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Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark   
Vårjakt på ender i Kautokeino kommune i 2013 - 2022 
 
Vi viser til Departementets referanse 12/3172, høring av forslag til forskrift om vårjakt på 
ender i 2013-  2022 i Kautokeino kommune. 
 
Fylkesmannen er mener at høringsfristen er for kort i en så prinsipiell sak, hvor man endelig 
etter at Naturmangfoldloven har trådt i kraft, skal ta stilling til om vårjakten på ender bør 
videreføres i ytterligere 10 år.  
 
Vi viser til Departementets bakgrunnsvurdering i høringsbrevet: 
Vårjakt på ender er en gammel tradisjon i Kautokeino. Vårjakten var tidligere 
ernæringsmessig viktig for de fastboende da den ga et viktig næringstilskudd i en kritisk fase 
om våren. Jaktformen har hatt og har fortsatt sterk kulturell forankring i  
den samiske delen av lokalbefolkningen, og det knytter seg egne tradisjoner og kunnskap til 
vårjakten.  
 
Vårjakten strider imidlertid mot moderne prinsipper og praksis for forvaltning av vilt. Lov 29. 
mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9 slår fast at det bør ikke fastsettes jakttid for en 
art i hekke- og yngletiden for vedkommende art. 
 
Ved vurderingen om man skal innføre vårjakt permanent må man vurdere om videreføring av 
vårjakten som samisk tradisjon er svært viktig, og viktigere enn prinsippet om at dette totalt 
bryter med moderne prinsipper og praksis for forvaltning av vilt i Norge. Vi viser til at eneste 
argument for en videreføring av ordningen, er hensynet til å videreføre en gammel samisk 
tradisjon. Vi kan ikke se at tradisjonen er avgjørende å videreføre av hensyn til å sikre et 
viktig næringstilskudd i en kritisk fase om våren, for delen av den samiske befolkningen som 
deltar i vårjakten. Imidlertid ser vi argumentet om at dette er en viktig tradisjon relatert til  
tradisjon og utmarkshøsting av naturen i Kautokeino. 
 
I 2012 viser rapport fra Kautokeino kommune at 127 jegere fikk tildelt 300 ender, hvorav 89 
rapporterte, og 38 ikke gjorde det. Av de som rapporterte var det 7 stk. som ikke hadde 
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jaktet. Dette tilsier at under 120 jegere jaktet foregående år. I 2012 ble 170 ender felt. I hvor 
stor grad jegere som ikke rapporterte faktisk jaktet er ukjent.  
 
Dette tilsier at tradisjonen videreføres av et svært begrenset antall jegere, og at tradisjonen 
har kun et begrenset omfang blant jegerkretsen med samisk tilknytning i Kautokeino.  
 
Fylkesmannen kjenner ikke kunnskapsgrunlaget godt for hvor viktig denne tradisjonen er 
blant jegere i Kautokeino, og har heller ikke noe kunnskapsgrunnlag for å si hvilke 
konsekvenser jakten har for andre viltarter. Hensynet til andre viltarter blir viktig dersom det 
er slik at jakten medfører felling av andre arter enn de forslåtte. Fylkesmannen skjønner at 
langvarig tradisjon for denne jakten er en sterk motivasjon for lokalbefolkningen, og vi ser at 
dette bør ilegges vekt i vurderingen.  
 
I forbindelse med utredningsarbeidet for Guohteluoppal Nasjonalpark kom det 
tilbakemeldinger fra jegere til Fylkesmannen om at vårjakten også utøves i sidevassdragene 
av Kautokeinoelva utenfor jaktområdene.  
 
Vi forutsetter at Miljøverndepartementet vil vektlegge i saken at åpning for vårjakt kan 
medføre tilfeller av felling av feil art, og herunder også risiko for at rødlistede arter som 
dverggås og andre arter på trekk igjennom området kan bli felt.  
 
Ordningen bryter med moderne prinsipper og praksis for forvaltning av vilt i Norge. 
Fylkesmannen kan ikke i lys av kunnskapsgrunnlaget støtte Departementets vurdering om at 
vi har kunnskap nok til å videreføre ordningen med vårjakt på ender. Vi savner en utredning 
av faktisk omfang av jakten, og betydningen av jakten for lokalbefolkningen.  
 
Innspill til forskrift ved eventuell åpning for jakt: 
Vi foreslår restriksjoner på deltakelse i jakten for enkeltpersoner ved mangelfull rapportering.  
Vi viser til at en relativt begrenset andel av jegerne rapporterte i 2012.  
 
Ved mangelfull fangstrapportering fra jeger/ jeger ikke henter tildelt jaktkort hos Kautokeino 
kommune det aktuelle år, skal etterfølgende års søknad fra vedkommende om jakt på ender 
avslås. 
 
Fylkesmannen er positiv til at jakten begrenses og kun rettes mot de foreslåtte arter, kun 
hannfugl, at havelle ikke lenger omfattes av ordningen, og at kvoten settes oppad til 150 stk 
totalt, hvorav inntil 100 toppand. Vi viser til rapport om 170 felte fugl i 2012. 
 
Ved en eventuell jakt er muligheten for å jakte og ikke antallet fugl som kan felles det 
viktigste momentet å ivareta dersom jakten videreføres av hensyn til å opprettholde lokal 
samisk tradisjon. Det bør sikres at Reinpoliti eller Statens Naturoppsyn fører oppsyn med 
jaktordningen som fast oppdrag årlig i 2012 – 2020 da jakten pågår i begrensede områder og 
kun et begrenset antall personer kan delta i jakten.  
 
Fylkesmannen gjør Departementet oppmerksom på at deler av jaktområdet muligens 
overlappes av et område som er foreslått vernet i myrplanen. Vi anbefaler at det lages 
digitale kart over jaktområdet, slik at det ikke er mulig å misforstå hvor jaktområde er. 
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Med hilsen 
 
 
Bente Christiansen 
miljøvernsjef 

 
 
 
 
Geir Østereng 
seksjonsleder 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
 
 


