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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - FORENKLING AV 
UTMARKSFORVALTNINGEN  
 

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk behandlet i møte 27.02.2015 sak 8/15. Følgende vedtak ble 

fattet: 

 

Rennebu Kommune ser at det innen enkelte områder kan være hensiktsmessig å gjøre enkle grep for 

å endre utmarksforvaltningen, gjøre den mere enhetlig, forståelig og brukervennlig. 

MTL utvalget slutter seg til konklusjonen og de kommentarer som framkommer fra høringsutkastet 

fra Utmarkskommunenes Sammenslutning. USS. ( se vedlegg) 

 

På spørsmålet om Rennebu kommune ønsker å overta forvaltingen av verneområdene i kommunen, 

er svaret foreløpig nei. Dette om det ikke medfølger økonomiske midler til de 

forvaltningsoppgavene som kommunen da blir gitt. 

Kommunene kan pr i dag ikke få forvaltningsansvar for verneområder som har et 

verneområdestyre/nasjonalparkstyre, som går over flere kommuner eller fylker.  Dvs for Rennebu 

sin del utgår: Forollhogna, Trollheimen og Knutshø. Verneområdestyre for Forollhogna har fått 

spørsmål å overta ansvaret for Skaumsjøen naturreservat, da dette ligger inntil Forollhogna. Det 

samme er forholdet for Minnildalsmyrene naturreservat og Trollheimen. Dvs: i praksis kan 

Rennebu kommune kun få ansvaret for Slættestjønna og Flå-Slipran naturreservat.  

 

Konsekvenser: 

Dersom kommunene får tillagt nye oppgaver innen utmarksforvaltning, vil dette selvfølgelig kreve 

nye ressurser til saksbehandling. Det er ikke utredet hva dette vil bety av økonomiske utfordringer 

for kommunene.  

Usikkerheten ang tilføring av ressurser, samt resultatet av kommunereformen vil bety mye for hvor 

aktuelt det er for kommunen og overta større forvaltningsansvar for utmark, og spesielt 

verneområder. 

Det forutsettes at regjeringen informerer alle berørte kommuner om at bruksberettige av 

utmarksrettigheter ikke berøres av evt endret kommunestruktur. 
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Saksbehandler: Ståle Solem 
Direktetelefon: 72 42 81 41 

Direkte e-post: 

stale.solem@rennebu.kommune.no 
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Med vennlig hilsen 

Rennebu kommune 

 

 

 

Ståle Solem 

Fagansvarlig skog og miljø 

 

 

 

 

Kopi: Utmarkskommunenes Sammenslutning USS, Postboks 1148 Sentrum, 0104  OSLO 

 

 


