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Høring - Forenkling av utmarksforvaltningen - fra Vestfold fylkeskommune 
 
Sammendrag 
Kommunal-  og moderniseringsdepartementet har sendt ut på høring faggrupperapport 
«Forenkling av utmarksforvaltningen». Det bes spesielt om synspunkter på om de foreslåtte 
tiltakene vil bidra til forenkling i utmarksforvaltningen, og om det er andre tiltak som er viktig å 
få belyst og gjennomført. I forslaget til høringsuttalelse gis det uttrykk for at det er et klart 
behov for å forenkle utmarksforvaltningen. Videre at det er viktig å få belyst 
utmarksforvaltningen utenfor verneområder bedre, spesielt med tanke på bærekraftig 
kommersiell benyttelse og friluftsliv.   
 
Fylkesrådmannens innstilling 

1. Vestfold fylkeskommune er enig i prinsippet om at kommunene bør få større ansvar 
og myndighet i utmarksforvaltningen.  

2. Forslaget om at kommunene bør ha førstelinjeansvar i alle utmarkssaker støttes. Det 
vil gi en vesentlig forenkling for brukerne. 

3. Forslaget om en sterkere innsats for samordning og tydeliggjøring av sentral politikk 
innen utmarksforvaltningen støttes. 

4. Vestfold fylkeskommune mener at faggruppen har undervurdert betydningen av 
kommersiell bruk av utmarka. Vi forventer at departementene i oppfølgingen av 
rapporten har en mer balansert avveining mellom bruk kontra vern. 

5. Faggruppens fokus på vernede områder bør utvides med grundigere analyser og 
flere tiltak for å løse utfordringene i utmarksforvaltningen i mer sentrale strøk. 

6. Vestfold fylkeskommune er uenig i at oppgavene med bestandsforvaltning etter 
innlandsfiskeloven og jaktbare arter etter viltloven flyttes fra fylkeskommunene. Hvis 
oppgavene likevel flyttes, bør kommunene – og ikke fylkesmannen – gis mer ansvar 
og myndighet. 

 
  



 
 

 2 

 
 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 05.03.2015 sak 17/15 
 
Møtebehandling/votering 
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 

1. Vestfold fylkeskommune er enig i prinsippet om at kommunene bør få større ansvar 
og myndighet i utmarksforvaltningen.  

2. Forslaget om at kommunene bør ha førstelinjeansvar i alle utmarkssaker støttes. Det 
vil gi en vesentlig forenkling for brukerne. 

3. Forslaget om en sterkere innsats for samordning og tydeliggjøring av sentral politikk 
innen utmarksforvaltningen støttes. 

4. Vestfold fylkeskommune mener at faggruppen har undervurdert betydningen av 
kommersiell bruk av utmarka. Vi forventer at departementene i oppfølgingen av 
rapporten har en mer balansert avveining mellom bruk kontra vern. 

5. Faggruppens fokus på vernede områder bør utvides med grundigere analyser og 
flere tiltak for å løse utfordringene i utmarksforvaltningen i mer sentrale strøk. 

6. Vestfold fylkeskommune er uenig i at oppgavene med bestandsforvaltning etter 
innlandsfiskeloven og jaktbare arter etter viltloven flyttes fra fylkeskommunene. Hvis 
oppgavene likevel flyttes, bør kommunene – og ikke fylkesmannen – gis mer ansvar 
og myndighet. 
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