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Nye oppgaver til større kommuner - høringsuttalelse
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høring om nye oppgaver til større kommuner.
2NJFF vil kommentere forslagene som kommer inn under Klima- og miljødepartementet.
Vilt- og fiskeforvaltning
Som det framgår av høringsnotat fra KMD, er situasjonen i dag den at forvaltning av de
høstbare vilt- og fiskeartene er lagt til rettighetshavere, kommunene og fylkeskommunene.
Det foreslås kun mindre endringer i oppgave- og ansvarsfordelingen.
Når det gjelder forslaget om endringer i jakttidsforskriften om å flytte myndigheten vedr
tidligere og/eller forlengelse av jakt på kanadagås og stripegås, fra fylkeskommunen til
kommunen, støttes dette.
NJFF vil imidlertid understreke at det er viktig at kommunene har dialog med sine
nabokommuner og i størst mulig grad samkjører eventuelle forslag om utvidelse av jakttid i
for- eller etterkant av ordinær jakttid. God samordning på tvers av kommunegrenser vil bidra
til mer enhetlig og bedre tilrettelegging for praktisk jakt på de nevnte gåseartene.
Videre vil NJFF vise til at Miljødirektoratet nå gjennomfører en revisjon av jakttidsforskriften
(Forskrift om jakt- og fangsttider). En slik revisjon gjennomføres hvert femte år. Revisjonen
er planlagt avsluttet tidlig i desember i 2016. Ny jakttidsforskrift skal gjelde fra 1. april 2017.
Vi vil anmode om at departementet samkjører dette forslaget om flytting av myndighet med
Miljødirektoratets jakttidsrevisjon slik at når de nye jakttidene er klare i desember, så er
også myndighetsoverføringen på plass.
NJFF slutter seg også til forslagene om endringer i forskrift om innlandsfiske som innebærer
at kommunene kan forby fiske etter arter dersom arten er lokalt eller regionalt truet, da vi
oppfatter at dette kun er en formalisering av noe Stortinget allerede har sluttet seg til. NJFF
vil også i denne sammenheng understreke at det er viktig at kommunene har god dialog og
utveksler kunnskapsgrunnlag og erfaringer med andre kommuner, slik at det også legges til
rette for å se situasjonen for aktuelle arter i den enkelte kommune i en større sammenheng.
NJFF etterlyser en endring av innlandsfiskeforskriften som også gir kommunen myndighet til
å forby fiske på lokale bestander som defineres som truet. NJFF vil ta dette opp med Klimaog miljødepartementet/Miljødirektoratet.
Forurensning
NJFF vil her trekke fram forslaget om å overføre ansvaret fra Fylkesmannen til kommunene
når det gjelder støy fra skytebaner.

NJFF tar til etterretning at Stortinget har sluttet seg til at myndighet til å behandle saker
vedrørende støy fra skytebaner kan overføres til kommunene. Vi vil understreke at vi
forutsetter at kommunene må forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjene for
støy fra skytebaner og at dette ikke blir håndtert på en måte som vanskeliggjør bygging og
drift av skytebaner. Dette innebærer at kommunene også må sikre at de har tilgang på
relevant kompetanse knyttet til skytestøy.
NJFF vil samtidig rette søkelyset på utfordringene knyttet til planlegging, etablering og drift
av skytebaner. Alle som skal jakte i Norge må ta jegerprøven. Håndtering av våpen og
skyteopplæring er en del av jegerprøven, og alle jegerprøvekandidatene må skyte et antall
skudd på skytebanen. Videre stiller myndighetene krav om at alle storviltjegere må avlegge
en årlig skyteprøve for å kunne jakte storvilt med rifle. Skyteprøven består av minimum 30
obligatoriske treningsskudd samt en skyteprøve som må bestås. Skal jegeren benytte flere
rifler til jakt, må prøven skytes med hver enkelt av disse. Utover dette stiller lovverket
(viltloven og dyrevelferdsloven) og samfunnet generelt krav om at all jakt skal utøves på en
human måte slik at viltet kan avlives uten at det lider unødig. Samfunnet stiller altså klare
krav til jegerne om skytetrening før de skal på jakt. NJFF støtter opp om disse kravene og
mener at gode muligheter til skytetrening er helt avgjørende for at jegerne skal være godt
forberedt.
Erfaringene fra de senere årene er at stadig flere skytebaner opplever utfordringer knyttet til
særlig støy. Ofte skyldes dette at kommunene regulerer boligområder nærmere inntil
etablerte, godkjente skytebaner. Samtidig opplever stadig flere lokale jeger- og
fiskerforeninger og skytterlag som ønsker å bygge nye skytebaner, at kommunene ikke
kommer i mål med å regulere områder til slik aktivitet. Det gjelder også i tilfeller hvor det
igangsettes prosesser med å finne fram til alternative lokaliseringer av etablerte baner.
Mange skytebaner opplever også i økende grad at det legges restriksjoner på bruken av
godkjente baner. Det kan eksempelvis dreie seg om begrensninger i skytetider, antall
skytedager i uka og begrensninger i antall skudd. NJFF prøver i dag å bistå lokalforeninger
med råd for å finne gode løsninger på utfordringer i forbindelse med støy, herunder bruk av
ulike støydempende tiltak.
NJFF er bekymret for utviklingen. Myndighetene har også et ansvar for å legge til rette for
skytebaner. Kommunene er den primære planmyndigheten, og den som på mange måter
sitter med nøkkelen til å finne løsninger. Det er flere eksempler på kommunale
planprosesser som pågår over flere tiår uten at det fattes nødvendige vedtak. Når
kommunene ikke klarer å fatte nødvendige planvedtak, må myndighetene se på om det er
behov endringer i lovverket. Vi vil anmode departementet om å ta tak i disse utfordringene,
og vi bidrar gjerne aktivt inn i et arbeidet med å finne gode løsninger.
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