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Høringskommentar:  Faggrupperapport ”Forenkling av utmarksforaltningen” 

 

Viser til høring med frist 28.02.2015. Vi vil innledningsvis bemerke at den korte 

høringsfristen har gjort det vanskelig å få en grundig nok behandling innad i våre tilknyttede 

organisasjoner. Men vil allikevel komme med noe korte kommentarer som vil bli tatt med i 

videre vurderinger av forslagene. 

 

En forenkling av forvaltningen for brukerne er en positiv målsetting, men det må ikke gå på 

bekostning av viktige avveiinger av ulike interesser i utmarka. Det krever kompetanse både i 

saksbehandling og fagkunnskap om feltet natur og utmarksbruk som de fleste av våre spredte 

kommuner i dag har vansker med å bygge opp i forhold til både fagmiljø og kapasitet. 

Forslaget om ytterligere desentralisering av utmarksforvaltningen til kommunenivå vil fordre 

økte ressurser for dette formål i kommunene. I Finnmark vil det gjennomgående være 

vanskelig å få god nok distanse i saksbehandlingen da befolkningsgrunnlaget er grisgrendt. 

Det blir også vanskelig å bygge tilstrekkelig fagmiljø til at kompetansenivået vil kunne 

opprettholdes dersom fylkemannens kompetansemiljø legges ned. Dette vil kunne øke 

konfliktnivået i natur- og utmarkssaker og skape uforutsigbarhet i forvaltningen. 

 

Våre erfaringer tilsier at for lokal forvaltningsmyndighet i forhold til ressursforvaltning, kan 

gå i disfavør av en helhetlig økologisk bærekraftig forvaltning av kommuneoverskridende 

ressurser. 

 

I Finnmark har vi positiv erfaring med helhetlig grunneierforvaltning gjennom FeFo, men det 

endelige punktum er ikke satt for mulige endringer i rettighetsforholdene i utmarka i 

Finnmark, og dermed heller ikke for rammene for praktiske forvaltningsgrenser. Skal en 

parallelt med dette etablere et nytt regionalt utmarksstyre på bekostning av fylkesmannens 

regionale funksjon i dag, tror vi det vil bli ytterligere byråkratisk forvirring for brukerne som 

skal finne fram i enda et nytt forvaltningsnivå. 

 

Vi ser behov for å beholde et kompetansemiljø med kontroll og innsigelsesmyndighet på 

fylkesmannsnivå både for nødvendig distanse og habilitet og for å sikre et stabilt fagmiljø. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Gunnar Reinholdtsen, leder 

AU FNF Finnmark 
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