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Endring av forskrift for jakt- og fiske i statsallmenning
DN har lagt fram utkast til endring av forskrift for jakt- og fiske i statsallmenning. Frist for uttale er 1.1.11.
Noregs fjellstyresamband har laga eit notat til dei foreslege endringane i 11 punkt med utfyllande
kommentar:
1. Korttyper og prisrammer for fiskekort fjernes. Dette fordi vi mener prisene fremdeles vil forholde seg lave
blant annet fordi fiske i all hovedsak ikke er noen begrenset ressurs. Hvis ikke, må prisrammene økes
mer enn foreslått i høringsutkastet.
2. Prisrammene for villreinjakt må minimum økes i tråd med prisstigningen.
3. For småviltjakt vil det være tilstrekkelig å måtte tilby dagskort og sesongkort, samt at det må gis romslige
rammer for disse korttypene. Dette for å gi fjellstyrene mulighet for å tilpasse korttyper etter lokale
forhold samt få dekt inn kostnadene sine relatert til småviltforvaltning og tilrettelegging av denne.
4. Sesongkort bør kunne tilbys kun fram til jul, for deretter kun å kunne tilby dagskort under vinterjakt etter
31/12. Årskort vil sånn sett være overflødig. Sesongkort varer i dag i de fleste områder fram 31/12. Ved
at det gis rom for salg kun av dagskort/periodekort etter jul vil dette være tilstrekkelig endring for
fjellstyrenes del.
5. 5-dagerskort bør ikke være obligatorisk. Hvis man skal ha noen kort som er obligatoriske med unntak av
dagskort og sesongkort bør fjellstyret velge selv om dette skal være 5 eller 7-dagers kort . Krav om at
alle fjellstyrene skal tilby 5-dagerskort vil føre til at svært mange fjellstyrer må legge om sine
tildelingsrutiner.
6. NFS ser positivt på at kravet om at familiekort skal være obligatorisk fjernes. Administrasjon av denne
korttypen er i mange områder uoversiktlig og med lave kortpriser og gratis fiske til barn/unge er denne
korttypen lite brukt i mange områder.
7. Fjellstyrene bør gis mulighet til kun å selge dagskort/korttidskort etter jul. Dette for å ha bedre kontroll
med hvor stort jakttrykket er i denne perioden hvor bestanden er mest sårbar.
8. Fjellstyrene må kunne tilby jaktkort på elg i begrenset tidsperiode til fastpris med tillegg for antall kilo
kjøtt ved felling av dyr. NFS ser positivt på den foreslåtte endringen.
9. NFS imøteser en endring der jegere ikke trenger å oppgi om de har tilgang til annen jakt på søknaden og
ikke kan jakte samtidig på privat grunn og statsallmenningsgrunn. NFS mener imidlertid at det bør
forskriftsfestes at ingen kan jakte både hos fjellstyrene og hos Statskog samme år.
10. NFS ser positivt på at det gis mulighet for de fjellstyrene som ønsker å tillate at flere jegere går sammen
og danner jaktlag når disse kun har en fellingstillatelse.
11. NFS mener fortsatt at rettigheten til elg/hjortejakt tilligger innenbygdsboende tilsvarende som for
villreinjakt.
Vedtak:
Fjellstyret støttar NFS sin merknader til ny forskrift, men det er viktig at NFS presiserar si uttale til § 6 slik at
det ikkje er tvil om at ein framleis ynskjer tildeling av 5/7-dagars kort i regulert periode med søknadsfrist.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 24.11.10
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