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Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning - høyring
Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning skal reviderast og er ute på høyring. Ny forskrift
skal være gyldig frå 1.april 2016. Fjellstyret gir uttale til Norges fjellstyresamband (NFS) som gir utale til
Miljødirektoratet. Fjellstyra sin høringsfrist til NFS er 1. desember.
Forskrifta gir viktige føringar for fjellstyra sin jakt- og fiskeforvaltning og er også viktig i forhold til fjellstyra
sine økonomiske rammer då forskrifta gir prisrammer for jakt og fiske (ikkje elg/hjortejakt).
NFS har i e-post datert 23.10.15 gjort ein gjennomgang av endringane og det kan kort oppsummerast slik:
Det er et viktig mål for NFS at regelverket som regulerer fjellstyrenes forvaltning av jakt- og fiskeressursene
ikke blir så komplekst og detaljert at man ikke klarer å tilpasse seg lokale forhold og en moderne forvaltning i
stadig endring, spesielt innen fiske og småviltjakt. Vi bør sammen men Miljødirektoratet se på muligheter for
å forenkle regelverket ikke bare i tilknytning til forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning,
men i forhold til regelverket omkring jakt og fiske generelt. En komplekst regelverk kan være med på å hindre
rekruttering, spesielt i forhold til storviltjakt og rovviltjakt. Både fjellstyrene, Miljødirektoratet, Norges Jegerog Fiskerforbund, NFS og andre kan også bli bedre på å kommunisere og informere om dagens regelverk.
NFS er opptatt av å ha prisrammer som er forsvarlige i forhold til god drift av statsallmenningsarealene. Mye
av pengene til forvaltning av disse områdene kommer fra fjellstyrenes omsetning av jakt og fiske og dekker
både lønnsutgifter og andre utgifter til administrasjon og tilrettelegging for jegere, fiskere og andre friluftsfolk.
I Miljødirektoratets høringsbrev står det at «Det er et uttalt mål at fjellstyrene i større grad enn tidligere må
dekke sine utgifter ved salg av bla. jakt og fiske. Dette har gjort det nødvendig å fravike tidligere praksis med
i stor grad å binde prisene opp mot konsumprisindeksen». Ut i fra de gitte rammer kan vi ikke se at den
foreslåtte økningen tilfredsstiller dette. Forslaget justerer bare delvis for forventet lønns- og kostnadsvekst,
men ikke mer.
NFS mener man i forskriften må endre begrepsbruken i forhold til «regulert periode». Tidligere solgte mange
fjellstyrer et begrenset antall kort de første 2-5 ukene (regulering), deretter var det åpent kortsalg uten
vesentlige begrensningen. De siste årene har dette endret seg. Fjellstyrene regulerer jakten i langt større
grad i hele jakttiden, slik at stort sett hele jaktsesongen kan framstå som «regulert periode». Begrepet
«regulert periode» blir derfor uklart. Vi ber om at Miljødirektoratet finne andre begrep for å beskrive perioden
dette gjelder, og som til nå har vært beskrevet som «regulert periode».
Framlegg til vedtak:
Fjellstyret støttar NFS sine merknader til høyringsutkast til ny forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på
statsallmenning.
Vedtak:
Fjellstyret støttar NFS sine merknader til høyringsutkast til ny forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på
statsallmenning.
Vedtaket er einstemmig.
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