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Høring av endringer i rovviltforvaltningen 

 
Norsk Kennel Klub (NKK) er formell høringsinstans til høringen.  

 

NKKs medlemsklubber og forbund 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 viktig for NKK at rovviltforvaltningen også ivaretar disse 

interessene.  

 

NKK forholder seg til Stortingets rovdyrforlik og de etablerte ulvesonene og forutsetter derfor at den 

pågående høring ikke medfører endringer i disse.  

 

I all hovedsak støtter NKK forslaget om endring i nødvergebestemmelsen da bestemmelsen med dette vil 

være mer dekkende og ivareta rettssikkerheten til hund på en bedre måte.  

NKK vil understreke at vilkåret «anses påkrevet» avstedkommer vanskelige vurderinger for den  

enkelte som befinner seg i en mulig nødvergesituasjon. Det kan derfor ikke stilles for strenge krav  

til den enkeltes vurdering av andre handlingsalternativers hensiktsmessighet. Under en  

nødvergesituasjon vil det kunne oppstå tidspress og øyeblikkelig krav til handling fra hundeeier eller jeger 

under et eventuelt direkte angrep av rovvilt på jakthund. NKK ser på den foreslåtte endringen som en 

tydeliggjøring og at adgangen til å avlive vilt i en nødvergesituasjon utvides noe. 

 

NKK støtter ikke forslaget om færre rovviltregioner. NKK går inn for en forlengelse av  

funksjonstiden for de sittende rovviltnemndene slik at de nye fylkestingene kan uttale seg om  

framtidige forvaltningsregioner. 

 

NKK mener at det er helt nødvendig å legge til rette for så lokal forvaltning i rovviltpolitikken  

som mulig og det er helt avgjørende at rovviltnemndene har god lokalkunnskap for å kunne ta  

effektive og riktige beslutninger. Det handler om å finne en god balanse der behovet for forankring  

balanseres mot andre hensyn, og at dette gjøres nærmest mulig de som lever med utfordringene i sine 

nærområder slik at avstanden til forvaltningen ikke blir for lang.  NHKF mener at det vi oppfatter som en 

sterkere sentralisering av rovviltforvaltningen som det tas til orde for i høringen, vil føre til et økt 

konfliktnivå innen rovviltforvaltningen. 

 

NKK har for øvrig ingen andre kommentarer til høringen. 

 
Med vennlig hilsen 
for Norsk Kennel Klub 

 
Torbjørn Brenna 
Administrerende direktør 


