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1 Bakgrunn  

Landbruks- og matdepartementet har i forskrift av 1. juli 1995 nr. 679 delegert oppgaven som 

offentlig myndighet i medhold av bestemmelsene i lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av 

rettar og lunnende m.m. i statsallmenningene (fjelloven) til Statskog SF.  

 

I forbindelse med delegasjonen har foretaket også fått myndighet til å fordele midler fra 

Statsbudsjettet kap. 1161, post 75 til fjellstyrene for oppsynsoppgaver i statsallmenningene. 

Statskog SF fordeler midlene til fjellstyrene etter bestemte retningslinjer og innhenter 

regnskap og nødvendige rapporter.  

 

Formålet med tilskuddsordningen (refusjonsordningen) er å bidra til oppsyn i 

statsallmenningene, der oppsynet skal:  

 

 medvirke til bærekraftig bruk av statsallmenningene 

 bidra til å fremme og sikre viktige lokale og nasjonale samfunnsinteresser i områder der 

staten som grunneier har et spesielt ansvar 

 drive forebyggende virksomhet og bidra til at privat- og offentligrettslige bestemmelser 

ivaretas, i samarbeid med politiet og det statlige naturoppsynet (jf. de regionale 

oppsynsutvalgene)  

 drive informasjon, tilrettelegging, skjøtsel, naturovervåkning/registrering og kontroll med 

bruken, brukerne og naturtilstanden i statsallmenningene, i samarbeid med politi, statlig 

naturoppsyn mfl.  
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2 Bevilgning og utbetaling  

Det vises til Prop. 1 S (2017-2018) for Landbruks- og matdepartementet og Stortingets 

behandling av denne, jf. Innst. 8 S (2017-2018).  

 

For 2018 har Stortinget bevilget 10 192 000 kroner over kap. 1161, post 75 Tilskott til oppsyn 

i statsallmenninger. Beløpet utbetales Statskog SFs bankkonto 8200.06.58800 ca. 1. juni 

2018. 

 

 

3 Nærmere om oppdraget  

Statskog SF forvalter ordningen med tilskudd til oppsyn i statsallmenninger på vegne av 

Landbruks- og matdepartementet. Formålet med ordningen er å fremme og sikre viktige 

samfunnsinteresser i områder der staten som grunneier har et spesielt ansvar.  

 

Tilskuddsmidlene skal gå til refusjon av godkjente oppsynsordninger i statsallmenningene i 

samsvar med fjelloven § 36. Fjellstyrene er tilskuddsmottakere.  

 

Ved tildelingen av midler må Statskog SF legge vekt på å stimulere til samarbeidsordninger. 

Departementet ber Statskog SF bidra konstruktivt i de sentrale og regionale oppsynsut-

valgenes arbeid, slik at samarbeidet mellom de ulike aktørene på dette arbeidsområdet 

fungerer så godt som mulig. Departementet viser i denne sammenheng også til St.prp. nr. 1 

(2007-2008) kap. 1426 Statens naturoppsyn (Miljøverndepartementet).  

 

Som grunnlag for tildeling av tilskudd skal Statskog SF innhente budsjett, revidert regnskap 

og arbeids- og oppsynsrapport fra de aktuelle fjellstyrene. Statskog SF må sørge for gode 

kontrollrutiner, som sikrer at opplysningene som utgjør grunnlaget for refusjon er i samsvar 

med forutsetningen for tilskuddene.  

 

Tilsagn om tilskudd gis i tilskuddsbrev til fjellstyrene, der det må fremgå hva tilskuddet 

forutsettes å dekke, tilskuddsbeløp, utbetalingsordning, krav til rapportering og hvilke 

kontrolltiltak som kan bli iverksatt, herunder departementets og Riksrevisjonens adgang til å 

kontrollere bruken av midlene.  

 

Statskog SF må til enhver tid ha full oversikt over tilsagn (som foreløpig ikke er kommet til 

utbetaling) og utbetalinger som er belastet ordningen. Det forutsettes at alle transaksjoner 

dokumenteres i et system som gjør etterprøving og kontroll mulig, og som sikrer 

regnskapsmaterialet på en forsvarlig måte mot urettmessig endring, sletting eller tap. Alle 

dokumenter og andre data i tilknytning til tilskuddsforvaltningen må oppbevares i minst 10 år. 

 

Statskog SFs administrative utgifter i forbindelse med tilskuddsforvaltningen dekkes av 

tilskudd fra statsbudsjettets kap. 1161, post 70, jf. tilskuddsbrev fra Landbruks- og 

matdepartementet til Statskog SF av 13. april 2018.  
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4 Resultatrapportering for 2018 

Fjellstyrene skal sende inn revisorkontrollert regnskap innen 1. april 2019 til Statskog SF.  

 

Innen 1. mai 2019 skal Statskog SF sende resultatrapport om forvaltningen av 

tilskuddsordningen til Landbruks- og matdepartementet. Revisorkontrollert regnskap som 

viser utbetaling av tilskudd i løpet av 2018 og eventuelt ansvar i ordningen skal vedlegges 

resultatrapporten.  

 

I resultatrapporten skal Statskog SF gi en omtale av resultater og utfordringer når det gjelder 

oppsynet i statsallmenningene, jf. avtale av 6. desember 2013 mellom Statskog SF og 

Landbruks- og matdepartementet om gjennomføring av myndighetsoppgaver og 

sektorpolitiske oppgaver, kap. 2.3.2.  

 

Det tas forbehold om adgang for departementet og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll 

med opplysningene som er gitt og at midlene brukes etter forutsetningene. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Pål Vidar Sollie (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Nils Steinar Bø 

fagdirektør 
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