
Fra: Elin Malmstrøm Elverhøy [elin.elverhoy@jd.dep.no] 
Sendt: 3. mars 2015 09:24 
Til: Postmottak KMD 
Emne: Høring - faggrupperapport - forenkling av utmarksforvaltningen 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 

0032 OSLO 

 

 

 

 

 

 

  

Deres ref. Vår ref. Dato  
14/3982 14/8594 - EME 03.03.2015 

 

Høring - faggrupperapport - forenkling av utmarksforvaltningen  

 

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 15.12.2014 med vedlegg. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet ser positivt på at rapporten fremhever at Statens 

naturoppsyn (SNO) skal ha ansvar for oppsyn og kontroll i utmarksområder. Særlig 

støtter vi uttalelsen om at forebygging av miljøkriminalitet skal inngå blant SNOs 

oppgaver. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har ellers merket seg arbeidsgruppens vurderinger 

i punkt 6.10 om utfordringene for utmarksforvaltningen i bo som er overtatt i uskifte, og 

ved fragmenterte eiendomsforhold som følge av at et skifte av dødsbo trekker ut i tid. 

Det har i praksis vist seg vanskelig å få til gode ordninger på dette området. 

 

Det er i dag tingrettene som får melding om dødsfall, og som utsteder skifteattest og 

uskifteattest. Om ønskelig kan det foretas en vurdering av om det er grunn til å gi 

tingrettene plikt til å melde fra til en egnet landbruks- eller utmarksmyndighet om at en 

eiendom er overtatt av arvingene i et dødsbo eller av gjenlevende i uskifte. En slik 

melding kan eventuelt også inneholde kontaktinformasjon til den eller de personene 

som har overtatt ansvaret for boet der en landbruks- eller utmarkseiendom inngår. 

Alternativt, og særlig om det er vanskelig å finne ett samlende meldepunkt, kan man 

vurdere å utrede en tilpasset innsynshjemmel for angitte myndigheter i slike tilfeller. 

Etter Justis- og beredskapsdepartementets syn er en ytterligere meldeplikt i seg selv 

lite ønskelig, men et slikt tiltak kan likevel begrunnes dersom det er grunn til å tro at en 

slik plikt kan føre til besparelser eller bedre ressursforvaltning i et bredere 



samfunnsmessig perspektiv. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet avventer eventuelle vurderinger fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Harald Aass 

fagdirektør 
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