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Uttale fra Steinkjer kommune angående høring av Ny Fjellov 
 
Steinkjer kommune viser til hørings brev NOU 2018:11 Ny Fjellov (28.08.18, deres ref 18/875) som ble 
sendt ut fra Landbruks- og Matdepartementet. Det vises også til at departementet gav (04.01.19, deres 
ref. 18/875-165) Steinkjer kommune utsatt høringsfrist til 15.03.19.  
 
Høringen ble behandlet i hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning (sak 19/9, 12.03.19 ). Særutskrift 
av møtebok som viser saksopplysninger, vurderinger av forslaget og vedtak om uttale er vedlagt.  
 
Steinkjer kommune har følgende uttale til høringen:  
Steinkjer kommune viser til høringsbrev (29.08.18) av «NOU 2018:11 – Ny Fjellov» og gir følgende 
uttalelse: 
 

 Steinkjer kommune støtter forslag til ny formålsformulering, som viderefører tidligere formål, 
men som også tar inn hensynet til friluftsliv i formålet. 
 

 Flertallsforslagene bidrar i henhold til mandatet til en forenkling og modernisering av lovverket 
og administrasjon av statsallmenningene. Samtidig oppfattes fellesskapsforslagene å kunne 
medføre en svekkelse av koplingen mellom Fjellstyret og kommunen.  

 
  «NOU 2018:11 Ny Fjellov» er en utredning som er svært omfangsrik. Den omhandler mange 

tema som berører mange interesser. Utvalget har gjennom sin behandling drøftet både tidligere 
rett og også begrunnet forslag til endringer. Kjernen i utredningen er forenkling, 
bruksrettighetenes innhold og organisering av fjellstyrene i en evt framtidig modell hvor det 
etableres en ny fjellov for alle statsallmenninger. Steinkjer kommune legger stor vekt på at 
lovverket på dette området må sikre en dynamisk mulighet til verdiskaping og utnytting av 
ressursene i allmenningene også i framtida. Bruksrettighetene i allmenningene er fortsatt et 
svært viktige grunnlag for utvikling av jord- og skogbrukstilknytta næringsvirksomhet i bygdene 
som har slike rettigheter. 
  

 Steinkjer kommunen er enig i Fjellstyrets uttale som støtter følgende flertallsforslag fra utvalget: 
o Et generelt forbud av salg av statsallmenningsareal. Dagens ordning med åpning av 

utleie av areal og enkelte unntak for salg videreføres. 
o Dagens regime for jakt og fiske i statsallmenningen, inkludert systemet med 

prisrammer, må videreføres.  
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o Alle løpende bruttoinntekter deles 50/50 mellom fjellstyret og Statskog SF. Dette 
innebærer at Fjellstyret får økt økonomisk handlingsrom. 

o Ordningen med eget oppsyn bør fortsette. SNO kan fortsatt kjøpe tjenester fra 
fjellstyrene. Oppsynet kan utføre flere oppgaver samtidig når de er i felt. Det gir 
kostnadseffektivt oppsyn både gjennom bruk av lokale kompetanse og god miljøgevinst 
i områder sårbare for ferdsel.  

o Fjellstyrene må ha en statlig grunnfinansiering på bakgrunn av at de tilrettelegger og 
ivaretar viktige samfunnsgoder for store befolkningsgrupper (allmennheten som bor der 
og for andre).  

o Skogen i statsallmenninger skal forvaltes av det enkelte fjellstyre. 
 
Kommunen støtter KS i at: 

 Det bør belyses ytterligere: 
o Om det er formålstjenlig å trekke kommunen sterkere inn i forvaltningen av 

statsallmenningen. 
o Hvordan samspillet med andre lover ivaretas (for eksempel jordloven, 

naturmangfoldloven, motorferdselloven og offentlighetsloven).  
- Likevel mener Steinkjer kommune at kjernen i de to gjeldende lovene for 

statsallmenningene er regulering av de ulike rettigheter som er dannet gjennom 
alders tids bruk. Bruken av disse rettighetene må uansett ved utøvelse eller 
nyetablering avstemmes mot annet lovverk gjennom blant annet kommunal 
enkeltsaksbehandling etter disse lovverkene. Steinkjer kommune mener dermed 
at det ikke vil være formålstjenlig med en uttømmende vurdering av 
grensegangene mot annet lovverk, men at det i større grad bør redegjøres for 
hvordan dynamikken mellom ny fjellov og annet lovverk skal fungere. 

Kommunen støtter videre KS i at det bør belyses ytterligere: 
o Om Offentlighetsloven bør ligge til grunn for virksomheten i fjellstyrene siden de utøver 

virksomhet som har stor innvirkning på allmenne interesser samt naturgrunnlaget for 
reindriften. Utvalget foreslår at offentlighetslova gjelder i all saksbehandling angående 
jakt, fangst, felling og fiske. Utvalget sier også at Fjellstyret skal følge offentlighetsloven 
i andre typer saker, så lang loven passer.  

o Hvordan ivaretas samspillet med regionale og kommunale planer og andre rettslige 
reguleringer som ligger til grunn i administrasjonen av bruksrettene.   

o Retten til å avgrense motorferdsel i statsallmenningene må ligge til det nye Fjellstyret 
 
Steinkjer kommunen støtter Bondelaget i følgende: 

 betydningen av at allmenningsrettighetene har et dynamisk innhold og skal kunne utøves for 
å tilfredsstille behovet for jordbruket til enhver tid etter prinsippet om «tida og tilhøva». 
Dette innebærer at utvisning av tilleggsjord og bruk av vassdrag til utbygging av mindre 
kraftverk skal anses som en bruksrett.  

 fjellstyrene skal forvalte skogen i de allmenningene som har virkesrett, og at all inntekt fra 
skogen blir tilført fjellstyret i disse allmenningene, med fradrag for det som skal dekke 
virkesretten. Virkesretten kan som hovedregel utøves ved enkeltpersondrift.  

 adgangen til oppdyrking av produktiv skog må opprettholdes.  
 Hogstretten bør gjeninnføres i tidligere Nord-Trøndelag. Ulik historisk praksis i de nordlige 

delene av landet sammenlignet med Sør-Norge, har redusert bruksrettighetene i Nord-
Trøndelag. « 

 
Med hilsen 
 
Pål-Krister V. Langlid                                                                Linn Aasnes 
Enhetsleder landbruk                                                               Naturforvalter 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift. 


