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HØRINGSUTTALELSE- FORSKRIFT TIL VÅRJAKT PÅ ENDER I KAUTOKEINO KOMMUNE 
2013- 2022  
 
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til høringsbrev fra 
Miljøverndepartementet av 08.05.2013, angående forskrift om vårjakt på ender i Kautokeino 
kommune i perioden 2013- 2022.  
 
FeFo kommenter i høringsbrevet kun de punkter hvor vi føler behov for å komme med 
uttalelse. Høringspunkter som ikke er nevnt har vi ingen kommentarer på.  
 
1. Forskriftens varighet. 
Departementet foreslår å endre forskriftens varighet til 10 år i stedet for 1-2 års 
prøveordninger som tidligere har vært praktisert.  
 
FeFo støtter dette forslaget. Styret i FeFo har tidligere uttalt at man ønsker en permanent 
ordning knyttet til vårjakta i Kautokeino. En forskriftsvarighet på 10 år gir etterlengtet 
forutsigbarhet rundt administrasjon av vårjakta, og den årlige usikkerheten rundt 
forvaltningen unngås i stor grad.  
 
5. Rapportering og evaluering. 
Finnmarkseiendommen og Kautokeino kommune er ansvarlige for den pliktige 
rapporteringen. Nytt av denne paragrafen er at rapporten første år og deretter hvert femte år 
skal inneholde en redegjørelse for hvordan vårjakten bidrar til å opprettholde samisk kultur. 
Bestemmelsen er tatt med fordi adgangen til vårjakt på ender i Kautokeino bygger på 
hensynet til bevaring av samisk kultur.  
 
FeFo er skeptisk til kravet om redegjørelse i rapport for vårjaktens bidrag til opprettholdelse 
av samisk kultur. For å tilfredsstille kravene til vårjakt på ender, må personer ha vært bosatt 
i Kautokeino kommune i 5 år og fortsatt bo der, og er dermed en del av det samiske 
lokalmiljøet. FeFo mener derfor at antall søknader om jaktkort og dokumentasjon av 
jaktutøvelse som tidligere vil gi en tilstrekkelig redegjørelse for vårjaktens bidrag til samisk 
kultur. 
 
Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Even Borthen Nilsen på telefon 926 87 818. 
 
Med hilsen/Dearvvuođaiguin 
 
 
Einar J. Asbjørnsen/sign. 
leder - utmark 
  Even Borthen Nilsen 
  utmarksforvalter 
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