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Vedlagt følger utskrift av vedtak i ovennevnte sak FSK 01 / 09 :

Namsos kommune erkjenner at samene er urfolk i størstedelen av landet vårt. Dette medfører i
samsvar med internasjonale konvensjoner rett til bl.a. beite, ved og rovviltforvaltning.
Namsos kommune legger til grunn at forvaltningsregimet som blir valgt skal sikre reell samisk
innverkning på statsgrunn og statsallmenninger. Reindriftnæringa må slik sikres representasjon i
styret til "revidert Statskog".

For å forsterke og sikre allmennhetens interesse over tid, tradisjonelle bruk og forvaltning av
utmarka, mener vi at allmenne naturvern-, jakt-, fiske- og friluftsinteresser gis representasjon i de
regionale utmarksstyrene.

Namsos kommune vil videre fremheve er at man ved "revidert Statskog" ivaretar en enhetlig
forvaltning og sikre et statlig ansvar for tilrettelegging for utøvelse av friluftsliv og for
allmennhetens bruk av området.

Som generelle kommentarer til selve utredningen ønsker vi at det i det videre arbeidet tas inn
følgende:

• Utredningens kategori: "jakt-, fiske- og friluftslivsinteresse" må utvides til også å inkludere
naturvern.
"Forvaltningen av grunn og naturressurser skal skje på en økologisk bærekraftig måte." (Sitat fra
hovedformål med Samerettsutvalgets innstilling)

Det vil si at det må være et balansert forhold mellom bruk og vern. Ressursene, naturområdene
og det biologiske mangfoldet må ikke forringes for kommende generasjoner, og
økosystembaserte forvaltningsprinsipper skal ligge til grunn for forvaltningen. Innstillingen
legger opp til at forvaltning av rettighetene skal legges til regionale utmarksstyrer. Innstillingen
presiserer at følgende parter skal være representert i styret - reindrift, jordbruk og allmenne jakt-,
fiske- og friluftslivsinteresser. Siden bærekraftig forvaltning er så sterkt nedfelt i innstillingens
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mandat er det naturlig at også naturvernhensyn og naturvernkompetanse skal være med å styre
utviklingen i utmarka i framtida.

Forslag: Kategorien: "allmenne jakt-, fiske- og friluftsinteresser" endres til "allmenne naturvern-,
jakt-, fiske og friluftslivsinteresser."

• Ad. Størrelsen på utmarksforvaltningsregionene

Med hensyn til ressursforvaltning i et balansert og langsiktig perspektiv og for ivaretakelse av
allmennhetens tilgang til jakt-, fiske og friluftsliv, vil det være mest hensiktmessig med store
forvaltningsområder. Miljø- og naturverdier vil i en slik sammenheng ikke bare bli sett i lokalt
perspektiv, men også i større regionale og nasjonale sammenhenger.
Revidert Statskog foreslår "2-3" slike styrer. Namsos kommune støtter forslaget om  færre
regioner, og vil primært gå inn for 2 regioner -1 for Nordland og 1 for Troms. Dette vil gi
forvaltningsområder som er store nok til å ta hensyn til god naturforvaltning og god arrondering
av friluftslivsområder, jakt- og fiskekortområder mv. I tillegg vil administrasjonsutgiftene kunne
holdes lavere slik at et større overskudd kan pløyes tilbake og inn i bedre forvaltning og
tilrettelegging.

• Ny grunneier: Hålogalandsallmenningen eller "revidert Statskog"

Namsos kommune legger avgjørende vekt på å opprettholde det statlige eierskap til felles grunn
i Nordland og Troms. Namsos kommune anbefaler på det sterkeste at forvaltningen av
Statsgrunn i Troms og Nordland etableres med utgangspunkt i modellen kalt "revidert
Statsskog",
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