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Informasjon om ny forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt 

Forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt trådte i kraft 01.01.2020. Formålet med denne 
forskriften er å hindre at det oppstår unødig skade på eller ulempe for dyr, mennesker eller 
naturmangfoldet ved utlegging av åte eller fôr til vilt i forbindelse med jakt, fangst, felling, 
fotografering, observasjon eller andre formål. 
 
Fylkesmannen og kommunen gis myndighet etter forskriften til å regulere ulike aspekter knyttet til 
fôring og bruk av åte. Kommunen gis i forskriftens § 10 myndighet til å regulere fôring og bruk av åte 
dersom «fôring eller utlegging av åte kan føre til tilgrising, helserisiko eller annen ulempe på offentlig sted 
eller hindre ferdsel på offentlig sted, kan kommunen ved lokal forskrift forby fôring eller utlegging av åte i 
bestemte områder og tidsrom, og sette andre vilkår for slik aktivitet.» 
 
Forskriftens §§ 7 – 9 regulerer fôring og utlegging av åte til store rovdyr og kongeørn.                             
I medhold av § 9 kan Fylkesmannen etter søknad gi tillatelse til utlegging av åte til brunbjørn. 
Fylkesmannen er kjent med at det blant annet kan være ønskelig å legge ut åte til brunbjørn for å 
trene hunder som skal benyttes til skadefellingsforsøk. Vi vil i behandlingen av søknader legge vekt 
på at slike åter ikke skal legges ut i prioriterte beiteområder. Dette kan tiltrekke rovdyr og øke faren 
for rovdyrangrep på beitedyr. For at også fellingslag fra kommuner som i stor grad er omfattet av 
prioritert beiteområde kan gis mulighet til trening av hunder, oppfordrer Fylkesmannen til 
samarbeid mellom kommuner til bruk av godkjente åter.  
 
Trening av hunder på bjørn vil kunne medføre en viss forstyrrelse av både bjørn og annet vilt. 
Fylkesmannen vil være opptatt av denne aktiviteten skal gjennomføres på en måte og i et omfang 
som ikke medfører unødig forstyrrelser, jf. også bestemmelsen i naturmangfoldloven § 15 om at 
unødig jaging av viltlevende dyr skal unngås. Vi viser i den sammenheng til at enkelte kommuner har 
gitt deltakere på fellingslagene dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven for å 
kunne trene med løs hund. Vi minner om at deltakerne må kjenne til forbudet mot jaging av vilt, og 
hva dette innebærer. Å slippe hund på bjørn, for eksempel ved et åte om våren når bjørnen er særlig 
sårbar, vil Fylkesmannen anse som unødig jaging av vilt og vil være i strid med Naturmangfoldloven 
§ 15. Forbudet gjelder uavhengig av om man har fått dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene 
fra kommunen for å kunne trene med løs hund. 
 
 
 



  Side: 2/2 

 
Andre aktører vil også kunne søke om å utlegge åte for bjørn. Fylkesmannen vil i alle tilfeller legge 
vekt på formålet med søknaden, og om åtebruken, enkeltvis eller samlet sett i et geografisk område, 
vil medføre fare for unødige skade og ulemper for dyr, menneske eller naturmangfold.  
 
Ta kontakt hvis det skulle dukke opp uklarheter eller spørsmål til forskriften. 
 
 
Med hilsen 
 
Vebjørn Knarrum (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Thomas Olstad 
seniorrådgiver 
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