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Høring jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1.4 2012 til
31.3.2017
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) viser til høringsbrev av 31.5.2011 og vil med dette komme
med kommentarer og innspill til forskriften. Vi viser også til e-postkommunikasjon med DN der vi
fikk utsatt fristen for høringen til 15. oktober.
FRIFO representerer femten store friluftslivsorganisasjoner i Norge med til sammen nesten 680.000
medlemskap. FRIFO fremmer allemannsretten og allmennhetens tilgang til natur, og bruk av
naturen. Vi arbeider for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk
friluftslivstradisjon som, gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer, fremmer friluftsliv for alle.
For det første vil vi nevne noen generelle innvendinger vi har mot selve høringsprosessen:
-

I likhet med utøvelsesforskriften, ble denne forskriften sendt ut på høring på et tidspunkt
som passer svært dårlig med aktivitetssyklusen i frivillige organisasjoner. Høringer som skal
sammenfattes ut i fra medlemmers synspunkter i organisasjonene bør i fremtiden ikke legges
til sommerferien og med svarfrist like etter jaktstart på småvilt. Dette å få til en demokratisk
prosess i fra bunnen og opp i organisasjonene.

-

Det er også viktig at det kommer tydeligere frem at det er hele forskriften som er på høring
og ikke kun de foreslåtte endringene fra DN.

For FRIFO er det svært viktig at jakt foregår i full aksept fra allmennheten. En del turgåere og
bærplukkere føler seg utrygge under jakten og vegrer seg for å ferdes ute. Sånn sett kan jakt være en
begrensende faktor for utøving av friluftsliv i en periode på høsten. All utvidelse av jakttider må ta
hensyn til allmenn ferdsel. Forskriften må følges opp med en stor grad av informasjon. Det er viktig
at jakt foregår uten negativ innvirkning på retten til fri ferdsel.
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): 4H Norge, Den Norske Turistforening,
Forbundet KYSTEN, Kristen Idrettskontakt, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUKKFUM speiderne, Norges klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors
Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norsk Kennel Klub, Skiforeningen, Syklistenes landsforening.
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Det er også viktig at en eventuell utvidelse av jakttider på enkelte arter ikke går utover muligheten
for andre former for jakt. Det er derfor viktig at det legges inn premisser om samjakt der dette er
aktuelt.
Det er viktig at arter som det tradisjonelt har blitt jaktet på, også i fremtiden kan være jaktbare. Det
oppnås gjennom en god forvaltning både lokalt og nasjonalt. Vi ser heller ingen grunn til at jaktbare
arter fjernes fra forskrift uten at det forligger en bestandsfaglig vurdering som tilsier dette. Dette for
å verne om jakttradisjoner som kulturbærer i Norge.
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