
    Kapittel I inneholder alminnelige bestemmelser av forskjellig slag,
blant annet om adgang til salg, bortbygsling og pantsettelse av
almenningsgrunn, om jordskiftelovens anvendelse på bygdealmenninger og om
eiendom innkjøpt av bygdealmenninger.
    Kapittel II inneholder alminnelige bestemmelser om bruksrett i
bygdealmenning, - hvilke eiendommer som har bruksrett, bruksrettens innhold,
bortfall av bruksrett ved nedleggelse av jordbruksdrift og ved frasalg m.m.
    Kapittel III handler om forvaltning og administrasjon.  Her gis det
bestemmelser om blant annet almenningsstyre og dets oppgaver og myndighet om
almenningsbestyrer, om driftsplan, bruksregler, regnskap, revisjon og
årsmøte.
    Kapittel IV gir regler om valg av almenningsstyre for bygdealmenningene.
    I kapitlene V til VIII er de enkelte bruksrettigheter nærmere omhandlet,
- virkerett (hogstrett) i kapittel V, rett til beite, seter og dyrkingsjord
i kapittel VI, rett til jakt og fangst i kapittel VII og rett til fiske i
kapittel VIII.
    I Kapittel IX er så gitt et par avsluttende bestemmelser om straff og
påtale og om lovens i krafttreden.
    Utkast til statsalmenningslov inneholder 4 kapitler med i alt 65
paragrafer.
    Kapittel I handler om skogsdrift i statsalmenningene, - om
styringsorganene (Statens skogforvaltning og almenningsstyrene), om
økonomiske forhold og om årsmøte.
    Kapittel II gir nærmere regler om virkesrett i statsalmenning og svarer
i hovedtrekk til kapitlene II og V i utkastet til bygdealmenningslov.
    Kapittel III omhandler valg av almenningsstyre for statsalmenningene, og
er innholdsmessig samsvarende med kapittel IV i utkastet til
bygdealmenningslov.
    Kapittel IV har overskriften "Forskjellige bestemmelser" og omhandler
begrensninger i bruksrettsutøvelsen, forholdet til jordskifteloven,
driftsplan, adgang til å kreve at inntekter av jakt, bortfeste av tomter
m.v. i visse tilfeller skal deles mellom fjellkassen og almenningskassen,
overføring av statsalmenninger til administrasjon som bygdealmenninger hva
skogsdrift og virkesrett angår m.v.
    Bortsett fra at et flertall foreslår innført adgang til å påby at
virkesretten også i statsalmenningene skal utøves på annen måte enn ved
utvisning av virke på rot direkte til de berettigede, inneholder de
fremlagte utkast ingen forslag som kan karakteriseres som prinsipielle
endringer av gjeldende almenningsrett.
    Det fremmes ingen forslag som pålegger det offentlige økte utgifter.
    Utredningen har kostet i alt kr 378.000,- hvorav kr 228.000,- er
godtgjørelse for arbeid til formannen, utvalgsmedlemmene og sekretæren.
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Kapittel Utkast til bygdealmenningslov har 9 kapitler med i 
alt 90 paragrafer. 
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