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Behandling: 
Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Fylkesrådet støtter forslaget om at kommunene bør overta forvaltning av verneområder som 
i sin helhet ligger i innenfor en kommune, siden dette vil være en styrking av 
lokaldemokratiet.  
 

Når det gjelder forvaltning av innlandsfisk og hjortevilt, så mener fylkesrådet at flere faglige 

hensyn krever at man i større grad må jobbe regionalt, basert på regionale perspektiver, 

informasjon og adaptiv forvaltning. Spørsmålet er om all forvaltning av vilt og fisk bør ligge til 

et regionalt organ. I så fall mener fylkesrådet at forvaltning av lakseførende vassdrag, truede 

og sårbare arter av innlandsfisk, rovvilt og villrein også bør overføres til fylkeskommunene.  

Dette vil også være i tråd med at fylkesmannsembetet skal rendyrkes som et kontrollorgan, 

mens utøvende forvaltning skal skje i fylkeskommune eller kommune. 

 

Rapporten foreslår at det bør etableres strategiske utmarksstyrer med ansvar for de store 

verneområdene og villreinforvaltningen i områder der det er villrein. Fylkesrådet støtter 

dette prinsippet, og viser til modellen med Dovrefjellrådet. En slik modell vil innebære en 

vesentlig forenkling av forvaltningen overfor brukere og rettighetshavere, i motsetning til i 

dag hvor forvaltningen preges av et uoversiktlig lappeteppe av planverk, roller og kryssende 

myndighetsutøvelse. Fylkesrådet mener det heller ikke bør være noe i veien for at prinsippet 

om strategiske utmarksstyrer også kan legges til grunn for utmarksforvaltningen utenfor 

villreinområdene.  

 

Fylkesrådet savner vannforvaltning som tema i rapporten. Erfaringene så langt bør kunne 

legges til grunn for å foreslå en forenkling mht. arbeidet med de regionale 

vannforvaltningsplanene. På sikt bør det fokuseres på å utvikle en enklere type dokument 

som kan legges til grunn for forvaltning arealer og gjennomføring av tiltak på et mer 
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overordnet nivå. Så får kunnskapsgrunnlaget være et eget dokument som oppdateres 

løpende på selvstendig grunnlag uavhengig av den regionale planen, og legges til grunn slik 

det til enhver tid foreligger ved revisjon av planen. 

 

Fylkesrådet synes det er en svakhet ved rapporten at forvaltningen av kulturminner og 

kulturmiljøer ikke er vurdert i sammenheng med den øvrige miljøforvaltningen. Vern og 

utvikling av kulturarven inngår som en viktig del av forvaltningen av utmarka og er uløselig 

knyttet til naturgitte forutsetninger, satsing på næringsutvikling og bruk av landskapet. 

Fylkesrådet ønsker å understreke viktigheten av at kommunene kan behandle 

utmarksproblematikken ut fra en helhetsvurdering slik som er tilstrebet gjennom regionale 

planer og etablerte samarbeidsrelasjoner mellom ulike aktører. Forslaget slik det foreligger, 

bidrar ikke til forenkling av utmarksforvaltningen.   
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