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Behandling 
 
Høyre v/ fung. ordfører Ingvill Dalseg foreslo: 
 
Oppdal kommune viser til forslag til ny fjellov i NOU: 2018 11. Statsallmenningene er viktige områder 
både for skogsdrift, reindrift og andre utmarksnæringer, samt friluftsliv og folkehelse i Trøndelag. 
Oppdal kommune er i liten grad, direkte, berørt av ny fjellov, men ønsker å vektlegge følge høringssvar 
som del av et fellesskap i Trøndelag.  
Oppdal kommune er medlem av Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS som har gjennomgått 
NOU’en og laget høringsuttalelse på vegne av sine medlemskommuner vedtatt av landsstyret i USS 
12.2.19.  
Utvalget foreslår nye regler for oppnevning av fjellstyret som innebærer at kommunenes rolle i 
oppnevningen av fjellstyrene svekkes. De eneste grep i favør av kommunene er forslag om at 
kommunene skal kunne bestemme om det skal være ett eller flere fjellstyrer i en kommune og om 
statsallmenningene skal forvaltes etter bygdeallmenningsloven 
 
Kommunenes rolle ved oppnevning av fjellstyrene: Denne bør være som i dag der kommunen 
oppnevner på fritt grunnlag, slik mindretallet foreslår. Flertallet vil at årsmøtene for de bruksberettigede 
skal spille inn navn på representanter for disse, og at kommunestyret er bundet av disse innspillene. 
Dette vil i tilfelle svekke kommunenes rolle, ikke styrke kommunenes rolle jfr. mandatet 2.1.5. 
Jakt og fiske: Dagens praksis for jakt og fiske, samt prisrammer i statsallmenningen må videreføres 
(flertallets anbefaling). Dagens mulighet for favorisering av «innbyggere fra bygda» innenfor jakt og 



fiske er viktige. Dette er gamle rettigheter som må videreføres og som har mer og mer å si for 
rekreasjon, tilknytting til bygda og positive verdier ved å bosette seg i distriktet. 
Avslutningsvis vil Oppdal kommune påpeke at det er ingen drøftelser av hvilke oppgaver eller 
myndighet som kunne tenkes lagt til kommunene. Det er heller ingen drøftelser for hvorfor utvalget 
konkluderer med at det ikke er formålstjenlig å trekke kommunene sterkere inn i forvaltningen. 
En sammenslåing av Fjelloven og Statsallmenningsloven må ikke medføre at rettigheter som i dag 
ligger til lokal landbruksnæring eller innbyggere blir svekket eller fjernet.  
 

Vedtak 
 
Ingvill Dalsegs forslag ble enst. vedtatt. 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Oppdal kommune viser til forslag til ny fjellov i NOU: 2018 11. Statsallmenningene er viktige områder 
både for skogsdrift, reindrift og andre utmarksnæringer, samt friluftsliv og folkehelse i Trøndelag. 
Oppdal kommune er i liten grad, direkte, berørt av ny fjellov, men ønsker å vektlegge følge høringssvar 
som del av et fellesskap i Trøndelag.  
Oppdal kommune er medlem av Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS som har gjennomgått 
NOU’en og laget høringsuttalelse på vegne av sine medlemskommuner vedtatt av landsstyret i USS 
12.2.19.  
Utvalget foreslår nye regler for oppnevning av fjellstyret som innebærer at kommunenes rolle i 
oppnevningen av fjellstyrene svekkes. De eneste grep i favør av kommunene er forslag om at 
kommunene skal kunne bestemme om det skal være ett eller flere fjellstyrer i en kommune og om 
statsallmenningene skal forvaltes etter bygdeallmenningsloven 
 
Kommunenes rolle ved oppnevning av fjellstyrene: Denne bør være som i dag der kommunen 
oppnevner på fritt grunnlag, slik mindretallet foreslår. Flertallet vil at årsmøtene for de bruksberettigede 
skal spille inn navn på representanter for disse, og at kommunestyret er bundet av disse innspillene. 
Dette vil i tilfelle svekke kommunenes rolle, ikke styrke kommunenes rolle jfr. mandatet 2.1.5. 
Jakt og fiske: Dagens praksis for jakt og fiske, samt prisrammer i statsallmenningen må videreføres 
(flertallets anbefaling). Dagens mulighet for favorisering av «innbyggere fra bygda» innenfor jakt og 
fiske er viktige. Dette er gamle rettigheter som må videreføres og som har mer og mer å si for 
rekreasjon, tilknytting til bygda og positive verdier ved å bosette seg i distriktet. 
Avslutningsvis vil Oppdal kommune påpeke at det er ingen drøftelser av hvilke oppgaver eller 
myndighet som kunne tenkes lagt til kommunene. Det er heller ingen drøftelser for hvorfor utvalget 
konkluderer med at det ikke er formålstjenlig å trekke kommunene sterkere inn i forvaltningen. 
En sammenslåing av Fjelloven og Statsallmenningsloven må ikke medføre at rettigheter som i dag 
ligger til lokal landbruksnæring eller innbyggere blir svekket eller fjernet.  
 
 

Ordførerens tilråding 
 
Ingen tilråding. 


