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          14. januar 2015 
 
 

Høringsuttalelse – foreslåtte endringer av 
naturmangfoldloven og viltloven fra WWF, 
Naturvernforbundet og SABIMA 
 
WWF, Naturvernforbundet og SABIMA viser til deres brev 27.11.2014 med høring av endring av 
naturmangfoldloven og viltloven (administrativt beslag og inndragning, oppretting av inkurier). Vi har 
følgende kommentarer til høringsforslaget. 
 
Beslag og inndragning 

WWF, Naturvernforbundet og SABIMA støtter de foreslåtte endringene i nml § 72a (beslag) og nml § 
72b (inndragning). Dette er viktige presiseringer av loven, og noe som også er etterspurt i forbindelse 
med høringen av forskriften for fremmede arter. 
 
Kunngjøring av tillatelse til tiltak i forekomst av en utvalgt naturtype 

WWF, Naturvernforbundet og SABIMA støtter ikke de foreslåtte endringene i nml § 56 første ledd. 
Kunngjøringer i lokalaviser er viktig for å gi en bred andel av befolkningen tilgang til informasjon om 
planlagte tiltak som berører naturmangfold. Vi tror at det vil være et lite fåtall aktører som jevnlig vil 
følge med på miljøvedtaksregisteret, eller abonnerer på vedtak derfra ettersom det er en lite kjent 
tjeneste. Det kan bli bedre kjent, men det vil alltid være aktører som ikke nødvendigvis er spesielt 
interesserte som likevel har en interesse av å uttale seg i saker om utvalgte naturtyper, særlig i sitt 
nærmiljø.  
 
Å fjerne plikten til å kunngjøre i en lokalavis må antas å medføre færre innspill, og innspillene vil 
komme fra et langt smalere spekter av aktører enn situasjonen er i dag. Særlig tror vi at lokale aktører 
og mindre interesseorganisasjoner vil rammes av dette. Departementets forslag vil være uheldig med 
tanke på å få nødvendige innspill fra et bredt spekter av personer og aktører om tillatelser til tiltak i 
forekomster av utvalgte naturtyper, og vil dermed svekke lokaldemokratiet og øke innflytelsen til 
større, ressurssterke instanser. 
 
Miljøvedtaksregisteret er svært godt og viktig verktøy for å spre informasjon om vedtak fattet etter 
naturmangfoldloven og vi oppfordrer myndighetene til å bruke ressurser på å gjøre registeret bedre 
kjent i alle kommuner. 
  
Klargjøring av forbudet med unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi 

WWF, Naturvernforbundet og SABIMA støtter forslaget om å endre nml § 15 første ledd og annet 
punktum til dette: Ved enhver virksomhet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres 
reir, bo eller hi unngås. 
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Endringen er en god presisering, og vi oppfatter det som nødvendig og svært positivt.  
Presiseringen kan kanskje også få betydning i forhold til menneskelige aktiviteter, som grusuttak, som 
foregår i yngletiden til arter som f.eks. sandsvale. Vi legger til grunn at dette ikke vil påvirke det som 
er tillatt når det gjelder eksempelvis virvelløse dyr etter § 20. 
 

Retting av inkurie – klagerett på vedtak om uttak av hjortevilt og bever mv. 

WWF, Naturvernforbundet og SABIMA støtter de foreslåtte endringene i nml § 18 fjerde ledd andre 
punktum. Vi anser dette som en logisk og nødvendig endring. 
 
Retting av inkurie - nødverge 

WWF, Naturvernforbundet og SABIMA støtter de foreslåtte endringene i nml § 17 annet ledd. Vi 
anser dette som en ønskelig og nødvendig endring. 
 
Retting av inkurie – henvisning til naturmangfoldloven 

WWF, Naturvernforbundet og SABIMA støtter de foreslåtte endringene i viltloven § 48 første ledd 
annet punktum. Vi anser dette som en logisk og nødvendig endring. 
 
 
Vennlig hilsen 
 

  (sign.)   (sign.) 
Christian Steel   Heidi Sørensen   Maren Esmark 
Generalsekretær SABIMA Teamleder landmiljø WWF Generalsekretær Naturvernforbundet 
 


