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Til Miljødirektoratet

Oslo, 15. februar 2021

Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning –
høringsuttalelse
Vi viser til høring om forskrift for jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning.
Norsk Friluftsliv representerer de 18 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 sikre allmennheten gode muligheter til å drive et
høstingsbasert friluftsliv.
Statsallmenningene er, sammen med annen statsgrunn, viktige områder for allmennhetens
muligheter til å drive jakt og fiske. Hvilke bestemmelser som gjelder for disse områdene, er derfor
viktige. Statsallmenningene er også viktige områder for det allmenne friluftslivet, utover jakt og
fiske.
Tilgang til jakt og fiske
For tilgangen til jakt, fangst, felling og fiske i statsallmenningen skilles det mellom
innenbygdsboende og utbyggsboende, og at det skal være en rimelig fordeling mellom disse. Vi
støtter Miljødirektoratets forslag om å forskriftsfeste definisjonen av hva rimelig fordeling er.
Konkret foreslås det en fordeling for kortsalg på 60 % til innenbygdsboende og 40 % til
utenbygdsboende, når det er behov for å regulere tilgangen. Vi synes dette virker som en
fornuftig fordeling og støtter dette.
Priser for jakt og fiske
Rimelig pris for tilgang til jakt og fiske er en forutsetning for at dette skal være en aktivitet for
alle, uavhengig av folks økonomi. Det er derfor viktig at det settes en prisramme som sikrer dette.
Norsk Friluftsliv er som følge av dette svært kritisk til at prisene for jakt og fiske kan øke utover
konsumprisindeksen, og støtter ikke dette forslaget.

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM speiderne, Kristen Idrettskontakt,
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Seilforbund, Norges sopp- og nyttevekstforbund,
Norges speiderforbund, Norges Turmarsjforbund, Norsk Kennel Klub, Norsk Orientering, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening

Mange av de store statsallmenningene ligger innenfor rimelig reiseavstand for store
befolkningsgrupper med god kjøpekraft. Med trang økonomi og muligheter for å øke prisene,
kan det for mange fjellstyrer være fristende å skru opp prisene på jakt- og fiskekort for å
finansiere den generelle driften, utover det som går til jakt- og fiskeforvaltningen. Dette mener vi
er feil måte å gjøre dette på, og finansieringen av fjellstyrene må gjøres på en annen måte.
Norges Jeger- og Fiskerforbund, har sammen med Norsk Fjellstyresamband, jobbet å få på plass
en grunnfinansiering av fjellstyrene på statsbudsjettet. Dette er noe Norsk Friluftsliv har støttet,
da vi mener det er et viktig og godt tiltak for friluftslivet og for samfunnet, herunder folkehelsen.
For noen fjellstyrer er det mulig å øke inntektene ved å øke kortsalget for jakt og fiske, i stedet
for å øke kortprisen. Norsk Friluftsliv støtter selvsagt slike tiltak.

Utover dette viser vi til høringsuttalelsen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.
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