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REVISJON AV FORSKRIFT OM JAKT, FANGST, FELLING OG FISKE PÅ 

STATSALLMENNING - HØRING 

 

Vedlegg: 

  

- Høringsnotat fra Miljødirektoratet - revisjon av forskrift av 8. mars 2004 om jakt, 

felling, fangst og fiske på statsallmenning 

-  Foreløpige kommentarer fra Norges fjellstyresamband 

- Priskalkulering 

  

 

Saksframlegg: 

 
Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning skal nå revideres. Denne gir viktige 

føringer for fjellstyrenes jakt- og fiskeforvaltning og er også viktig i forhold til fjellstyrenes 

økonomiske rammer da forskriften gir prisrammer for jakt og fiske (unntatt elg/hjortejakt). Ny 

forskrift skal være gyldig fra 1.april 2016. Fjellstyrenes høringsfrist til Norges fjellstyresamband 

(NFS) er 1. desember.  

 

Til saken er det lagt ved høringsnotat fra Miljødirektoratet. Høringsdokumenter finnes også på 

direktoratets hjemmesider: http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Revisjon-av-

forskrift-om-jakt-felling-fangst-og-fiske-pa-statsallmenning-201510586/   

 

I tillegg er det lagt ved foreløpige kommentarer og priskalkulering fra Norges fjellstyresamband.  

 

Saksbehandlers merknader: 

 

NFS har gjort en grundig vurdering av gjeldende og foreslått forskrift, og har i sine 

kommentarer kommet med mange viktige momenter i forhold til fjellstyrenes handlingsrom 

når det gjelder forvaltning og økonomi de kommende fem årene. Disse virker dekkende for 

aktiviteten i våre områder og det anbefales en tilslutning til foreløpig uttale fra NFS.  
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Forslag til vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre gir sin tilslutning til foreløpig uttale fra Norges fjellstyresamband 

vedrørende revisjon av forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i 

statsallmenning. 

 

 

 

Møtebehandling: 

Fjellstyret vil understreke behovet for økte prisrammer, særlig når det gjelder villreinjakt.   

Det vises til priser blant andre rettighetshavere i områder med tilsvarende eller dårligere 

tilbud. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre gir sin tilslutning til foreløpig uttale fra Norges fjellstyresamband 

vedrørende revisjon av forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i 

statsallmenning. Fjellstyret viser spesielt til foreslåtte prisrammer på villreinjakt, som bør 

økes ytterligere, særlig når det gjelder fritt dyr.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtaket kan påklages av alle med klageinteresse, jf. § 28 i forvaltningsloven. En eventuell 

klage skal være skriftlig og sendes Ringebu fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. 

Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
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