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 3 

Staten må også selv følge sine etiske regler for jakt  4 

 5 

Det er viktig og nødvendig at våre handlinger som mennesker ligger innenfor et allment akseptert 6 

sett av moralske og etiske rammer. Skal dette fungere krever det at rammene gjelder for alle. Det 7 

innebærer at når myndighetsorganene i en stat skal forvalte, så må også forvalterne forholde seg til 8 

de lover og begrensninger som staten håndhever overfor sine borgere. 9 

  Når jaktloven setter grenser basert på forvaltningsprinsipper og allment aksepterte etiske 10 

grenser, så blir det derfor helt feil hvis staten tillater de forbudte handlinger innenfor egen 11 

forvaltning. En slik praksis vil også bryte ned respekten for de handlinger som loven forbyr. 12 

På samme måten som i forvaltningen er det også i allmennheten grobunn for å 13 

fornuftsforklare de handlinger som en ut fra egne behov ønsker å gjøre. Men vi kan ikke ha en lov for 14 

"kongen" og en for "Jørgen hattemaker" - det som er umoralsk for folk å gjøre er som regel også galt 15 

når det utføres av en stat. 16 

Det er også betenkelig og uheldig overfor de underlagte ansatte, at staten pålegger sine 17 

forvaltere å gjennomføre handlinger som strider mot allmenne etiske prinsipper og oppfatning av 18 

hva som er god moral.  19 

Til sammen virker slike tiltak negativt både i forhold til tilliten til forvaltningen, og mot 20 

respekten for de regler som forvaltningen skal håndheve. 21 

  Landsmøtet i Norges Naturvernforbund krever at MD legger de samme etiske retningslinjer 22 

og begrensninger til grunn for egen forvaltning som lovverket pålegger jegere. Vi krever at: 23 

 24 

 Yngeldrap utgår som virkemiddel i offentlig forvaltning av rovdyr 25 

 Offentlig bruk av motoriserte kjøretøy i strid med jaktloven opphører. Forfølging av rovdyr 26 

med motorkjøretøy skal ikke forekomme 27 

 Bruk av motorisert kjøretøy til felling av rovdyr, som et forebyggende tiltak innenfor verna 28 

områder og i nasjonalparker, bør heller ikke tillates. 29 

 Bruk av motorkjøretøy innenfor nasjonalparker og verneområder må også være forbudt ved 30 

skadefellinger 31 

 Skadefelling utføres kun i akutte situasjoner, mot et konkret individ, når rovdyret har gjort 32 

skade.  33 
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