Miljødirektoratet

Vår ref:

Deres ref:

Hvalstad, den:01.07.2016

Høringsuttalelse til forskrift om innførsel, utførsel reutførsel
overdragelse eller besittelse av truede arter (CITES)
Viser til høringsdokumenter på deres nettsider.
Norges Jeger- og Fiskerforbund har gjennomgått det omfattende høringsnotatet, men
begrenser seg til å komme med innspill til enkelte deler som omhandler fauna.
Høringsforslaget legger opp til et samlet og helhetlig nasjonalt regelverk for våre
forpliktelser etter Washingtonkonvensjonen (CITES) I tillegg foreslås det i høringsutkastet
at det skal tas inn en rekke bestemmelser av nasjonal karakter som går ut over hva vi er
forpliktet til.
Både IUCN og Bernkonvensjonen legger opp til at bærekraftig og regulert jakt kan være et
positivt og viktig virkemiddel for bevaring av natur og dyreliv. NJFF støtter dette synet og
er derfor positive til denne formen for jaktutøvelse.
§ 19
NJFF er kritisk til at gyldighetstiden for innførselstillatelse kun skal være for maksimalt ett
år. I praksis må man søke om slik innførselstillatelse, og vite at søknaden er innvilget før
man reiser på jakt. De fleste har erfart at det tar mer enn 12 måneder fra et dyr er felt til
det kommer hjem til Norge, I særdeleshet dersom preparering skal skje i
opprinnelseslandet. For lokal verdiskapning basert på egne viltressurser, er nettopp
preparering i opprinnelseslandet noe norske miljømyndigheter bør stimulere til. Dette bli
vanskeliggjort med en ett-års gyldighetstid for innførselstillatelser.
NJFF vil derfor be om at gyldighetstiden blir generelt forlenget til to år, alternativt at
det er mulig å søke om forlenget frist tilpasset de behov som blir fremmet i slike
søknader.
§ 21
NJFF er sterkt kritisk til forslaget om at eiersertifikater må fornyes ved flytting og
overdragelse. Dette er en omfattende byråkratisering som ikke oppleves nødvendig. NJFF
ber om at dette kravet tas bort fra forskriften.
Det er grunn til å anta at det er langt flere produkter/trofeer som befinner seg her i landet
enn det som antydes i høringsdokumentet.
Kostnadene for den enkelte eier vil også være langt større enn de kr 400 det refereres til.
For mange vil det påløpe betydelige transportkostnader når utstoppede bjørner og andre
helmontasjer skal fraktes til nærmeste preparant for merking.
Vi kan ikke se at det er dekning for utsagnet «Endringsforslaget antas derfor ikke å få
betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser for private aktører.»

§27
NJFF ber om at kravet til merking begrenses til kun å omfatte arter oppført på liste A.
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