
Til Miljøverndepartementet 
 
 
 
Fra 
Lahpoluoppal Gilisearvi/bygdelag     15.05.13 
Lahpoluoppal 
9520 Kautokeino 
 
 
 
Høring av forslag til forskrift om vårjakt på ender i perioden 2013-2022 i Kautokeino 
kommune, Finnmark. 
 
 
Lahpoluoppal Gilisearvi/bygdelag, heretter kalt LGS, er bygdelag tilhørende i bygda Lahpoluoppal, 
40 km øst for Kautokeino kirkested, i Finnmark. Bygda har idag ca 60 innbyggere, og alle boende 
er samisktalende og av samisk ætt. I Lahpoluoppal er det blitt jaktet på ender om våren i uminnelig 
tid, og vi ser på dette som en viktig tradisjon i vårt område. 
 
Styret i LGS sender herved en høringssuttalse angående vårjakt på ender i Kautokeino kommune, 
med følgende uttalelser punktet opp. Vi vil gjøre Miljøverndepartementet oppmerksom på at 
høringsfristen var meget kort, og vi hadde derfor ikke mulighet til å komme med mer utfyllende 
uttalelse. 

• Vi støtter forslaget om  at vårjakt på ender skal bli en permanentordning i Kautokeino 
kommune. I samiske områder, da spesielt i Kautokeino kommune, så har dette foregått i 
veldig lang tid. Vi i LGS mener permanentordning for vårjakt på ender er fornuftig og et 
steg i riktig retning når det gjelder å bevare gammel samisk tradisjon. Vi ønsker også å gjøre 
Miljøverndepartementet oppmerksom på at jakten bør kunne gjennomføres uten alt for 
mange begrensinger, og på en måte som ikke skal være nærmest en «leke-jakt». Allerede nå 
ser vi at jakta er meget begrenset på veldig mange måter, men det har vi ikke anledning til å 
gå inn på i denne omgang. 

• Vi syns begrensningen på både jaktbare artet og fellingskvote er satt altfor lavt. Det burde 
være flere arter det kan jaktes på, og at de må være en høyere kvote enn de 150 som er 
foreslått. Vi viser til at det har foregått vårjakt på ender i veldig lang tid i Kautokeino 
kommune, og det kan ikke påvises på noen måte at det har påvirket bestanden i negativ 
retning. Vi viser til at jaktområdene er meget begrenset geografisk, med det så må det tillates 
en høyere kvote, da jakta allerede er begrenset til et minimun med det. Med dette foreslår vi 
kvoten satt til 500 fugl, og at kvinand og havelle også innlemmes i jaktbare arter. 

• Geografisk er jakten meget begrenset, og tar ikke godt nok hensyn til områder hvor det 
tradisjonelt har foregått jakt på våren. Når det allerede er begrenset med jaktbare arter og 
kvote, så foreslår vi at jaktområdene utvides til flere områder.  

 
På slutten må vi igjen beklage at høringsfristen var altfor kort, men vi håper 
Miljøverndepartementet med dette vil høre på lokalbefolkningen og ta hensyn til deres behov og 
tradisjoner. 
 
 
 
Mvh 
Styret i Lahpoluoppal Gilisearvi/bygdelag 
 


