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Høringsuttalelse fra NORSKOG vedr. forenkling av 
utmarksforvaltningen 
 
NORSKOG viser til høring om forenkling av utmarksforvaltningen, og vil underbygge disse standpunktene 
videre i dokumentet: 
 

1. NORSKOG ser forvaltningen av rovdyr som en svært viktig del av utmarksforvaltningen, og er 
undrende til at denne ikke er en del av dette arbeidet. 
 

2. NORSKOG støtter utvalget i prinsippet om å overføre en størst mulig del av forvaltningsoppgavene 
til lokal myndighet.  
 

3. NORSKOG mener en størst mulig andel av praktiske oppgaver i utmarksforvaltningen bør utføres av 
lokale tjenesteytere. 
 

4. NORSKOG stiller seg helt uforstående til gruppens forslag om å flytte mer av oppgavene rundt 
utmarksforvaltningen fra lokale aktører til SNO. 

 
 
NORSKOG ser forvaltningen av rovdyr som en svært viktig del av utmarksforvaltningen, og er 
undrende til at denne ikke er en del av dette arbeidet.  
 
Det brukes store ressurser på å dempe konflikter som utløses av den rent sentrale og tilsvarende lokalt 
løsrevede forvaltningen av de fire store rovdyrene. For våre medlemmer, som ofte er aktive innen jaktbasert 
reiseliv, er uforutsigbarheten dette har utløst en sak som må prioriteres høyere.   
 
NORSKOG mener myndighet til å fatte beslutninger rundt denne forvaltningen må legges til rovviltnemdene 
for å gjenreise forholdet mellom ulike forvaltningsnivåer.  
 
Dette må nødvendigvis tas opp nå, siden det ikke kan forventes ytterligere prosesser der dette er et naturlig 
tema.  
 
 
NORSKOG støtter utvalget i prinsippet om å overføre en størst mulig del av forvaltningsoppgavene 
til lokal myndighet.  
 
Konflikter mellom myndigheter og lokalmiljøer skyldes etter vår erfaring lokal opplevelse av å bli satt på 
sidelinjen i forhold til egen hverdag og egne naturområder.  

Vår dato: 06.03.2015 Vår ref:  GN Deres ref:   

mailto:postmottak@kmd.dep.no


 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 av 2 
 
 

Det er sterkt konfliktdrivende at vedtak gjøres langt fra de som skal leve med tiltakene og følges opp med 
noe som oppleves som overvåkning fra et utenforliggende oppsyn. I prinsippet er et slikt system å 
diskvalifisere den historiske åpenbart vellykkede forvaltningen av de gjeldende naturverdiene. NORSKOG 
minner om Naturmangfoldlovens vektlegging av erfaringsbasert kunnskap i naturforvaltningen, og mener 
en sterk lokal forankring er en naturlig og høyst påkrevet oppfølging av loven.     
 
Internasjonal forskning viser med tyngde at inkludering av lokalmiljøer, slik at også disse er en del av 
forvaltningen og ser en egennytte av å støtte opp om beslutningene, er en forutsetning for ivaretakelse av 
naturverdier og dermed grunnleggende viktig for god naturforvaltning.  
 
 
NORSKOG mener en størst mulig andel av praktiske oppgaver i utmarksforvaltningen bør utføres av 
lokale tjenesteytere. 
 
Slik NORSKOG har vist til i avsnittet ovenfor er inkludering en bærebjelke i de mest vellykkede 
forvaltningsregimene i verden. Eksempelvis er det en hard lokal justis som møter en krypskytter i afrikanske 
nasjonalparker, fordi et ulovlig felt nesehorn fratar store verdier fra lokalsamfunnet.  
 
Det er ofte tung naturfaglig og praktisk kompetent humankapital i lokalmiljøene, og ved å legge til rette for 
at denne ressursen kan tas i bruk vil man kunne få økt aksept og forståelse i de angjeldende områdene.  
 
NORSKOG ser ingen logikk i at kostnadskrevende oppsyn og skjøtsel skal utføres av utenforstående 
personell som verken kjenner områdene eller har tyngre kvalifikasjoner enn man finner lokalt. 
 
Derfor må man tilstrebe at størst mulig andel av ressursene som legges ned i forvaltningen leder til lokal 
deltakelse og egennytte. Først da vil oppslutningen om politikken etter vårt syn få grobunn.        
 
 
NORSKOG mener gruppens forslag om å flytte mer av oppgavene rundt utmarksforvaltningen fra 
lokale aktører til SNO er et skadelig og logisk sidespor fra gruppens øvrige prinsipper.  
 
NORSKOG oppfatter utvalget å ligge på en klar linje i retning av størst mulig lokalt forankret 
utmarksforvaltning. På bakgrunn av argumentene i avsnittet ovenfor er derfor NORSKOG uforstående til 
utvalgets ønske om å vektlegge SNO ytterligere. Vår erfaring tilsier at en slik tilnærming vil virke i strid med 
hensikten om forenkling og vil i tillegg bygge opp under det konfliktnivået som er situasjonen i mange 
lokalmiljøer. 
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