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Reformens bakgrunn og ikrafttreden

Forvaltningsreformens ikrafttreden: 1. januar 2010.

Politisk bakgrunn for reformen:

- St. mld. Nr. 12, 2006-2007 

- Ot. Prp. Nr. 10, 2008-2009



Overførte oppgaver på miljøområdet

• Friluftsliv, sikring og forvaltning av friluftsområder og 

motivering til friluftsliv

• Bestandsforvaltning av høstbare, ikke truete viltarter

• Bestandsforvaltning av høstbare, ikke truete arter av • Bestandsforvaltning av høstbare, ikke truete arter av 

innlandsfisk

• Vannregionmyndighet

• Forvaltning av tilskuddordninger knyttet til 

områdene over

• Miljødata og veiledning knyttet til områdene over 



Forventningsbrevet

• Forvaltning av høstbare, ikke truete viltarter

– FK som planmyndighet, har en viktig rolle i å ta vare på 
viltets leveområder 

– Bidra til at den kommunale forvaltningen av hjortevilt 
og bever ivaretar bestandenes og leveområdenes og bever ivaretar bestandenes og leveområdenes 
produktivitet og mangfold.

– Bidra til å sikre at hjortevilt og bever ikke har 
bestandsstørrelser som medfører at disse artene 
forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre 
samfunnsinteresser.



Forventingsbrev forts.

• Tilrettelegging for jakt og fiske

– Veiledning om: 

• gjeldende regelverk for jakt og innlandsfiske

• jegerprøven

• om jakt og fiskemulighetene i fylket• om jakt og fiskemulighetene i fylket

– Ta initiativ til samarbeid med brukernes og 
rettighetshavernes organisasjoner

– Videreutvikle strategier for rekruttering til jakt og fiske

– Følge opp arbeidet med bestandsplaner innen 
hjorteviltforvaltningen



Oppgaver overtatt fra Fylkesmannen

• Arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi 
myndigheter og organisasjoner, bedrifter og 
enkeltpersoner bistand, råd og veiledning i saker om 
viltforvaltning.  

• Utøve myndighet knyttet til jakt på elg, hjort, kanadagås 
og stripegås. (utvidet jakttid)

• Utøve myndighet knyttet til jakt på elg, hjort, kanadagås 
og stripegås. (utvidet jakttid)

• Bidra til at kommunene benytter Hjorteviltregisteret, 
både som verktøy for adm. av jakt og som database for 
registrering av fallvilt. 

(FM er fortsatt klageinstans for kommunenes vedtak etter viltloven og 
laks- og innlandsfiskeloven)



Organisering av arbeidet i HFK

• En person ansatt for å ivareta arbeidet med vilt- og 

fiskeforvaltning

• Brukt noe tid på å fange opp rollen

• Fungerer som rådgivende og veiledende organ• Fungerer som rådgivende og veiledende organ

• Jobber med å implementere vilt og fisk i 

planarbeidet og mot samferdsel.  

• Jobber for et politisk forankret notat om vilt- og 

fiskeforvalting i Hedmark



Veien videre. 

• Etablere forum på fylkesnivå 

• Bestandsforvaltning, satser på å videreføre Cer-Sim

• Øke fokus på viktighet med beiteregistrering 

• Oversikt over beitetakster i Hedmark

• Fokus på rekruttering til jakt og fiske

• Stimulere til bruk av hjorteviltregisteret (kurs?)• Stimulere til bruk av hjorteviltregisteret (kurs?)

• Ønsker et godt samarbeid med landbruksforvaltningen hos Fylkesmannen, ute 
i kommunene og på grasrota.

• Ønsker et godt samarbeid med brukere, interesseorganisasjoner og 
rettighetshaveres organisasjoner. 

• Skape nærmere dialog mellom viltforvaltningen og vegmyndighet

• Delaktighet på befaringer og møter  



…ennå usikkert hva dette vil føre til av praktiske 

løsninger på kort sikt

…en overordnet målsetting må være å oppnå en 

styrking og kvalitetsheving av forvaltningen av styrking og kvalitetsheving av forvaltningen av 

de høstbare vilt- og fiskeressursene i tråd med 

den nye naturmangfoldlovens intensjoner, noe 

som innebærer at fylkeskommuner og kommuner 

”må spilles gode”



Egen portal på hjemmesida

www.hedmark.org


