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VEDRØRENDE FJELLSTYRENES SAMTYKKE TIL MOTORISERT FERDSEL I STATSALLMENNING 

Det vises til departementets brev av 28. oktober 2014 om samtykke til motorisert ferdsel i statsallmenning. 
Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) vil med dette bekrefte sitt syn, som også ble tilkjennegjort på 
høringsmøtet i departementet 4. november.  
 
USS støtter forslaget om å gi fjellstyrene samtykkekompetanse til motorisert ferdsel på statsallmenning, 
slik også Stortinget gav enstemmig uttrykk for i Innst. S. 309 (2013-2014). USS støtter derfor 
departementets forslag til lovendring.   
 
At fjellstyrene gis samtykkekompetanse i dette spørsmålet, er en naturlig følge av de interesser og 
oppgaver fjellstyrene er satt til å forvalte i disse områdene. Som del av den lokale forvaltningen har 
fjellstyrene nærhet til de bruksinteresser som blir berørt og best forutsetninger for å bidra til omforente 
løsninger med en god lokal forankring. Fordi fjellstyrene oppnevnes av kommunestyret, har fjellstyrenes 
beslutninger en demokratisk forankring som ikke grunneierinteressene har. USS mener at også dette er et 
argument som taler for at samtykkekompetansen legges til de lokale fjellstyrene.  
 
I denne forbindelse vil USS også påpeke behovet for å følge opp forslaget fra Samerettsutvalg II om 
innføring av en lokal forvaltningsmodell etter modell fra fjelloven for statsgrunn i Nordland og Troms. 
Oppfølging av SRUII ligger til et annet departement, men denne saken synliggjør de ulike 
forvaltningsregimer sør og nord i landet. I Nordland og Troms er det ikke lokale styrer som forvalter 
bruksrettene på statsgrunn, og derfor heller ikke slike organer å gi samtykkekompetansen til. Også i 
Nordland og Troms bør det snarest iverksettes et arbeid for å innføre lokal forvaltning av bruksrettene på 
statsgrunn.   

 
 
Med vennlig hilsen 
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