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Oslo, 24. januar 2018 

 
Statsminister Erna Solberg 
 
 
 
ANGÅENDE FLYTTING AV FORVALTNINGSANSVAR FOR HØSTBARE 
VILTARTER – ANMODNING OM IKKE Å FLYTTE ANSVART 

Norsk Friluftsliv viser til referat fra ekstraordinært statsråd 17.1.2018 vedrørende flytting av 

forvaltningsansvaret for de høstbare viltartene fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til 

Landbruks- og matdepartementet (LMD). 

 

Norsk Friluftsliv representerer de 16 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 

sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 

hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige 

friluftslivets vilkår i Norge, herunder saker som har betydning for forvaltningen av natur- og 

friluftsliv.  

 

Norsk Friluftsliv mener det er viktig med helhetlig naturforvaltning for å skape en bærekraftig 

framtid. Særlig i disse tider der vi begynner å se effektene av menneskeskapte klimaendringer er 

det behov for en robust og langsiktig forvaltning. Vi har over tid opplevd en positiv utvikling i 

retning av en mer helhetlig naturforvaltning. Dette har skjedd blant annet gjennom at det tidligere 

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk ble til Direktoratet for naturforvaltning på midten av 1980-

tallet og som igjen sammen med Klima- og forurensingsdirektoratet ble til Miljødirektoratet i 

2013. I 2009 kom også naturmangfoldloven som legger rammene for bærekraftig bruk og vern av 

naturmangfoldet og økosystemene som alle arter er en del av.    

 

For en robust og helhetlig forvaltning er det behov for utvikling og vedlikehold av 

fagkompetanse over tid. Betydelig fagkompetanse på forvaltningen av våre viltarter, i samspill 

med de øvrige artene i økosystemene, er bygget opp over mange ti-år i KLD og Miljødirektoratet. 

 

Norsk Friluftsliv er derfor sterkt kritisk til at vi nå ser en utvikling av en mer fragmentert 

naturforvaltning gjennom vedtaket om å flytte forvaltningen av høstbar arter til LMD. Selv om 

det alltid er muligheter for forbedringer, mener vi dagens forvaltning fungerer godt og kan ikke se 
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hensikten med eller behovet for denne flyttingen hvis målet er en enklere og mer helhetlig 

naturforvalting. 

 

Ut over dette støtter Norsk Friluftsliv brevet av 22.1.2018 til statsministeren fra Norge Jeger- og 

Fiskerforbund om denne saken. 

 

Med denne bakgrunnen vil Norsk Friluftsliv anmode regjeringen om ikke å flytte forvaltningen av 

de høstbare viltartene fra KLD til LMD. 

 

 

Vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 

       
Lasse Heimdal      Hans Erik Lerkelund 
generalsekretær      fagsjef naturforvaltning 
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