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       Det vises til brev av 29 08 18 fra LMD om Statsallmeningsutvalgets utredning NOU 
2018;11 Ny fjelllov. 
  
           Soknedal allmeningsstyre har i møte 31 01 19 behandlet høringsuttalelse om ny fjellov. 
Det som opptar oss i allmeningsstyret er å ivareta de virkesberettiges rettigheter til tømmer 
og ved. 
      I h.h.t lov om skogsdrift m.v. av statsallmeningene §1-3 første ledd, skal allmeningsstyret 
være representert 
av virkesberettige i allmeningen. Allmeningsstyret velges av og blant de virkesberettige. 
Dette for å sikre at  
nødvendig lokalkunnskap ivaretas. Det legges også vekt på å velge inn personer med 
interesse og kjennskap til 
skog og skogsdrift til styret. Loven forutsetter også samarbeid mellom Statsskog SF og 
allmeningsstyret om  
forvaltningen. Statskog SF er miljøsertifisert , og dermed ivaretas kravet som er nødvendig i 
skogbruket uten at  
dette belastes de virkesberettige.  
       Allmeningsfondet og skogfondet disponeres av Statskog SF og allmeningsstyre i 
fellesskap. 
Vi mener at samarbeidet med Statskog SF har vert godt både når det gjelder virkesutvisning 
og bruk av  
skogfondet til nødvendige investeringer i allmeningen. 
       Dagens lovverk og samarbeidet med Statskog SF sikrer god innflytelse på avgjørelser som 
er viktig for  
våre virkesberettige i Soknedal statsallmening. 
 
      På dette grunnlag vil vi på vegne av de virkesberettige til tømmer og ved i Soknedal 
statsallmening tilrå 
at dagens ordning med særskilt allmeningsstyre videreføres. 
 
 
                                                                                                                mvh. 

mailto:arvhauk@hotmail.com


                                                                                       
                                                                                              for Soknedal allmeningsstyre 
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