
 
 
 

 Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for skog- og 
ressurspolitikk 

Saksbehandler 
Tom Saugnes 
22 24 93 78 

Postboks 8007 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 
0030 Oslo  Org no. Telefaks 
  972 417 874 22 24 27 53 

 

 

 

Norges Fjellstyresamband 
Stortingsgata 30 
0161 OSLO 

 
 
 
 

Deres ref Vår ref Dato 
Jan Borgnes 200800354-/TSA 13.5.2011 

 

INTERESSEREPRESENTASJON I FJELLSTYRENE – FJELLOVENS § 3 

Det vises til Norges Fjellstyresambands brev av 28. februar 2011. 
 
Sambandet reiser i brevet spørsmål om tolkningen av fjellovens § 3, nærmere bestemt 
hvem som etter § 3 sjette ledd første punktum kan representere jakt-, fiske- og 
friluftsinteressene i fjellstyret, og hvem som kan oppfattes å være blant ”dei som har rett 
til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukar”, og som på denne bakgrunn kan 
velges inn i fjellstyret. 
 
Når et gjelder spørsmålet om representasjon for jakt- fiske- og friluftsinteressene i 
fjellstyrene, mener departementet det vil være nærliggende å velge inn personer som er 
aktive i jakt-, fiske- og friluftsorganisasjoner i distriktet. Det er likevel ikke slik at 
organisasjoner knyttet til jakt- fiske- og friluftsinteressene er gitt noe krav på 
representasjon etter denne bestemmelsen. Regelen kan heller ikke oppfattes slik at disse 
interessene skal ha en representant hver i fjellstyret. Departementet legger til grunn at 
kommunestyret nok må anses å stå relativt fritt i sin vurdering av vilkåret om 
representasjon for jakt- fiske- og friluftsinteressene. Det er likevel viktig at 
kommunestyret sørger for at fjellstyret faktisk får slik representasjon, slik 
landbrukskomiteen understreket i Innst. O. nr. 39 (1974 – 75).  
 
Når det gjelder hvem som skal oppfattes å være blant ”dei som har rett til 
allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukar”, legger departementet til grunn at 
dette må være den som eier og driver en eiendom med bruksrett i allmenningen. 
Bruksretten ligger til eiendommen, men må i praksis utøves av en fysisk person, og 
eieren må i utgangspunktet være den rette til å gjøre dette. Der det for eksempel er 
opprettet en føderådsavtale må det være den nye eieren, som utøver bruksretten og som 
er ”jordbrukar” i forhold til fjelloven, og dermed valgbar til fjellstyret. I forhold til 
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ektefeller må løsningen trolig også bli at det er eieren som er valgbar. Er ektefellene 
sameiere bør de begge være valgbare som ”jordbrukarar”.  
 
For de tilfellene der eiendommen er forpaktet, synes løsningen å være mindre opplagt. 
Det er gitt regler i bygdeallmenningsloven og statsallmenningsloven om forpakteres 
valgbarhet, men tilsvarende regler er ikke gjort gjeldene for valg av fjellstyrene. Når 
slike regler ikke er gitt i fjelloven, antar departementet at en også i disse tilfellene bør 
legge til grunn at det er eieren som er "jordbrukaren" i forhold til representasjon i 
fjellstyret. 
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