
 
 
Villreinrådet         4.november 2014 

 

Klima- og Miljødepartementet 

 
Høringsuttalelse endring av fjellovas § 12 – retten 
til å samtykke til opprettelse av snøscooterløyper i 
statsallmenninger legges til fjellstyrene 
 

Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon som består av de fleste villreinnemder og 

villreinutvalg fra landets 23 villreinområder. Villreinrådet arbeider for å ivareta villreinen som 

art og dens behov - i et langsiktig perspektiv. Villreinrådet gir ut årboka Villreinen og drifter 

sammen med villreinsentraene nettsiden villrein.no. 

 

Vi viser til forslag til endringer av fjellovas § 12, sendt fra Klima – og Miljødepartementet per e-post 

den 28. oktober. Høringsfristen er satt til den 6. november. 

Klima- og miljødepartementet vurderer nå om fjellstyrene bør gis en generell adgang til å forby eller 

begrense all motorferdsel i statsallmenningene. Dette vil i så fall måtte gjøres ved en endring i 

fjellovas § 12 som regulerer grunndisponeringstiltak i statsallmenning.  

Endringen kan tas inn i fjellovas § 12 som nytt tredje ledd:  

”Retten til å forby eller redusere all motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF, ligg til 

fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd skal Statskog SF og i tilfelle allmenningsstyret ha hatt høve til å 

kome med fråsegn i saka.”  

Spørsmålet om overføring av grunneierrettighet i statsallmenninger er tatt opp av Norges 

Fjellstyresamband (NFS, fjellstyrenes fellesorganisasjon), to fjellstyrer og Norges Skogeierforbund, 

som mener at retten til å samtykke til opprettelse av snøscooterløyper i statsallmenninger må legges 

til fjellstyrene.  

Villreinrådet i Norge har diskutert forslag til endring av fjellova for å gi fjellstyrene en generell adgang 

til å forby eller begrense all motorferdsel i statsallmenningene. 

Villreinrådet i Norge støtter forslaget fra Klima – og Miljødepartementet om at fjellstyrene bør gis 

adgang til å forby eller begrense all motorferdsel i statsallmenningene. 



 
 
Villreinrådet mener at fjellstyrene har best kompetanse til å begrense eller regulere 

motorferdselen i statsallmenningene. Dette siden fjellstyrene og fjelloppsynet har best kjennskap 

til viltlevende bestander, bruk av fjellområdene samt at de har en god og viktig lokal tilknytning. 

 

For Villreinrådet i Norge 

 

Kopi: 

- Norges Fjellstyresamband 

 


