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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - FAGGRUPPERAPPORT
"FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN"

Fra møtet i Kommunestyret den 12.02.2015, sak nr.: 4115.

Det underrettes herved om at det erfattet følgende vedtak:

Vedrørende høring av faggrupperapporten "Forenkling av utrnarksforvaltningen",
datert 15.12.2014 slutter Folldal kommune seg til høringsuttalelsene fra
Utmarkskommunenes Sammenslutning USS og Fjellnettverket.

Kommunestyret savner dessuten forslag til forenkling og demokratisering av
rovviltforvaltningen og er således uenig i avgrensningen i punkt 1.4. Kommunestyret
vil peke på den store betydningen bruken av utmarksbeite har for kulturlandskapet,
verdiskapningen, matproduksjonen og bosettingen i kommunen. Slik det er i dag er
det for mange aktører; Stortinget, departementet, direktoratet, fylkesmannen,
rovviltnemnda og Mattilsynet. Dette gir uklare og uoversiktlige ansvarsforhold og
minimal lokal innflytelse.

Kommunene sin oppgave avgrenser seg utelukkende til å organisere og delvis betale
skadefellingslag. Det forventes at kommunale skadefellingslag stiller opp til alle
døgnets tider for å løse akutte rovdyrangrep som et resultat av en mislykket og
udemokratisk rovviltpolitikk.

Gjennom en rekke år har jervestammen i region 5, Hedmark vært det dobbelte av
Stortingets bestandsmålsettting. Samtidig har tapet til jerv i gjennomsnitt for hele
kommunen ligget på 10-13%, altså over tiltaksgrensa Mattilsynet nå har satt for
enkeltbesetninger, Staten har praktisert erstatningsforskriften på en slik måte at kravet
til dokumentasjon er umulig å innfri. Dette fører til reduserte erstatninger på flere
hundre tusen kroner bare for Folldal. På denne måten kommer beitenæringa i en
dobbelt skvis.
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Folldal kommune

Konklusjon: Rovviltforvaltninga er overmoden for en forenkling, demokratisering og
med større reell og lokal medvirkning.
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