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Norges Fjelistyresamband
Stortingsgata 30
0161 Oslo

Vedrørende tildeling av eigjakt på statsallmenningen

Ved tildeling av elgjaktfelt på statsallmenningen i Engerdal har det de senere gangene
vært betydelig uro. Det toppet seg ved fordelingen og trekningen denne våren (2018).
Utfordringen Fjelistyret mØter, er at lag med grunneiere fra kommunens private del
eller jaktmulighet andre steder, kan fortrenge lag som ikke har en slik dobbelt-
mulighet. Det hjelper lite at laget kan hajaktet fast på statsallmenningen her i 20-30
år, noen ennå lengre.

• len egen forskrift fra 1988 (19.april nr 336), § 11, var det formulert: «Et
jaktiag kan årlig bare leie ett jaktfelt på statens grunn dersom det er søkere til
alle jaktfelt. Personer som disponerer egen eiendom eller deltar i jaktiag på
privat grunn ,nedfellingskvote på minst ett dyr, skal ved tildelingen prioritereS
etter sØkere som ikke har tilsvarende jaktinulighet». Denne forskriften er
opphevet og gjelder ikke lenger for statsallmenningen (opphevet antakelig
rundt 2012). Bakgrunnen, sies det fra Fjellstyresambandet (FS), er at det fra en
rekke fjeilstyrer kom tilbakemeldinger på at bestemmelsen var svært vanskelig
å håndheve. Det var problematisk å ha oversikt over hvilke utenbygds lag som
også hadde jakt på andre terreng rundt om i landet. Vurdert opp mot den
situasjonen at noen kan ha flere jaktfelt å boltre seg på i løpet av høsten, mens
andre jaktlag må sitte hjemme, oppleves dette som sterkt urimelig. En rekke
lover og regler fungerer slik at noen kan bryte dem uten å måtte svare for det,
men reglene kan ikke fjernes av den grunn.

• Etter vedtak i det daværende Miljøverndepartementet, rundt 1985, ble det
besluttet at fordelingen av elgjaktfelt på statsallmenningen i Engerdal skal
være 90-10 i favØr innenbygds. Statsallmenningen i Engerdal omfatter ca 85
% av kommunens totale areal på 2200 km2 (som Vestfold fylke). Dette er en
ordning som altså har bestått i over 30 år. Tre av de 28 jaktfeltene på
statsallmenningen lyses ut også for utenbygds lag. Risikoen for at noen av
disse også har annen eigjakt, som de ikke har opplyst om, eller som Fjellstyret
ikke kjenner til, er ikke stor. Og neppe så stor at det kan forsvare at noen jakter
på flere terreng, både i landet sett under ett, men også her i Engerdal? Mens
innenbygdsboende elgjegere må sitte hjemme.

• Det opplyses fra FS at de nå arbeider med visse endringer av bestemmelsene
som styrer fordelingen av blant annet elgjaktfeltene. En løsning kan være å gå
tilbake til en bestemmelse som er tilnærmet lik den som falt ut for en del år
siden. En annen løsning kan være at det enkelte Fjellstyre, for eksempel
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gjennom sine lokale bestemmelser for eigjakt, får et mer lokalt betinget
spillerom.

• Rent praktisk må det kunne legges opp til at det i jaktkontrakten innarbeides et
punkt som understreker en regel lik den som fantes i den tidligere forskriften
(prikkpunkt I foran). Oppdages det brudd på denne, skal det framgå tydelig av
avtalen at den umiddelbart oppheves i sin helhet; laget har skaffet seg tilgang
på eigjakt med grunnlag i uriktige opplysninger. Jaktfeltet lyses ut på ny.
Risikoen for at bruddet på kontrakten får konsekvenser vil følge laget hele 4
års perioden.

Engerdal fjellstyre har oppfattet det slik at FS gjerne ser disse synspunktene oversendt
til dciii. Det vil gi grunnlag for å ta en diskusjon knyttet opp mot de endringer i
tildelingsregelverket som uansett skal diskuteres framover.

Dette brevet er behandlet og vedtatt oversendt Fjelistyresambandet av et enstemmig
fjelistyre i møte den 21 august 2018 (sak 65.18).

Drevsjø 23.08.2018.

Ole Opseth
Daglig leder
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