksomheter, gis anledning til hold av rev til trening av hihund.  

 

NKK mener det er viktig å holde næringsinteresser utenfor for å sikre dyrevelferden.  

Dersom denne aktiviteten gjøres til en næringsmulighet for private, vil dette kunne skape 

konkurranse mellom aktører som etter NKKs syn vil kunne påvirke dyrevelferden i negativ retning. 

Uansett om hold av rev og hitrening/-prøver blir gjennomført på  en dyrevelferdsmessig forsvarlig 

måte, er det alltid en kostnad i forhold til dyrevelferden som må oppveies av samfunnsnytten. «Dyr 

skal ikke lide i utrengsmål».   

 

Rev fra oppdrett blir vanskelig over tid 

Det er noe uklart for NKK hvordan Miljødirektoratet ser for seg at tilgangen av rever for hijakt skal 

opprettholdes. I forslaget fremkommer det at det kun er «rev fra oppdrett» som kan benyttes til 

hihundtrening. Dette er isolert sett positivt, men NKK er noe usikker på hva dette i praksis 

innebærer.  

Historisk har de klubber som holder rev for hitrening hentet dyr fra pelsdyrnæringen. Med 

beslutning om nedleggelse av pelsdyrnæringen, vil dette ikke være bærekraftig over tid.  

I høringen foreslås det at det kun er vilt fra oppdrett som kan benyttes til hihundtrening. Dersom 

«fra oppdrett» innebærer at rev kan anskaffes fra f. eks. dyreparker vil dette fremdeles kunne gi 

tilstrekkelig tilgang på individer.  

Det er i denne sammenheng verdt å bemerke at rev som benyttes til trening av hihund ikke vil falle 

inn under forskrift om fremmede organismer (§ 1 «Innførsel, utsetting og spredning av fremmede 

organismer») da disse revene holdes i fangenskap. Det er ønskelig at dette tydeliggjøres i 

viltforskriften.  

 

Bedre mulighet for Mattilsynets ettersyn 

En forskriftsfesting vil åpne for at Mattilsynet gis mulighet til å vurdere om holdet av rev med 

formål hitrening er dyrevelferdsmessig forsvarlig, og kan knytte nødvendige krav og vilkår til 

eventuelle tillatelser. NKK støtter dette. 

 

NKK ønsker nasjonal vurdering av holdet 

NKK er skeptisk til at Fylkesmannen skal ta vurdere søknader om tillatelse til det enkelte revehold. 

Bakgrunnen er at dersom vurderingene skal tas av Fylkesmannen og lokalt Mattilsyn vil det kunne 

gi ulike vurderinger fra sted til sted. NKK har erfaring med at vurderinger ved ulike lokale 

Mattilsyn har vært ulik. I denne sammenheng viser NKK til at lokale Mattilsyn i Østfold ikke 

godkjente hold av rev, mens det i Hedmark ble vurdert til godkjent. Saken fra Østfold (refnr 

2016/050225) ble anket og senere omgjort av Mattilsynet sentralt.   

NKK ønsker at vurdering av søknader tas på sentralt/ nasjonalt nivå. En slik nasjonal vurdering vil, 

i tillegg til å sikre lik behandling i alle saker, sikre at tillatelser gis med en hensiktsmessig spredning 
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geografisk. Slik kan man sikre at det er tilgang på hitreningsdyr over hele landet, unngå 

belastningen det er for dyret å bli fraktet over større geografiske avstander, og sikre at det ikke blir 

uhensiktsmessig mange hitreningsdyr på samme geografiske lokasjon. 
 

Kort om jaktprøver og jakt med stående fuglehund 

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Mange av NKKs klubber og forbund avholder mange 

jaktkurs og prøver hvert år. 

 

Norsk Kennel Klubs (NKK) medlemsklubber er ansvarlig for forvaltningen av sine respektive raser. 

En viktig del av dette forvaltningsansvaret er å sørge for at rasene beholder dedikerte egenskaper. 

Jaktegenskaper er en del av rasebeskrivelsen for enkelte hunderaser.  

Det er essensielt at hunder som brukes til reell jakt er godt forberedt på situasjonen de møter, av 

hensyn til både jakthundens og viltets velferd. Jakttrening og jaktprøver gjennomføres for å ivareta 

nettopp dette. 

 

Utsetting av fugl  

I §6-2 tredje ledd bør det settes vilkår (eller forbys) dersom utsetting kan medføre «uheldige følger 

for naturmangfoldet». I høringsnotatet nevnes i denne forbindelse «antall individer». Dette mener 

NKK er fornuftig, men vi mener at det bør gis retningslinjer for hvilken tetthet som kan medføre 

«uheldige følger for naturmangfoldet».  

 

I tredje ledd brukes ordene «dyrevelferdsmessig uforsvarlig».  Det fremgår ikke nærmere hva som 

menes med dette. NKK mener det bør fremkomme klarere hva som ligger i begrepet, slik at det 

sikres en tilstrekkelig faglig vurdering/begrunnelse. 

 

I fjerde ledd foreslås det at viltet (fuglen) skal være satt ut «senest 20.juli». NKK er av den 

oppfatning av at dette kan være en mindre heldig løsning. En fast dato kan være uheldig ettersom 

fuglens klekkingstidspunkt og individenes utvikling/alder før utsetting ikke i tilstrekkelig grad blir 

hensyntatt. Dette siste kan være avgjørende for overlevelse og dyrevelferden.  

 

Det vil være en bedre løsning med et mer fleksibelt utsettingstidspunkt hvor det sikres at fuglen 

(viltet) som settes ut er utviklet/stor nok og at det settes krav til ro og akklimatiseringsperiode etter 

utsetting. NKK er enig i at det må være en siste frist, men dyrevelferdshensyn (utvikling/alder og 

akklimatisering) tilsier større fleksibilitet mtp dato. NKK mener Miljødirektoratet må kunne tillate 

senere utsetting. Samtidig må det sentrale være at det ved utsetting/utsettingstidspunktet både 

hensyntas viltets utvikling/alder ved utsetting og at viltet etter utsetting får tilstrekkelig 

akklimatiseringsperiode/tilvenningsperiode for å sikre overlevelse. 

Forslag til endret tekst for n§ 6-2, fjerde ledd; 

«Viltet skal ved utsetting i sitt naturlige miljø være godt utviklet (alder og størrelse), 

samtidig som det etterfølgende skal være god tid for akklimatisering/tilvenning i sitt naturlige 

miljø.»  

Alternativt; 

«Viltet skal i hovedregelen være satt ut i sitt naturlige miljø senest 20. juli, likevel slik at 

Miljødirektoratet kan godkjenne senere tidspunkt hvor hensynet til viltets utvikling og størrelse, 

samt etterfølgende akklimatisering/tilvenning er hensyntatt.» 

  
Det heter videre i fjerde ledd at «Foring[…] skal avsluttes senest 1. august». Med utsetting 20. 

juli vil det si 10 dager etter utsetting. NKK vil anføre at dette er en altfor kort tilvenningsperiode 

(akklimatiseringsperiode). Det må være bedre å regulere hvor lang tid etter avsluttet foring det 
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utsatte vilt skal sikres ro. NKK mener dette er viktigere og bedre for å ivareta overlevelse og 

dyrevelferden. 

 
Med vennlig hilsen 
For Norsk Kennel Klub 
  

 
Torbjørn Brenna 
Administrerende direktør 
 
 
 


