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Teknologi og jakt 

 Hva er jaktutøvelse ?
– Slik en politiker ser det

 Etikk og moral vs. Lover og forskrifter 
– Har vi bruk for etikk og moral?



Hva er etisk jaktutøvelse?



Droner 

 Lovregulering 
– Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.
– Viltloven – droner til jakt 

• Jakt
• Luftfartøy 

– Motorferdsel ? 
– Naturmangfoldloven § 6 generell aktsomhetsplikt 
– Hva med verneområder? 

• Hva står i verneforskriftene ?



Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

 luftfartøy som ikke har fører om bord(RPAS):innretninger 
som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og 
hvor flygingen har et annet formål enn rekreasjon, sport 
eller konkurranse 

 modellfly: innretninger som ikke har fører om bord, som 
beveger seg i luften og hvor flygingen kun har rekreasjon, 
sport eller konkurranse som formål



Hva er luftfartøy 

– Luftfartsloven skiller mellom "luftfartøy som ikke har 
fører om bord" og "innretninger som er bestemt til å 
bevege seg i luften, men som ikke kan anses som 
luftfartøyer". Det må altså skilles mellom RPAS og 
modellfly, da modellfly ikke defineres som luftfartøy. 

Luftfartstilsynet 



Modellfly vs. Luftfartøy



Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

 § 6. Reguleringer modellfly:

– All flyging med modellfly må skje på en hensynsfull måte 
som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller 
eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse 
for allmennheten.



Krav til fører av modellfly

 Fører av modellfly må til enhver kunne se dronen slik at 
han/hun har full kontroll over dronen. 

 Flygning kan bare finne sted i dagslysperiodene 
 Ikke høyere enn 120 meter over bakken/vann
 Ikke nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøyer 

eller bygninger som ikke er under droneførers kontroll unntatt 
under start og landing.  



First person view

 Hvis den som fører modellflyet har bistand fra en person 
som står ved siden av føreren, og modellflyet til enhver 
tid er godt synlig for han eller henne, kan flygingen 
utføres gjennom informasjon fra kamera i modellflyet 
(first person view).



Droner som luftfartøy 

 De vanlige luftfartsreglene gjelder 
 Tre kategorier (RO) inndelt etter: 

– Vekt 
– Hastighet 

 Tilleggskrav: 
– Melding av oppstart til luftfartstilsynet 
– Loggføring m.m.



Naturmangfoldloven § 6 

 Generell aktsomhetsplikt: 
– «Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for 

å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 
og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av 
offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom 
forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.»

 Bestemmelsen kan ramme aktiviteter som medfører skade 
på naturtyper og dyreliv. 



Naturmangfoldlovens § 15

 § 15.1(forvaltningsprinsipp)

 Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Unødig skade og 

lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. Likeledes skal unødig 
jaging av viltlevende dyr unngås.



Lov om motorferdsel i utmark 

 Landing og start med luftfartøy fra utmark: 
– Med motorferdsel menes i denne lov ----- bruk av svevende 

fartøy drevet med motor, samt landing og start med 
motordrevet luftfartøy.

 Ikke forbud mot droner:
– transport av personer eller gods
– Omfatter ikke modellfly og luftfartøy som er for små til å 

føre en person 



Verneområder 

 Verneområder (nasjonalparker, naturreservater og andre 
verneområder)

 Verneforskrifter som angir hva som er tillatt i det enkelt 
verneområdet. 

 Om droner reguleres vil være avhengig av verneformål
 Skiller ikke mellom fritidsbruk og kommersiell virksomhet 



Konklusjoner iht. vårt lovverk

 Bruk av droner er i utgangspunktet tillatt 
 Reguleres gjennom forskjellige «rettslige standarder» 
 Omtales i mer/mindre konkret i lover og forskrifter 
 Dispensasjon fra forbud i verneforskrifter

– Enkeltvedtak dvs.  klagerett m.m. 



Viltlovens § 21 

 Det er forbudt under jakt: 
– b) å bruke luftfartøy til: 

• forfølgning av vilt 
• avledning av viltets oppmerksomhet

– c) å bruke luftfartøy til lokalisering av vilt 
– d) å løse skudd fra luftfartøy

 Eldre jaktlov av 1951
 Hvorfor er det regulert?
 Dispensasjon fra forbudet?



Definisjonen av jakt

 Definisjon
– «søke etter vilt i den hensikt å felle det» 
– Jakt har tre faser:

• Søke etter 
• Felle
• Ta besittelse av felt vilt (ettersøk)  



Forbud mot bruk av luftfartøy

 Viltlovens definisjon av luftfartøy følger luftfartsloven. 
– Ut fra bestemmelsens formål er det naturlig å knytte luftfartøy til 

definisjonen i luftfartslovverket.  



Er jakt rekreasjon, sport eller konkurranse ?  

 Veileder til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

«Droner som brukes i forbindelse med jakt defineres av 
Luftfartstilsynet som et luftfartøy. Jakt har et selvstendig 
formål som ligger utenfor begrepet; «brukes utelukkende for 
rekreasjon, sport eller konkurranse».
Formålet med jakt, felling og fangst er å høste av 
viltproduksjonen til gode for landbruksnæring og friluftsliv, 
jf. viltlovens § 1. (Lovens formål).»



Rundskriv til utøvelsesforksriften 

Det vil stride mot viltlovens intensjon og bestemmelser å 
benytte disse til jakt, felling og fangst. 
Det er derfor forbudt å benytte droner i forbindelse med 
jakt, felling og fangst, herunder lokalisere, forfølge og å 
avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren.»



Jaktutøvelse – tidsaspektet 

 Når er da bruk av droner tillatt 
 Et skjønn, men for å være helt sikker 

– Ikke samme dag 
 Oversiktsbilder av terrenget

– ikke samme dag
 Kommersielle film, tv produksjoner 



Jakt 

 Teknologien
– Bruke selve dronen 
– Bruke hjelpemidler festet til dronen

• Kamera/video - Sanntidsinformasjon 
• Fremtiden: varmesøkende kamera m.m.



Jakt på hav og fjord 

 Innen en avstand av 2 kilometer fra land, herunder 
holmer og skjær, er det forbudt å drive jakt fra motorbåt 
eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med 
motor. 



Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

 § 10.Våpen mv.

– Det er ikke tillatt å fly modellfly påmontert våpen eller 
våpensystemer. Det er ikke tillatt å fly modellfly påmontert 
raketter, fyrverkeri eller annet farlig utstyr.



Droner til felling av vilt utenfor jakt

 Bruk i forbindelse med trafikkpåkjørt vilt 
– Ikke jakt
– Kommunal oppgave 
– Utdannet og trent ettersøkspersonell
– Teknologi – manglende erfaring/kompetanse 





Bruk av ubemannede luftfartøy/droner på Svalbard 

 Rapport om bruken av droner i forskningsøyemed på Svalbard + 
andre steder

 Erfaringer i forhold til forstyrrelse av droner på fugler/dyr
 Stort bruksområde – kostnadseffektivt og skånsomt
 Graden av forstyrrelse /stress på fugl er avhengig av:

– dronens form 
– farge 
– hastighet  
– innflygingsvinkel 



Hvordan påvirkes viltet 

 Lite systematisk forskning 
– Kommentarer i rapporter hvor droner er brukt 

 Stressnivå er forskjellig fra art til art
 Avhengig av om arten oppfatter dronen som predator 
 Avhengig av situasjon 

– Hekkeperioden - annen adferd ovenfor droner enn ellers. 



Nattkikkersikter



Nattkikkertsikter

 Viltlovens § 20
 Ikke tillatt å bruke kunstig lys under jakt

– Unntak ved ettersøk – underretningsplikt. 
 Hva med IR-kikkerter, termiske sikter ol. ?

– Skitt jakt 
– Balsfjorddommen
– Artikkel lov og rett ved lagdommer Halvor Aas



Skudd på lange hold 



Langholdskyting

 Viltlovens § 19
– Rettslig standard
– Etikk og moral  

 Hva går grensen mot det ulovlige – straffbare
 Jegeropplæringen
 Prioriteringer i politi og påtalemyndighet 
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