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Utgangspunktet for ny ansvarsdeling: 

Politisk enighet i forbindelse med nytt regjeringssamarbeid 
- Utgangspunkt i at det ligger et utviklingspotensial i aktiv og 
bærekraftig utmarksforvaltning

Formell enighet ved: 
- Kongelig resolusjon av 17. januar 2018  
- Kongelig resolusjon av 27. april 2018

Omtale av endringer i statsbudsjettet - Prop. 48 S (2017-2018)
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"Ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser 
i Klima- og miljødepartementet overføres til 
Landbruks- og matdepartementet"
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Kgl. res. av 27. april 2018



      

Hva innebærer dette?

• Overføring av ansvar for relevant regelverk som 
gjelder høstbare viltressurser (viltloven med 
forskrifter)

• Overføring av budsjettmidler knyttet til 
høstbare viltressurser

• Ansvar for styringsdialog med relevante 
viltorganer i saker som gjelder høstbare 
viltressurser
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Kort fortalt:

Den nærmere ansvarsdelingen mellom 
departementene tar utgangspunkt i om en art er 
høstbar eller ikke (herunder om den har jakttid 
eller ikke) uavhengig av om det er tale om en 
fremmed art eller ikke, og uavhengig av om det 
er tale om jakt eller fangst.
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Rekruttering

• Økt engasjement for rekruttering til jakt

• Ny tilskuddsordning

• Statskog

• NJFF

• Fjellstyrene

• Private grunneiere

6

Foto: Espen Stokke



      

Handlingsplan for næringsutvikling basert 
på høstbare viltressurser

• Resultat av jordbruksoppgjøret 2018. 

• Partssammensatt arbeidsgruppe.

• Jakt som opplevelsesprodukt og verdiskaping basert på 

jakt.

• Verdikjeden for viltkjøtt.

• Trender, utfordringer og eksisterende virkemidler.

• Forslag til tiltak for satsing på næringsutvikling.
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Jaktas nåværende og potensielle 
verdi
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Jakt som opplevelsesprodukt 

• Trender
• Reiselivet er i sterk vekst
• Økende andel kvinnelige jegere
• Mobile jegere med nye krav

• Utfordringer
• Eiendomsstruktur
• Kompetanse
• Kvalitet
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Viltkjøtt

• Trender
• Økende bevissthet om opphav
• Merkevarebygging
• Økt satsing på lokalmat

• Utfordringer
• Tilgjengelighet
• Regelverk
• Kompetanse
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Tiltak
• Tiltak som omhandler samarbeid og 

jaktopplevelse

• Styrke organiseringen av grunneierne – etablere 
forum for næringsutvikling knyttet til jakt.

• Etablere og styrke samarbeidet mellom tilbydere av 
jakt og jaktopplevelser med reiselivet generelt og det 
landbruksbaserte reiselivet spesielt.

• Samle inn erfaringer med regelverket for jakt og 
reiseliv og vurdere forslag til regelverksutvikling.
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Tiltak forts.

• Tiltak som omhandler viltkjøtt

• Styrke samarbeidet mellom relevante aktører og 
etablere arenaer for erfaringsutveksling.

• Samordne erfaringer med regelverket for håndtering 
av viltkjøtt og vurdere forslag til regelverksutvikling.

• Legge til rette for å utvikle fremskutte 
viltbehandlingsanlegg.



      

Tiltak forts.
• Tiltak som offentlige myndigheter kan bidra med

• Skreddersy virkemidler for kompetanseheving innen 
markedskunnskap, produktutvikling mv. gjennom kurs, 
studieturer og fagsamlinger.

• Utvikle en veileder som omhandler regelverk om 
håndtering og salg av viltkjøtt i samarbeid med 
viltkjøttbransjen.

• Legge til rette for allmennhetens tilgang til jakt og 
fangst, bl.a. gjennom eierskapet til Statskog SF.



    

Landbruks- og 
matdepartementet

Takk for oppmerksomheten

Espen Stokke


	Lysbildenummer 1
	Utgangspunktet for ny ansvarsdeling: 
	Lysbildenummer 3
	Hva innebærer dette?
	Kort fortalt:
	Rekruttering
	Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser
	Jaktas nåværende og potensielle verdi
	Jakt som opplevelsesprodukt 
	Viltkjøtt
	Tiltak
	Tiltak forts.
	Tiltak forts.
	Lysbildenummer 14

