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Høringsuttalelse til nye sameretten

Hattfjelldal  jakt  og Fiskelag har i styremøte den  110109  diskutert forslagene til den nye sameretten, og
kommet fram til følgene hørings utalelse.
I-IJFL ser med stor uro på forslagene som er kommet fram i NOU 2007:13 Den nye sameretten , forslaget
til en opprettelse av Hålogalands allmenning som igjenn er sammensatt av regionstyrer vil etter lagets
mening sette det arbeidet for jakt og fiskemiljøet i Hattfjelldal mange år tilbake i tid . De bruksberettige,
Landbruk og Reindriften har flertall i ett nytt styre og jakt og fiske har bare en representant det er
fullstendig uholdbart. Det er foreslått inntil 7 slike styrer og dermed omfatte mange kommuner og mange
jakt og fiskeforeninger innen hvert styre, det er ofte store sprik i meninger mellom de enkelte foreningene.
Byer og tettsteder med store jeger og fiskeforeninger har andre interesser enn kommuner med få
innbyggere. Hattfjelldal er nettopp ett slikt sted ei forholdsvis liten forening men med store arealer for
jakt og fiskeintresserte som nabo foreningene gjerne prøver og få mest mulig styring med. Mange
hytteeiere bruker hytta si som grunn for mer innflydels i den lokale styringen av jakt og fiske, det er vel
store sjangser for att det får de lett til i ett slikt styre der de bruker størrelsen på sin forening som ett
argument for å sitte i ett slikt styre.

I Hattfjelldal har vi i dag 14000 sau på sommerbite og Saunæringen sier det er plass til langt flere
sau, sammtidig som de stadig prøver å få mer kontroll av de fjellområder der det beiter sau ved og for eks
å nekte å godta båndtvangs disp som kommunen gir til jeger og fisk som takserer rypebestander de
kommer også med innsigelser på att det blir arrangert fuglehundprøver på høsten i ommråder der det
beiter sau selv om hundene har gjennomgodt ett dressurkurs på sau neringen har også prøvd å innføre
utvidet båndtvang etter den 21 august for å unngå trening av hunder i utmark og dermed minke ferdsel.

I Hattfjelldal har vi reindrift, jakt og fiselaget har heller ikke noe problem med å skjønne att da
må de også legge beslag på en god del områder for å få det til, og vi har i dag lite konflikter i forbindelse
med jakt og fiske, det som bekymrer oss er att hvis Reindriften er i ett flertall i ett områdestyret kunne det
komme inn en del "nye" ideer fra reindrifts organisasjonene bla større fordeler for Samer utenom
reindriften til jakt og fiske og NSR har foreslått stopp i bruk av løs hund til jakt i samiske områder fordi
det ikke er i henhold til Samisk tradisjon !

Blir Hålogalands modellen valgt vil hjfl kreve en helt annen sammensetning av regionstyrene der
de bruksberettige ikke er i flertall og Hattfjelldal jakt og fiskelag skal være representert i områdestyret,
fordi vi er en forening i ett område som har de største områdene og som er svært attraktivt for brukere av
jakt og fiske, og att bedre lokalt selvstyret var begrunnelsen for opprettelsen av Hålogalandseiendommen.

Den andre modellen som er presentert er "Nye Statskog" dette er en nyskapning av dagens
Satskog og som sikrer allmennhetens rett til jakt og fiske områder, uten att enkelte neringsinnteresser
legger beslag på store ommråder som begrenser vår tilgang til jakt og fiske til en rimelig pris. Nye
Statskog modellen vil heller ikke være til hinder for og videreføre samarbeids avtaler på nivået som
dagens samarbeidsutvalg gjelder for.



Derfor er konkulasjonen til styret i Hattfjelldal Jakt og Fiskelag att med de store usikkerheten som
gjelder i samband med styresamensettning i områdestyrene og usikkerheten om tilgang til jakt og fiske
for allmennheten. Og att enkeltgrupper gjennom de bruksberettige kan sikre seg særretter .

Med velig hilsen
Hattfjelldal jakt og Fiskelag
Rolf Ajmås.._.._._


