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Høringsuttalelse Midtre Gauldal kommune - regional strategi for jakt, fiske og
friluftsliv
Saksopplysninger:
Sør Trøndelag fylkeskommune har sendt «Regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv» på høring.
Bakgrunnen for strategien er at fylkeskommunen, gjennom forvaltningsreformen, overtok de fleste
av fylkesmannens oppgaver innen friluftsliv og forvaltning av høstbare vilt- og fiskearter fra 2010.
Med bakgrunn i de nye oppgavene ønsker fylkeskommunen å utarbeide en strategi for arbeidet.
Vurderinger:
Midtre Gauldal kommune ser positivt på at Sør Trøndelag fylkeskommune starter et arbeid for å
sette fokus på områdene jakt, fiske og friluftsliv. Etter at fylkeskommunene tok over mange av
fylkesmannens oppgaver knyttet til dette fagområdet har det i Sør Trøndelag tatt litt tid før en har
kommet helt inn i de nye rollene.
Strategidokumentet bruker en stor del av dokumentet på å beskrive status og utfordringer knyttet til
jakt, fiske og friluftsliv. Her legges det stor vekt på statusbeskrivelsen som viser hvordan situasjonen
er i dag både på nasjonalt og regionalt nivå. Det er kanskje lagt litt mindre vekt på å få frem konkrete
utfordringer for tiden fremover, samt en beskrivelse av hva utfordringen skyldes. Dette gjelder
spesielt innenfor kapitelet som omhandler jakt.
Siste del av dokumentet omhandler målsettinger.
Hovedmålet er:
«Fylkeskommunens strategi for jakt, fiske og friluftsliv skal bidra til en større bevissthet innen utvikling og
utnyttelse av aktiviteter knyttet til jakt, fiske og friluftsliv til fremme av folkehelse, næringsutvikling og
bostedsutvikling, sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv».
Denne setningen er slik den fremstår ganske tung og lite konkret. En målsetting bør være enkel og
målbar. Hvem er det som skal bevisstgjøres gjennom strategien? Er det kommunene?, innbyggerne?,
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lag og organisasjoner?, grunneiere?. Hvordan skal denne bevistgjøringen i sin tur måles for å se om
målsettingen er oppnådd?
For veien mot dette målet er det satt opp delmål og strategier. Delmålene listes opp innenfor
områdene:
- Styrke produktutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i jakt, fiske og friluftsliv.
- Styrke ressursforvaltningen knyttet til jakt, fiske og friluftsliv.
- Styrke arbeidet med folkehelse og rekruttering.
Områdene har underpunkter som lister opp de ulike delmålene. Her er det flere målsettinger som er
målbare og gode, og som vil kunne være målsettinger som lett kan trekkes inn i kommunenes arbeid
innenfor dette feltet.
For å nå disse delmålene er det satt opp en rekke ulike strategier som er:
- Produktutvikling
- Ressursforvaltning
- Helhetlige prosesser for et aktivt friluftsliv i kommunene
- Stimulere til friluftsaktivitet for barn, unge og personer som er lite aktive.
Flere av disse strategiene er knytt opp mot allerede eksisterende prosjekter og aktører. Dette
konkretiserer og styrker strategiene. Likevel savnes det en sterkere kobling mellom de ulike
delmålene og strategiene. For at en skal kunne nå målsettingen er det viktig å ha en strategi som
knyttes direkte til arbeidet mot målet.
Som en oppsummering ser Midtre Gauldal kommune positivt på at fylkeskommunen nå starter
arbeidet med å konkretisere oppgavene som ble tillagt fylkeskommunene gjennom
forvaltningsreformen.
Strategidokumentet setter opp en god oversikt over dagens situasjon og status, men kan bli mer
tydelig på hva som er de største utfordringene innenfor de ulike områdene.
Hovedmålet er litt tungt og lite konkret, noe som gjør at det blir lite målbart. Delmålene har flere
gode punkter som er godt forankret i allerede eksisterende prosjekter, men det savnes en større
kobling mellom delmålene og strategiene som er satt for å nå disse.
Vedtak:
Midtre-Gauldal Kommune tar Sør Trøndelag fylkeskommune sin «Regional strategi for jakt, fiske og
friluftsliv» til etterretning med de kommentarer som fremkommer under punktet vurderinger.
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