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RONDANE-DOVRE NASJONALPARKSTYRE SIN UTTALE ANGÅENDE RAPPORT OM FORENKLING AV 

UTMARKSFORVALTNINGEN 

 

 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til vedlagt vedtak som angår uttale i forbindelse med høring av 

rapporten Forenkling av utmarksforvaltningen. 

 

 

Med hilsen 

 

Stein Magne Grevrusten 

Nasjonalparkforvalter 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke underskrift. 
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RONDANE-DOVRE NASJONALPARKSTYRE   Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2015/1687-1 

 Saksbehandler: Stein Magne Grevrusten 

Dato: 07.03.2015 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10/2015 07.03.2015 

 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sin uttale angående rapport om Forenkling av 

utmarksforvaltningen 

 

Nasjonalparkstyrets vedtak i saken 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) sin uttale i saken 

som angår rapport om Forenkling av utmarksforvaltningen. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre stiller seg 

bak USS sin høringsuttale i saken og anbefaler at uttalen blir tatt til følge. I tillegg vil nasjonalparkstyret 

framheve følgende moment: 

 Alle kommunene som har arealer innenfor verneområdene må være representert i 

verneområdestyrene/utmarksstyrene. 

 Nasjonalparkstyret støtter også forslaget til opprettelse av et felles datasystem med et standardisert 

elektronisk søknadssystem som kan forenkle søknadsprosessen for brukerne.  

 Av prinsipielle årsaker mener nasjonalparkstyret at private grunneiere, næringsinteresser og frilufts- 

og miljøinteresser skal høres gjennom det faglige rådgivende utvalget som er vanlig i dag, og ikke 

være representert i et politisk forvaltningsorgan som et verneområdestyre. 

 En eventuell sammenslåing av dagens verneområdestyrer og villreinnemnder krever en endret 

inndeling med tanke på dagens arealgrenser som verneområdestyrene og nemndene arbeider 

innenfor. En sammenslåing av villreinnemd og verneområdestyre må derfor utredes nærmere.  

 Oppnevning av politisk valgte representanter i verneområdestyrene/utmarksstyrene må skje direkte 

fra kommunestyrene/fylkestingene, ikke av Miljødirektoratet. 

 Styrets instruksjonsmyndighet overfor forvalteren og Fylkesmannens rolle må klargjøres ytterligere. 

 Fylkesmannens anledning til overprøving av vedtak og innsigelser bør begrenses til 

legalitetskontroll. 
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 SNO bør ivareta «skal»-oppgavene etter naturoppsynsloven, og «kan»-oppgavene bør tilligge 

verneområdestyrer og kommuner med forvaltningsansvar for verneområder. 

 Fjellstyrene bør fortsatt løse oppsynsbehovet i statsallmenningene uavhengig av hvordan staten 

organiserer seg.  

 En større del av inntektene som statsallmenningene generer bør tilfalle lokalsamfunnene. 

 Flere av forslagene til tiltak i rapporten krever grundigere utredning. Det forutsettes at eksisterende 

aktører blir involvert i det videre arbeidet. 

 Det forutsettes at en eventuell ny organisering av utmarksforvaltningen tilføres tilstrekkelig med 

midler slik at forvaltningen kan skje på en forsvarlig måte. 

 

Dokumenter i saken 

 Utmarkskommunenes Sammenslutning sin uttale angående rapporten Forenkling av 

utmarksforvaltningen, datert 27. februar 2015.  

 Rapport om Forenkling av utmarksforvaltningen, datert desember 2014.  

 

Saksopplysninger 

Høringsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 

Høring – faggrupperapport ”Forenkling av utmarksforvaltningen” 

En faggruppe nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, (KMD) i samarbeid med Klima- og 

miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), har avgitt sin rapport med forslag 

til tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. Gruppens mandat ble utarbeidet i samarbeid mellom de tre 

departementene. Mandatet framgår av kap 1 i rapporten ”Forenkling av utmarksforvaltningen” 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå denne rapporten på høring. I høringsperioden kan 

uttalelser leveres elektronisk på departementets hjemmesider: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--faggrupperapport-forenkling-

avutmarksforvaltningen/id2353189/. 

Rapporten ligger vedlagt, og kan også lastes ned hentes på KMDs nettsider: 

http://www.regjeringen.no/upload/KMD/REGA/Rapporter_2014/Rapport_faggruppe_Utmark 

sforvaltning_2korr.pdf. 

 

Faggruppens rapport 

Faggruppen ble bedt om å ta utgangspunkt i regjeringserklæringen fra Sundvollen, punkt 8 «Levende 

lokaldemokrati». Forslagene fra faggruppen skulle legge til grunn at brukerne skal oppleve en vesentlig 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--faggrupperapport-forenkling-avutmarksforvaltningen/id2353189/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--faggrupperapport-forenkling-avutmarksforvaltningen/id2353189/
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forenkling i forvaltning og saksbehandling, og at kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet 

innen utmarksforvaltningen. Forslagene er samlet i rapportens kapittel 6. 

Departementene har ikke tatt stilling til forslagene, eller gjort en prioritering av hvilke tiltak en vil ta fatt 

på. Det vil bli gjort etter at høringen er gjennomført. Vi ønsker at høringsinstansene gir synspunkter på de 

foreslåtte tiltakene i rapporten. 

 

Vurdering 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er i utgangspunktet positiv til intensjonen i rapporten som gjelder 

forenkling av dagens utmarksforvaltning. I spørsmålet om forenkling av utmarksforvaltningen er det viktig 

at kvaliteten i forvaltningen blir ivaretatt på en god måte. 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil i denne sammenhengen vise til Utmarkskommunenes 

Sammenslutning (USS) sin uttale i saken. Nasjonalparkstyret stiller seg bak USS sin uttale i saken og 

anbefaler at den blir tatt til følge. I tillegg vil nasjonalparkstyret utheve følgende moment: 

 Alle kommunene som har arealer innenfor verneområdene må være representert i 

verneområdestyrene/utmarksstyrene. 

 Nasjonalparkstyret støtter også forslaget til opprettelse av et felles datasystem med et standardisert 

elektronisk søknadssystem som kan forenkle søknadsprosessen for brukerne.  

 Av prinsipielle årsaker mener nasjonalparkstyret at private grunneiere, næringsinteresser og frilufts- 

og miljøinteresser skal høres gjennom det faglige rådgivende utvalget som er vanlig i dag, og ikke 

være representert i et politisk forvaltningsorgan som et verneområdestyre. 

 En eventuell sammenslåing av dagens verneområdestyrer og villreinnemnder krever en endret 

inndeling med tanke på dagens arealgrenser som verneområdestyrene og nemndene arbeider 

innenfor. En sammenslåing av villreinnemd og verneområdestyre må derfor utredes nærmere.  

 Oppnevning av politisk valgte representanter i verneområdestyrene/utmarksstyrene må skje direkte 

fra kommunestyrene/fylkestingene, ikke av Miljødirektoratet. 

 Styrets instruksjonsmyndighet overfor forvalteren og Fylkesmannens rolle må klargjøres ytterligere. 

 Fylkesmannens anledning til overprøving av vedtak og innsigelser bør begrenses til 

legalitetskontroll. 

 SNO bør ivareta «skal»-oppgavene etter naturoppsynsloven, og «kan»-oppgavene bør tilligge 

verneområdestyrer og kommuner med forvaltningsansvar for verneområder. 

 Fjellstyrene bør fortsatt løse oppsynsbehovet i statsallmenningene uavhengig av hvordan staten 

organiserer seg.  

 En større del av inntektene som statsallmenningene generer bør tilfalle lokalsamfunnene. 

 Flere av forslagene til tiltak i rapporten krever grundigere utredning. Det forutsettes at eksisterende 

aktører blir involvert i det videre arbeidet. 

 Det forutsettes at en eventuell ny organisering av utmarksforvaltningen tilføres tilstrekkelig med 

midler slik at forvaltningen kan skje på en forsvarlig måte. 
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Konklusjon 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre stiller seg bak Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) sin uttale i 

saken som angår rapport om Forenkling av utmarksforvaltningen.  

 


