Til Landbruks- og matdepartementet

Oslo, 28. februar 2019

Høringsuttalelse – NOU 2018:11 Ny fjellov
Naturviterne viser til Landbruks- og matdepartementets brev 28. august 2018
med vedlegg.
Naturviterne er en fagforening tilsluttet Akademikerne. Vi organiserer om lag
7000 medlemmer med høyere naturvitenskapelige utdannelse i stat,
kommune og privat sektor spredt over hele landet. Vi har medlemmer jevnt
fordelt i fjellstyrene, Statskog og Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn. Våre
medlemmers fagområder, kompetanse og virke blir direkte eller indirekte
berørt av lovutvalget.
Naturviterne har følgende merknader:
Generelt
Det går fram av mandatet for lovutvalget at lovrevisjonen i første rekke skal
ta sikte på forenklinger i lovverk og administrasjon av statsallmenningene.
For å sikre best mulig forvaltning og ivaretakelse av fjellovens formål, er det
etter Naturviternes syn positivt med en klargjøring av ansvarslinjer. Hvem
som skal ivareta de ulike oppgavene under loven anser vi som en politisk
beslutning. Vi konsentrerer vår uttalelse om noen temaer vi anser som viktige
uavhengig av fremtidig fordeling av roller og ansvar.
Bærekraftig bruk og naturmangfold
Naturviterne er positive til at det tas inn en egen formålsbestemmelse i
lovforslaget § 1-1 der det tas inn at formålet med loven er å legge til rette for
en bærekraftig bruk av statsallmenningene. Fragmentering og reduksjon av
leveområder er den viktigste årsaken til tap av biomangfold.
Statsallmenningene omfatter leveområder for flere truede arter og nasjonale
ansvarsarter som fjellrev og villrein. Statsallmenningene er viktige for
bevaring av det biologiske mangfoldet, og de juridiske rammene for
forvaltningen av allmenningene må ses også i forhold til dette.
Formålsbestemmelsen bør derfor presisere at bærekraftsbegrepet også
omfatter naturmangfold. Dette kommer ikke til uttrykk slik bestemmelsen nå
er utformet i utkastet.
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Naturviterkompetanse
Ivaretaking av naturmangfoldverdiene i statsallmenningen krever ofte
samordning på tvers av administrative grenser og forvaltningsordninger.
Siden fjelloven kom i 1975 har oppgavene som skal ivaretas i
statsallmenningene blitt mer omfattende og komplekse. I statsallmenningene
skal det blant annet føres tilsyn med at sentrale lover som
naturmangfoldloven, friluftsloven, motorferdselloven, kulturminneloven og
viltloven etterleves. For å sikre forsvarlig forvaltning og tilsyn er det viktig å
påse at naturvitenskapelig kompetanse beholdes og rekrutteres. Gode
fagmiljøer må beholdes og styrkes. Det er også viktig at rollen som
arbeidsgiver ivaretas på en profesjonell og god måte for å tiltrekke og
beholde slik kompetanse. De politisk valgte fjellstyrene må få tilstrekkelig
opplæring for å sikre dette.
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