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Svar på henvendelse om reglene for bruk av kunstig lys i jaktøyemed 

Vi viser til brev fra Miljødirektoratet av 29. september 2021. Direktoratet ber om at 

Landbruks- og matdepartementet presiserer hva som er gjeldende rett knyttet til bruk av 

kunstig lys i jaktøyemed.  

 

Bakgrunnen for direktoratets henvendelse er at de fortsatt mottar en rekke henvendelser om 

hva som er tillatt benyttet av kunstig lys til ulike jaktformer, samt at direktoratet er gjort 

oppmerksom på at det er et økende behov for offentlig ettersøk nattestid etter påskutt hjort, 

der jegere har benyttet ulike former for nattoptikk.  

 

Reglene om bruk av kunstig lys i jaktøyemed følger av viltloven § 20. Bestemmelsen ble 

nylig endret gjennom Prop. 149 L (2020-2021) Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved 

jakt på villsvin). Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget 4. juni 2021 og lovendringen trådte i 

kraft 1. juli 2021. Lovendringen åpnet for utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin, 

herunder bruk av nattoptikk.  

 

I proposisjonen punkt 2.2 har departementet gjort rede for gjeldende rett. Punktet inneholder 

en omtale av hva som ligger i forbudet mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed, samt 

forvaltningens forståelse av innholdet av begrepet kunstig lys. Begrepet kunstig lys er også 

nærmere omtalt under departementets vurderinger i pkt. 4.2 og under merknader til 

lovforslaget i pkt. 6. Proposisjonen bygger på lovforståelsen som forvaltningen har lagt til 

grunn over lang tid, og omtalen av gjeldende rett innebærer således ingen materielle 

endringer.  

 

Når det gjelder jakt på hjortevilt, kan kunstig lys bare benyttes ved ettersøk av påskutt 

hjortevilt når ettersøket foregår "i jaktøyemed", se proposisjonen punkt. 2.2.1. Dette 
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inkluderer bruk av nattoptikk, og det foreligger særskilte regler om varsling m.m., jf. viltloven 

§ 20 fjerde ledd.  

 

Departementets oppfatning er at proposisjonen gir klare rammer for hva som er gjeldende 

rett knyttet til forbudet mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed. Omtalen i proposisjonen av hva 

som menes med kunstig lys er av generell karakter og dermed ikke avgrenset til jakt på 

villsvin. 

 

Stortinget har gjennom Innst. 604 L (2020-2021) fra næringskomiteen gitt sin tilslutning til 

endringen av viltloven § 20 som gjelder utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin - se 

innstillingens vedtak A. Lovvedtaket lyder: 

 
"I lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt skal § 20 tredje ledd andre punktum 

lyde:  

Det samme gjelder bruk av kunstig lys i jaktøyemed, med unntak for 

a) åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert 

b) ettersøk av påskutt hjortevilt og villsvin 

c) avliving av vilt som er fanget levende i felle 

d) jakt på villsvin når jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass." 

 

Når det gjelder næringskomiteens uttalelser under pkt. 2 i Innst. 604 L (2020-2021), mener 

departementet at uttalelsene ikke kan tas til inntekt for en endring av forståelsen av 

gjeldende rett slik gjeldende rett er omtalt i proposisjonen. Komiteen viser til at håndholdte 

kikkerter, kameraer og mobiltelefoner de siste årene har fått digital teknologi og forbedret 

optikk som også kan ha restlysforsterkende egenskaper. Komiteen mener videre at det må 

gjøres en utredning med sikte på å avklare definisjonen av begrepet "kunstig lys" i viltloven, 

og har med dette som utgangspunkt kommet med et anmodningsvedtak (vedtak 1134) til 

regjeringen – se innstillingens vedtak B. Anmodningsvedtaket lyder: 

 

"Stortinget ber regjeringen gjøre en utredning med sikte på å avklare definisjonen av 

begrepet "kunstig lys" i viltloven, og hvilke prinsipper som bør legges til grunn for en ny 

bestemmelse om dette i viltloven, i forbindelse med det pågående arbeidet med 

modernisering av viltloven." 

 

Landbruks- og matdepartementet vil i samråd med Klima- og miljødepartementet og 

Miljødirektoratet følge opp anmodningsvedtaket i det pågående lovarbeidet. Dette 

lovarbeidet innebærer en gjennomgang og modernisering av hele viltloven. Det betyr at også 

gjeldende regler om forbudet mot bruk av kunstig lys, samt unntak fra forbudet vil bli vurdert 

nærmere. 

 

Komiteen har i punkt 2 nest siste avsnitt uttalt en bekymring for at den foreslåtte endringen 

kan innvirke på jakt etter andre arter der det er unntak fra det generelle forbudet mot bruk av 

kunstig lys, og at det vil være snakk om en ikke tilsiktet innsnevring av adgangen for enkelte 

arter. Departementet vil understreke at unntak fra forbudet mot bruk av kunstig lys gjelder 
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ved åtejakt på rødrev når lyskilden er fast montert, ved ettersøk av påskutt hjortevilt og 

villsvin, ved avliving av vilt som er fanget levende i felle, og ved jakt på villsvin når jakten 

foregår i åpent terreng eller ved åteplass. I tillegg er det unntak for bruk av fast montert 

kunstig lys ved åtejakt på jerv ifm. lisensfelling. Departementet kan ikke se at lovforslaget vil 

innvirke på jakt etter andre arter det er gitt unntak for. 

 

Departementet vil avslutningsvis oppsummere med at proposisjonens omtale av forbudet 

mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed, samt forvaltningens forståelse av innholdet av begrepet 

kunstig lys, innebærer en videreføring av gjeldende rett og den lovforståelsen som 

forvaltningen har lagt til grunn over en lang periode. Departementet mener nærings-

komiteens merknader ikke endrer dette utgangspunktet for gjeldende rett, men komiteens 

merknader gir imidlertid signaler på hva som bør utredes nærmere i forbindelse med det 

pågående lovarbeidet.  

 

Miljødirektoratet bes videreformidle dette brevet til relevante fagmiljøer, organisasjoner og 

øvrige relevante aktører. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Klægstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Kristian Buan 

prosjektleder 
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