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Vedlegg:  

Utkast høringsuttalelse fra fjellstyresambandet datert 05.12.18. 

NOU «Ny Fjellov»  

 

Andre dokumenter i saken: 

Informasjon rundt arbeidet gitt på hjemmesiden til fjellstyresambandet og gjennom eposter. 

Presentasjon gitt på felles samling Stjørdal 24.01. 

Høringsuttalelse fra Folldal kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 

Statsalmenningsutvalget leverte i juni 2018 forslag til ny lov til erstatning for lov 6. juni 1975 

om rettar og lunnende m.m i statsallmenningane (Fjelloven) og lov 19. juni 1992 om 

skogsdrift i statsallmenningene (Statsallmenningsloven). 

Lovutvalget har bestått av 13 representanter, sekreteriatet har vært hos landbruk og mat dept. 

 

Arbeidet med ny Fjellov var hovedsak på landsmøtet i august og det ligger informasjon på 

fjellstyresambandet sine interne sider rundt arbeid og prosessen. 

 

Høringsprosessen er lagt opp slik at fjellstyresambandet har laget et foreløpig utkast som 

fjellstyrene kan komme med innspill og kommentarer til. 

På fellessamling i slutten av januar på Værnes, legges endelig forslag til høringsuttalelse fram 

og vedtas. 

NOU – Ny Fjellov her 

 

Fjellstyret hadde opp saken til drøfting i nov, endelig uttalelse gis etter felles samling i januar.  

 

 

NFS la fram forslag til uttale i Stjørdal 24.01. Det ble gitt en gjennomgang rund arbeidet til 

lovutvalget og NFS sitt syn på dette.  

 

NFS sine mål for høringen er å sikre oppslutning om flertallsforslagene til lovutvalget. 

 De mål NFS har satt for seg for dette arbeidet er godt ivaretatt i lovutvalgets 

flertallsforslag. 

 Dette var også konklusjon etter debatten på landsmøtet i august. 

 Et godt resultat avhenger av at fjellstyrene og flest mulig av høringsinstansene for 

øvrig står samlet i sine høringsvar. 

 Styret i NFS har derfor vedtatt at målet for høringen skal være å ta sikte på å sikre 

oppslutning om flertallsforslagene fra lovutvalget. 

 

Hovedpunkter i Lovutvalgets innstilling: 

 Ett styre (almeningstyre+fjellstyre) 

https://online.superoffice.com/Cust18570/CS/scripts/customer.fcgi?action=ejLinkEmail&key=38:58:folldal@fjellstyrene.no:819f4f95a0cacab78936e7fa5fb48cdeaa48d76c&sai=21005


 En lov (statsalmenningslov + fjellov) 

 Fortsatt nei til salg av statsalmenning. (Flertall / Mindretall, F/M) 

 Styrket lokal økonomi (50/50 fordeling av alle brutto løpende grunneierinntekter) 

(F/M) 

 Videre tolking av «tida og tilhøva» (F/M) 

 Jakt og fiske – ingen endring. 

 Bedre rammer rundt fjelloppsynet. 

 Bruksregler (ikke forskrifter / forskrifter for jakt og fiske) 

 Lokal forvaltning av skog (der det er virkesrett) (F/M) 

 Nominasjon av de jordbruks/hogstberettigete repr i styret. 

 Min 2 m bruksrett F/M 

 Fellesorganisasjon –fiansiering F/M 

 Statskog SF grunneier ikke forvaltningsoppgaver. 

 

Lovutvalgt er enstemmig i mange viktige spørsmål, i de spm utvalget er delt er det et stort 

flertall og et lite mindretall. NFS viser til at flertallsforslagene bygger et bredt kompromiss. 

Statstalmenningen ivaretar mange rettigheteter og interesser og NFS vil understreke at bred 

enighet er en viktig forutsetning for en effektiv og god forvaltning av statsalmenningene. 

 

NFS mener flertallsforslagene vil: 

 Bidra til forenkling og modernisering. 

 Sikre en bærekraftig bruk av statsalmenningene til beste for de med 

allmenningsrett,for samisk reindrift for lokalsamfunnene og storsamfunnet. 

 Styrke det lokale selvstyret og innebære overføring av oppgaver fra statlig til lokalt 

nivå. 

 Legge til rette for mer lokal verdiskaping basert på ressursene i statsalmennignene, 

bedre folkehelse og bevasring av viktige tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv. 

 Bidra til mer effektiv bruk av felleskapets ressurser 

 Det foreslås å videreføre Statskog SF som grunneier i statsalmenningene. 

 Skille staten som eier og som myndighet i statsalmenningene. 

 

Mindretallsforslagene: 

 Foreslår mer åpning for salg av statsalmenningsareal.  

 Mener at dynamikken i bruksrettene ikke kan være så omfattende som flertallet legger 

til grunn. 

 Forslag på at SNO overtar mange av de oppsynsoppgaver fjellstyrenes ansatte - 

Fjelloppsynet, har i statsalmenningen i dag. 

 Alle inntekter fra grunndisponering skal gå til Statskog v.grunneierfondet. 

 

NFS mener at samlet sett vil mindretallsforslagene vil gi et svekket og svært krevende 

grunnlag for en forsvarlig lokal forvaltning av statsalmenningene. 

 

Almenningstyret for Folldal statsalmenning er invitert til å komme med innspill til høringen. 

Folldal kommune har gitt uttalelse i sak: 42/18. De støtter flertallets konklusjoner. 

 

 

 

 

 



Sakvurdering: 

 

Det er viktig å være klar over at dette arbeidet er igangsatt på bakgrunn av Regjeringens 

ønsker om å forenkle utmarksforvaltningen i Norge og tar utgangspunkt i 

regjeringserklæringen fra Sundvolden «Levende lokaldemokrati»  

 

Overordnet mandat for arbeidet: 

 

 Forenkling i lovverkt og administrasjon 

 En samlet lov (fjellov og statsalmenningslov) 

 Utgangspunkt i grunnleggende rettslige forhold 

 Sentrale rettigheter og prinsipper skal videreføres 

 Lokalt selvstyre og lokal kompetanse i fjellbygdene er avgjørende for god lokal 

forvaltning. Handlingsrommet til de lokale selvstyret bør videreføres, helst styrkes. 

 Fremme verdiskaping og effektiv, bærekrafig ressursutnyttelse. 

 

Flertallsforslagene stemmer godt med mandat og rammer for arbeidet. 

 

Ett viktig spm har vært statsalmenningsloven og almenningstyrene. Endringen vil være størst 

for de med virkesrett. NFS er opptatt av at rettighetene og interessene til de virkesbererettigete 

er ivaretatt på en måte de selv oppfatter som betryggende ved sammenslåing. 

Flertallsforslaget, som er et kompromiss i utvalget, fremforhandlet med repr fra 

almenningstyret, ivaretar dette. 

 

 

En ny fjellov må sikre grunnlag for en lokal administriasjon med tilstrekkelig kapasitet. 

Stillinger hos fjellstyrene med et feltapparat som ivaretar oppgaver rundt, oppsyn, tilsyn og 

skjøtsel i statsalmenningene er viktig. SNO og vernemyndigheter bør fortsatt kjøpe tjenester 

for sine oppgaver fra fjellstyrene. Eget fjelloppsyn i bygdene sikrer lokalkunnskap og 

tilstedeværelse. Dessuten er den kostnadseffektiv. Ordningen bør styrkes,tjenestekjøp bør 

tilbake på nivå det var tidligere.  

 

 

 

 

Innstilling: 

 

Folldal fjellstyre støtter flertallsforslagene i NOU 2018:11 Ny Fjellov. 

 

Folldal fjellstyre konstaterer at lovutvalget er enstemmig i mange viktige spørsmål. I de 

spørsmål utvalget er delt, er det et stort flertall og et lite mindretall. Folldal fjellstyre viser til 

at flertallsforslagene bygger et bredt kompromiss. Statsallmenningene ivaretar mange 

rettigheter og interesser og Folldal fjellsyre vil understreke at bred enighet er en viktig 

forutsetning for en effektiv og god forvaltning av statsallmenningene. 

Folldal fjellstyre mener flertallsforslagene vil bidra til forenkling og modernisering. 

Flertallsforslagene vil sikre en bærekraftig bruk av statsallmenningene til beste for de med 

allmenningsrett, for samisk reindrift, for lokalsamfunnene og for storsamfunnet.  



Flertallsforslagene styrker det lokale selvstyret og innebærer overføring av oppgaver fra 

statlig til lokalt folkevalgt nivå. Forslagene legger til rette for mer lokal verdiskaping basert på 

ressursene i statsallmenningene. Flertallsforslagene vil bidra til bedre folkehelse og bevaring 

av viktige tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv. De vil bidra til mer effektiv bruk av 

fellesskapets ressurser.  

Flertallsforslagene viderefører Statskog SF som grunneier i statsallmenningene, og skiller 

rollen til staten som eier og som myndighet i statsallmenningene.  

 

Behandling:  

 

Vedtak: 

 
 


