
 

Landsmøtet 2018 

 

 
             

Det 21. landsmøte i 

Norges Fjellstyresamband 
 

 
 

•Les hele NOU 2018:11 - Ny fjellov 
 

«Quality Airport Hotel Gardermoen» 

16. – 17. august 2018

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-11/id2605120/


  Landsmøtet 2018  

2 
 

 

Innhold 

PROGRAM .................................................................................................................................. 3 

TEMADEBATT; NY FJELLOV ............................................................................................... 4 

SAK 1      ÅRSMELDING FOR 2016 - 2018 ............................................................................ 5 

SAK 2      REGNSKAP 2016 OG 2017 ...................................................................................... 5 

SAK 3      ARBEIDSPROGRAM FOR 2018 OG 2019 ............................................................ 5 

SAK 4      FASTSETTING AV GODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE FOR 

2018 OG 2019 ............................................................................................................ 6 

SAK 5      BUDSJETT FOR 2018 OG 2019 .............................................................................. 6 

SAK 6      INNKOMNE SAKER ................................................................................................ 7 

SAK 7      VALG .......................................................................................................................... 7 

VEDLEGG: ................................................................................................................................. 9 

 

VEDLEGG TIL SAK 1 ÅRSMELDING 2016-2018 ............................................................................. 10 
VEDLEGG TIL SAK 2: REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 2016 OG 2017: ........................... 42 
VEDLEGG SAK 3, ARBEIDSPROGRAM 2018 OG 2019 ..................................................................... 58 
VEDLEGG TIL SAK 5, BUDSJETT 2018 OG 2019 ............................................................................. 64 

VEDLEGG SAK 7: VALG – «CV» KANDIDATER……………………...…………………….............67 

 



  Landsmøtet 2018  

3 
 

 

Program 

Torsdag 16. august. 

 

1200 – 1300 Lunsj/oppmøte 

 

1300 – 1400 Åpning  

 

1400 - 1445 Styreleders tale til Landsmøtet 

 

1445 – 1500 Pause 

 

1500- 1800 Politisk debatt/aktuelle saker 

  

1800 - 1830 «Fjellstyret – Jo» 

 

2000 Middag 

 

Fredag 17. august. 

 

08.30 - 09.30 «Tariffseminar». 

 

09.30 - 14.00 Landsmøtesaker 

  Sak 1. Årsmelding 2016 og 2017  

  Sak 2. Regnskap 2016 og 2017  

  Sak 3. Arbeidsprogram 2018 og 2019 

  Sak 4. Fastsetting av godtgjørelse for tillitsvalgte 2018 og 2019 

  Sak 5. Budsjett 2018 og 2019 

  Sak 6. Innkomne saker/vedtektsendringer 

  Sak 7. Valg 

 

14.00 Lunsj/avreise
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Temadebatt: Ny fjellov! 

Regjeringen ønsker å forenkle utmarksforvaltningen. 

 

Arbeidet er basert på tre overordnede mål: 

• styrking av lokaldemokratiet, 

• forenkling og mindre byråkrati i forvaltninga og 

• tilrettelegging for mer verdiskaping basert på naturressurser. 

 

Som en del av dette arbeidet er det satt i gang gjennomgang av lovverket i 

statsallmenning; dvs. fjellov og statsallmenningslov. Det ble våren 2016 nedsatt et 

lovutvalg som har avgitt sin innstilling våren 2018; •Les hele NOU 2018:11 - Ny fjellov 

 

Av lovutvalgets mandat fremgår at lovrevisjonen i første rekke skal ta sikte på 

forenklinger i lovverk og administrasjon av statsallmenningene. Lovutvalget skal ta 

sikte på å utarbeide en samlet lov for statsallmenningene. Utvalget skal ta utgangspunkt 

i de grunnleggende rettslige forholdene som gjør seg gjeldende i statsallmenningene. 

Lovforslaget skal samtidig ivareta grunnlaget for samisk kultur, samiske rettigheter og 

interesser, herunder reindriften, i statsallmenningene. De sentrale rettigheter og 

prinsipper i allmenningsretten skal videreføres, herunder prinsippene for tilkjennelse og 

bortfall av bruksretter, og prinsippet om at rettene skal kunne utøves på en måte som er i 

samsvar med rasjonell bruk og som er naturlig etter "tida og tilhøva" jf. fjelloven § 2 

første ledd og statsallmenningslovens § 2-2 første ledd. 

 

Utvalget skal legge vekt på betydningen av det lokale selvstyret og at lokal kompetanse 

i fjellbygdene er avgjørende for god lokal forvaltning. Handlingsrommet til det lokale 

selvstyret bør derfor videreføres, og helst styrkes. Lovutvalget skal også vurdere om det 

er formålstjenlig å bringe kommunene sterkere inn i forvaltningen av 

statsallmenningene, samt hvordan lovverket kan bidra til å fremme verdiskaping og 

effektiv, bærekraftig ressursutnyttelse. 

 

Utvalget skal gjennomgå dagens oppsyn i statsallmenningene. Det skal legges vekt på 

en rolledeling mellom offentligrettslig oppsyn og andre oppgaver, at lokal kunnskap tas 

i bruk og at overlapp mellom instanser unngås. 

 

Dette er en svært viktig sak for de bruksberettigede i statsallmenningene, for 

allmenningsbygdene, for andre brukere av statsallmenningene og dermed for 

fjellstyrene og NFS.  

 

Regjeringens mål og mandatet peker i retning sterkere lokal forvaltning og mer lokal 

verdiskaping. Styret ønsker at landsmøtet diskuterer hvordan en fjellov for fremtiden 

bør utformes og hvordan de bruksberettigede, allmenningsbygdene og fjellstyrene bør 

ivaretas i en ny fjellov. 

 

Lovutvalgets arbeid, de berørtes syn på dette og vegen videre er tema for debatt på 

landsmøtet 2018.  

 

Styret 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-11/id2605120/
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Sak 1 Årsmelding for 2016 - 2018 

 

Vedlegg 1 (s. 10): Forslag til årsmelding for 2016 - 2018. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Landsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2016 - 2018. 

 

 

Sak 2 Regnskap 2016 og 2017 

 

Vedlegg 2 (s. 42):  Regnskap og revisjonsberetning for 2016 og 2017. 

 

Revidert regnskap for 2016 viser underskudd på kr. 1.150 589,-. Revidert regnskap for 

2017 viser et overskudd på kr. 35 088,-.  NFS har pr. 31.12.2017 en egenkapital på kr. 

2,1 mill. og en arbeidskapital på kr 1,7 mill. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2016 og 2017. 

 

 

Sak 3 Arbeidsprogram for 2018 og 2019 

 

Vedlegg 3 (s. 58):  Forslag til Arbeidsprogram for 2018 og 2019 

 

Landsmøtet skal vedta Arbeidsprogram for 2018 og 2019. Arbeidsprogrammet skal beskrive 

hvordan Norges Fjellstyresamband skal løse sin hovedoppgave - å ivareta fjellstyrenes 

interesser - i den kommende to-års periode.  

 

Forslaget til Arbeidsprogram er utarbeidet på bakgrunn av NFS vedtekter, utkast til 

årsmelding, innspill fra regionsammenslutningene og diskusjoner i styret.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Landsmøtet vedtar vedlagte forslag til Arbeidsprogram for 2018 og 2019. 
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Sak 4 Fastsetting av godtgjørelse for tillitsvalgte for 2018 og 2019 

 

Satsene for godtgjørelse for tillitsvalgte har vært: 

 

      2016/2017 2014/2015  

 

Godtgjørelse pr. møtedag    kr.  1.900,- kr.  1.840,-   

Godtgjørelse pr. fjernmøte    kr.     650,- kr.     630,-  

Årlig godtgjørelse for styremedlemmer  kr.  8.000,- kr.  8.000,-  

Årlige godtgjørelse for styreleder   kr.59.000,- kr.57.000,-  

 

         I tråd med tidligere praksis, er valgkomiteen forespurt om å gi innstilling på godtgjørelse for  

         tillitsvalgte. 

  

Valgkomiteens forslag til vedtak:  

 

Landsmøtet vedtar følgende godtgjørelse for tillitsvalgte i 2018 og 2019: 

 

Godtgjørelse pr. møtedag   kr.  2.000,-                                           

Godtgjørelse pr. fjernmøte       kr.     680,-                                    

Årlig godtgjørelse for styremedlemmer  kr.  8.000,-                 

Årlige godtgjørelse for styreleder          kr.62.000,- 

  

 

 

Sak 5 Budsjett for 2018 og 2019 
 

Vedlegg 4 (s. 64):  Forslag til budsjett for 2018 og 2019. 

 

Forslaget til budsjett 2018 og 2019 baseres på følgende hovedtrekk: 

 

Driftsinntekter:  

• Kontingentgrunnlag som fastsatt i vedtektene. 

• Tilskudd fra grunneierfondet fastsatt av Landbruks- og matdepartementet på 3,3 mill. kr. i 

2018 og 3,4 mill. kr. i 2019. 

• Kostnadsvekst på ca. 2,5% pr. år. 

• Lønnsvekst 3 % pr. år. 

 

Driftskostnader: 

• Budsjettforslaget viser samlet sett et overskudd for 2018 og 2019. Styret mener at 

kontingentinntektene bør økes med 10% ekstraordinært for 2018 og 2019 for å få en 

bedre buffer til å møte de eventuelle utfordringer som kan komme ifbm. arbeidet med ny 

fjellov. Dette arbeidet er viktig for fjellstyrenes fremtid.    

• Lønnskostnader til 4 stillinger. 

• Forøvrig videreføring av dagens aktivitetsnivå. 
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Finansinntekter: 

• Finansinntekter forventes å bli på kr. 1500,- 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Landsmøtet vedtar vedlagte forslag til budsjett for 2018 og 2019 og en økning av 

kontingenten på 10 % ekstraordinært for 2018 og 2019 for å sikre at man får en 

større buffer til kostnader knyttet til lovutvalgsarbeidet i 2018/2019. 

 

Sak 6  Innkomne saker 

Ingen 

 

 

Sak 7 Valg 
 

Vedlegg 5 (s.67):  «CV» kandidater 

 

Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret i Norges 

Fjellstyresamband for 2018 og 2019. 

 

Valgkomiteens innstilling overfor Landsmøtet:  

 

Styret: 

 

Leder 

Jan Olav Solstad (ny) 

  

Styremedlem:     Varamedlem: 

 

Område 1:  

Gunnar Singsaas (ny)    Vigdis Hjulstad Belboe (ny)   

Område 2:  

Anita Krigsvold (gjenvalg)                     Reidar Åsgård (gjenvalg) 

Område 3:  

Bente Oxhovd (ny)    Anne Braastad Lie (ny)  

Område 4:  

Steinar Langesæter (gjenvalg)                  Vebjørn Håvardsrud (gjenvalg) 

 

2 ansatte representanter med vara:  

Velges av og blant de ansatte. Fra landsmøtet 2018:  

Tommy Sønsterud, Lesja  

Lisbeth Aassve, Snåsa. 
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Valgkomite (innstilling fra regionene): 

 

Område 1:  

Solveig Elgevasslien (gjenvalg) 

Område 2:  

Kåre Merket (gjenvalg) 

 

 

Område 3:  

Lars Petter Holand (ny) 

Område 4: 

Marit Jortveit, (leder 2018, gjenvalg) 

   

Revisor: 

Beckmann Lundewall (gjenvalg) 
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Vedlegg: 

 

Sak 1:  Forslag til årsmelding for 2016 - 2017. 

 

Sak 2:  Regnskap og revisjonsberetning for 2016 og 2017. 

   

Sak 3:  Forslag til arbeidsprogram for 2018 og 2019.  

 

Sak 5: Forslag til budsjett for 2018 og 2019. 

 

Sak 7:  CV for valgkomiteens innstilte kandidater.  
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Vedlegg til sak 1 Årsmelding 2016-2018 
 

 

ÅRSMELDING FRA LANDSMØTE 2016 TIL LANDSMØTE 2018 
 

Landsmøtet i 2016 var lagt til Stjørdal. En Fjellov for framtida i forbindelse med det nylig 

nedsatte statsallmenningsutvalget var tema på seminardelen. Dag 2 ble startet med et 

tariffseminar. 
 

Styret  
Styret har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet i 2016: 
 

Styreleder: Arnodd Lillemark 
 

Styremedlemmer: Varamedlemmer: 

Birgit Johansen – nestleder Gunnar Singsaas 

Jan Olav Solstad Hanne Velure  

Anita Krigsvoll Reidar Åsgård 

Steinar Langesæter Vebjørn Håvardsrud 

 

Tommy Sønsterud - ansattes repr. 

Georg Gjøstein - ansattes repr. 

 

Kai Rune Båtstad - ansattes repr. 

 

NFS har i perioden hatt 15 styremøter (medio juni 2018) og behandlet til sammen 73 saker. I 

tillegg avholdes det et styremøte i forkant av landsmøtet. 
 

Jan Olav Solstad er medlem av representantskapet i 

Norsk Fjellmuseum. Jan Borgnes er styremedlem i Inatur 

Norge AS, med Torgeir Lande som vara. Jan Borgnes er 

medlem av statsallmenningsutvalget. Arnodd Lillemark, 

Georg Gjøstein og Jan Borgnes representerer NFS i 

Sentralt Oppsynsutvalg for statsallmenning (SOU). 

Arnodd Lillemark og Birgit Johansen med vara Jan Olav 

Solstad (fra 2018) har utgjort NFS forhandlingsutvalg. 

 

Sekretariatet 
Sekretariatet har i perioden bestått av 4 personer i full 

stilling. Jan Borgnes har vært daglig leder, Perly Berge 

og Torgeir Lande er rådgivere. Andreas Aas ble tilsatt 

fra 01.10.2016. NFS har kontor i Stortingsgata 30, Oslo.  

 

Arbeidsoppgaver i perioden 
NFS sitt arbeid i denne perioden har i hovedsak fulgt 

arbeidsprogrammet som ble vedtatt på Landsmøtet i 

2016. I tillegg har det dukket opp enkeltsaker og 

problemstillinger som NFS har tatt tak i.  

Årsmeldingen tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet for perioden 2016 – 2018.  

 
NFS formål er å være en samlende og effektiv interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 

fjellstyrene.  

Arnodd Lillemark, styreleder 

Styre med 7 medl. 

157 møter/73 saker 

Representasjon 

 -Norsk Fjellmuseum 

 -Inatur 

           -«Fjellovutvalget» 

          -Sentralt oppsynsutvalg  

4 ansatte i 100% stilling fra     

          01.10.2016 
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Kjernevirksomhet:  
NFS skal: 

• være bindeledd mellom de enkelte fjellstyrer og mellom fjellstyrene og ulike 

organisasjoner og myndigheter. 

• gi veiledning til fjellstyrene i enkeltspørsmål. 

• gjennomføre opplærings- og servicetiltak.  

• ta opp saker og avgi uttalelser på grunnlag av fjellovens formål og intensjoner. 

• forestå lønns- og tarifforhandlinger på vegne av fjellstyrer som har organiserte ansatte. 
 

Langsiktige mål: 

NFS skal: 

• styrke og synliggjøre fjellstyrenes rolle i samfunnet.  

• bidra til at fjellstyresystemet samlet fremstår enhetlig og slagkraftig. 

• bidra til å utvikle kvalitet og effektivitet i fjellstyreforvaltningen. 

• videreutvikle fjellstyrene som arbeidsgivere. 

• så langt det er mulig, nå mål gjennom samarbeid og dialog. 

• oppfattes som en saklig og etterrettelig organisasjon med bred aksept og tillit 

 både i lokalsamfunn og i storsamfunnet.  

• være en effektiv organisasjon som har kompetanse og økonomiske ressurser tilpasset 

mål og oppgaver.   

 
Formål, kjerneoppgaver og langsiktige mål har vært førende for styrets og administrasjonens 

arbeid i perioden. 

 

Prioriterte oppgaver i 2016/2017:   

 

Lovutvalg for statsallmenning 

Mål:  

• NFS skal arbeide for å skaffe fjellbygdene mer rådighet over og derigjennom større 

inntekter av statsallmenningene. 

 

• NFS skal arbeide for at de jordbrukstilknyttede bruksrettene og rettighetene til jakt 

og fiske sikres og ivaretas i en lovrevisjon. 

 

• NFS skal arbeide for at fjellstyrene kommer styrket ut av en revisjon av fjelloven. 

Fjellstyrene skal etter revisjonen ha flere oppgaver og større inntekter (lønnsom 

vekst). 

 

• NFS skal arbeide for at Fjelloppsynet etter revisjonen fremstår som et helhetlig 

naturoppsyn i statsallmenningene, og at alle oppsynsbehov i disse områdene 

ivaretas av fjellstyrenes ansatte.  

 

• NFS støtter arbeidet med forenklet og styrket lokal forvaltning og ønsker et tett 

samarbeid mellom kommuner og fjellstyrer. 

 

• NFS skal der det er formålstjenlig, søke samarbeid med andre. 
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Regjeringen har iverksatt gjennomgang av statsallmennings-lovverket – dvs. fjelloven og 

statsallmenningsloven. Et lovutvalg ble oppnevnt våren 2016 og avgir sin innstilling 22. juni 

2018. Dokumenter fra utvalget vil være unntatt offentlighet frem til avgivelsesdato.  

 

Følgende organisasjoner fremmet forslag om medlemmer: Norges Fjellstyresamband, Norske 

Reindriftssamers landsforening, Norges jeger- og fiskerforbund, Sametinget, Statskog SF, 

Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, KS og Den Norske Turistforening. Statskog 

SF ble også bedt om forslag til en representant for allmenningsstyrene.  

 

Sekretariatet for utvalget har 

vært Ola Rygh, Marianne 

Barstad, Malin Fosse, Espen 

Fjeldstad, Anita Volden 

(administrative støttetjenester), 

Tom Saugnes og Silje Trollstøl. 

Av disse har Marianne Barstad 

og Silje Trollstøl arbeidet i hele 

stillinger, mens de andre har 

vært knyttet til utvalget på 

deltid. Ved sluttføringa av 

arbeidet har utvalgslederen 

arbeidet full tid i utvalget i to 

og en halv måned. 

 

Utvalget hadde det første møtet 

i Oslo 3. mai 2016 og siste 

møte 22. mai 2018, og har hatt i 

alt 13 møter. Utvalget har hatt 

de fleste møtene i Oslo, men 

har også hatt møte på Røros, i 

Lom og i Stjørdal. I disse to siste møtene deltok også representanter for de tilsatte i 

fjellstyrene/Fjelloppsynet. 

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD), Klima- og miljødepartementet (KLD) og Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet (KMD) har sammen utarbeidet mandatet for lovutvalget. 

Overordnet mål for utredningen er at lovverk og administrasjon i statsallmenningene skal 

forenkles og moderniseres. 

 

Utvalget skal ta utgangspunkt i de grunnleggende rettslige forhold som gjør seg gjeldende i 

statsallmenningene når det gjelder grunneierretten og ulike bruksretter. Utvalget skal videre 

vurdere jordbrukets behov i dag og klarlegge hvilket innhold de jordbrukstilknyttede rettighetene 

har i dag (seter, beite, trevirke m.m.). Mandatet omfatter også oppsyn, jakt, fiske og 

friluftsinteresser. Utvalget skal legge vekt på betydningen av det lokale selvstyret og at lokal 

kompetanse i fjellbygdene er avgjørende for god lokal forvaltning. Handlingsrommet til det 

lokale selvstyret bør derfor videreføres og helst styrkes. Lovutvalget skal også vurdere om det er 

formålstjenlig å bringe kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene, samt 

hvordan lovverket kan bidra til å fremme verdiskapning og effektiv, bærekraftig utnyttelse.  

Lovutvalget skal ta sikte på å utarbeide en samlet lov for statsallmenningene. 

 

Lovutvalget for statsallmenning  

Leder: 

Høyesterettsdommer Karl Arne Utgård, Oppegård 

Medlemmer: 

Førsteamanuensis Kathrine Broch Hauge, Oslo 

Selvstendig næringsdr. Hanne Alstrup Velure, Lesja 

Daglig leder Jan Gleditsch Borgnes, Hol 

Gårdbruker Ingeborg Østerås, Verdal 

Leder Ellinor Marita Jåma, Snåsa 

Fagsjef Siri Parmann, Bærum 

Leder Elle Merete Omma, Tromsø 

Advokat Bjørn Terje Smistad, Namsos 

Advokat Ole Jacob Helmen, Bærum 

Gårdbruker Rolv Kristen Øygard, Skjåk 

Leder Anne Mari Aamelfot Hjelle, Oslo 
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Arbeidet med lovutvalget har vært arbeidskrevende. Styret i NFS og administrasjonen har brukt 

mye tid og ressurser på dette i perioden. Landsmøtet 2016 vedtok målene overfor lovutvalget. 

Disse har vært styrende for NFS’ arbeid. 

 

Lovutvalgets arbeid vil bli presentert og debattert på landsmøtet 2018.   

 

Synliggjøring 

Mål: NFS skal arbeide for at fjellstyrene er synlige og anerkjente aktører i forvaltningen 

av viktige ressurser og fremstår som de beste til å forvalte felles ressurser i fjellet 

 

Det er viktig at beslutningstakere og andre interesserte har nødvendig kompetanse og 

forståelse for fjellstyresystemet. NFS har i perioden jobbet aktivt med dette som utgangspunkt 

på flere nivå.  

 

NFS har i perioden arbeidet ut fra vedtatt 

kommunikasjonsplan. Denne tar utgangspunkt i målet om at 

NFS skal styrke og synliggjøre fjellstyrenes rolle i 

samfunnet. Strategien skal bidra til å bygge en tydelig profil 

og et positivt omdømme for NFS og fjellstyrene. Arbeidet 

med kommunikasjonsstrategien i 2015/16 innebar en 

systematisk gjennomgang av NFS sitt arbeid på dette 

området med profesjonell bistand. Arbeidet avdekket at det 

gjøres mye riktig i fjellstyresystemet i forhold til 

kommunikasjon. Organisasjonen har derfor jobbet videre 

med denne som grunnlag. De viktigste målgrupper for 

fjellstyrenes omdømme har gjennomgående god kunnskap 

og positiv oppfatning av fjellstyrenes virke. Arbeidet 

avdekket imidlertid at det bl.a. bør gjøres mer i fjellstyrenes 

egne lokalsamfunn og på generell synlighet i media både 

nasjonalt og lokalt. 

 

NFS har hatt møter med Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og 

matdepartementet (LMD) om viktige saker. NFS har også hatt møter og befaringer med en 

rekke andre politikere, byråkrater og organisasjoner.   

 

NFS jobber aktivt med å holde kontakt med ulike forvaltningsorgan for å informere om 

fjellstyresystemet og ta opp saker som opptar fjellstyrene. NFS har årlig et informasjonsmøte 

med Miljødirektoratet, der begge parter orienterer om viktige saker samtidig som NFS 

inviterer Miljødirektoratet til å komme med sitt syn på fjellstyrenes forvaltning. 

Miljødirektoratet får gode tilbakemeldinger på fjellstyrenes forvaltning og det er svært få 

klagesaker. Miljødirektoratet peker på at fjellstyrene bør prioritere rekruttering av 

friluftslivsutøvere og fortsette det gode arbeide med å tilgjengeliggjøre tilbud via 

nettløsninger som for eksempel Inatur.no. Miljødirektoratet mener fjellstyrene gjør en god 

jobb og at fjellstyrenes tilbud til allmennheten er godt. 

 

NFS har hatt en rekke møter med Statskog SF på administrativt nivå, samt ett møte på politisk 

nivå. Administrasjonen har løpende kontakt med administrasjonen i Statskog SF. NFS og 

Statskog SF utarbeidet i 2003 en samarbeidsavtale. Avtalen ble fornyet i 2014. Bakgrunnen 

for avtalen er bl.a. at partene ønsker å videreutvikle samarbeidet for å ta ut større 

Synliggjøring og PR 

 

Kommunikasjonsstrategi 

 

Møter med politikere, 

embedsverk, organisasjoner 

m.m. 

 

Møter m SSF styre og adm. 

 

www.fjellstyrene.no 
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synergieffekter. Målsettingen med avtalen er å øke effektiviteten og kvaliteten på 

forvaltningen av statsallmenningene til beste for bruksberettigede og andre brukere.  

 

NFS har i perioden aktivt benyttet www.fjellstyrene.no til å spre informasjon om hva 

organisasjonen driver med. I 2017 ble det lansert nye sider for blant annet å gi bedre synlighet 

av informasjon på mobile enheter. Sidene holdes oppdatert med kontaktinformasjon, kart og 

en oversikt over alle fjellstyrenes jakt og fisketilbud på Inatur.no. Nettsiden oppdateres 

jevnlig med egne nyheter (interne og eksterne) samt viser fjellstyresaker omtalt i media. 

Nettsiden hadde i 2017 72 000 unike brukere. NFS har også sendt ut 10 nyhetsbrev i 2016 og 

17 nyhetsbrev i 2017 og har nå ca. 16 000 abonnenter på brevet. Det er sendt ut en rekke 

pressemeldinger i tillegg til NFS facebookside som har vært oppdatert med flere saker 

ukentlig for ca. 25.700, som har likt siden. NFS har etablert en egen instagramkonto med ca. 

4700 følgere og samarbeider tatt med blant annet Inatur.no og fishspot.no om markedsføring. 

Alle tiltakene har vært et ledd i organisasjonens vedtatte kommunikasjons-strategi. 

 

NFS arrangerte i perioden kurs i bruk av sosiale medier, nyhetsbrev mv for enkelte fjellstyrer. 

Flere av fjellstyrene som deltok har registrert en økning i salget på enkelte produkt etter at de 

lagde annonser på facebook. NFS fikk gode tilbakemeldinger på kurset og vi tar sikte på å 

gjennomføre flere kurs framover.  

 

NFS har også tatt initiativ til å få utviklet en felles mal 

for nettsider for det enkelte fjellstyret. Malen baserer 

seg på publiseringsløsningen Squarespace og leveres av 

Gasta design og kommunikasjon AS. Pr juni 2018 har 

16 fjellstyrer tatt i bruk publiseringsløsningen.  

 

Behovet for en tydelig uniformering av Fjelloppsynet er 

en viktig del av arbeidet med å synliggjøre 

fjellstyresystemet. Fra 2001 har Fjelloppsynet brukt 

felles uniform. Formålet med uniformeringen av 

Fjelloppsynet er å oppnå en mer ensartet og sterkere 

profilering av fjellstyresystemet. Fjelloppsynet er 

fjellstyrene sin representant og den som møter publikum 

i daglig virksomhet. 

 

Samtidig er det viktig for Fjelloppsynet å få en synliggjøring som en profesjonell og seriøs 

aktør. For å sikre ønsket bruk av uniformspakken (tilgjengelige og profilerte klær), er bruken 

styrt av retningslinjer. Retningslinjene fikk inn et nytt punkt i 2010 i forbindelse med 

utarbeiding av ID-kort til Fjelloppsynet. 

 

NFS har i perioden videreutviklet uniformspakken med noen nye produkter som har blitt 

etterspurt fra Fjelloppsynsgruppa. Fargeprofilen ligger fast. Videreutvikling av merka 

produkter til bruk for Fjelloppsynet gjøres i dialog med Fjelloppsynsgruppa i forhold til valg 

av kvalitet og produsent. NFS kjøper inn profilerte produkt til uniformspakken for videresalg, 

til selvkost, til fjellstyrene. 

 

Som en del av profileringsstrategien har NFS gjort vedtak om å jobbe med en tydeligere 

profilering av fjellstyremedlemmene. Fjellstyrejakke med logo – Kompassrosa – har vært 

tilgjengelig for fjellstyrene siden -08.  

 

Miljødirektoratet godt fornøyd 

med fjellstyrenes forvaltning. 

NFS i media 

• Nyhetsbrev til over 10 000 

• NFS på Facebook og Instagram 

Uniform og ID-kort til  

Felles nettsidemal for fjellstyrene 

Fjelloppsynet 

 

 

http://www.fjellstyrene.no/
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I arbeidet med å gjøre organisasjonen mer synlig er NFS bevisst på å delta på konferanser, 

seminar og landsmøter i regi av organisasjoner som har felles interesser med fjellstyrene. NFS 

har i perioden bl.a. deltatt på en rekke landsmøter og en rekke andre møter og seminarer. 

 

NFS har samarbeidsavtaler med Statskog SF, NJFF, 

DNT, Fjellnettverket og Jakt- og fiskesenteret. Det blir 

gjennomført årlige evalueringsmøter mellom partene. 

Ansvaret for evalueringsmøtene går på omgang. 

Samarbeidsavtalene er nyttige. Avtalene skaper 

møteplasser sentralt, regionalt og lokalt. Det har også blitt 

satt i verk gode lokale samarbeidsprosjekt. Avtalene har 

gitt økt kunnskap og forståelse for fjellstyresystemet hos 

viktige organisasjoner.  

 

NFS, Statskog SF og NJFF har siden 2001 samarbeidet 

om internettportalen www.inatur.no. Norges 

Skogeierforbundet (NSF) og Norske Lakseelver (NLE) og 

noen små private aktører har senere kommet til som 

medeiere.  Norske Lakseelver og Norges Skogeierforbund 

har trukket seg ut av Inatur. I 2013 ble Scannatura kjøpt 

opp og integrert i Inatur, og i 2016 kjøpte Inatur Fishspot. 

NFS har en aksjekapital i Intur.no på kr. 52 010,-. 

Målsettingen med internettselskapet Inatur er at så mange 

tilbydere som mulig skal finne Inatur.no formålstjenlig 

som markeds- og salgskanal for sine produkter, og at 

Inatur.no blir brukernes førstevalg for å finne informasjon og kjøpe jakt-, fiske- og 

overnattingstilbud. Samtidig har NFS som målsetting at Inatur skal gi fjellstyrene økt salg der 

det er ønskelig, og mer effektiv administrasjon. Jan Borgnes er NFS sin representant i styret i 

Inatur. 

 

Inatur hadde i 2017 samlede driftsinntekter på ca. 15,5 mill kr og et driftsresultat på ca. 2 mill 

kr.  

 

NFS utarbeidet i 2016, i samarbeid med Egmont forlag, et nytt oversiktskart med jakt- og 

fiskeinformasjon. Kartet ble trykt i 40.000 eksemplar hvorav 35.000 ble distribuer ut som 

vedlegg til bladet Villmarksliv. Kartet har blitt godt mottatt. NFS mener det fremdeles, og på 

tross av Inatur, er behov for en trykt oversikt som viser fjellstyrenes tilbud. 

 

Sekretariatet i NFS deltok sammen med Engerdal fjellstyre med stand på De Nordiske jakt- 

og fiskedagene (DNJFD) på Elverum i 2016 og 2017. Dette er en arena der en treffer mange 

friluftsliv-, jakt- og fiskeinteresserte. Engerdal fjellstyre får mye skryt for utsmykkingen av 

fjellstyrestanden.  

 

NFS har en informasjonsserie på powerpoint som er tenkt brukt ved presentasjon av 

fjellstyresystemet. Disse kan brukes av fjellstyrer i forbindelse med lokal 

informasjonsvirksomhet. NFS har også produsert banner med logo, for utlån, som fjellstyrene 

kan bruke ved ulike utearrangement.  

 

Fjellstyrejakker 

Møter og seminar 

Samarbeidsavtale med 

NJFF, DNT og SSF 

Fjellstyrer og Inatur 

Inatur – økning i  

       omsetningen 

Statsallmenningskart 

DNJFD 

Powerpoint presentasjon – 

fjellstyreforvaltningen   

 

 

 

 

DNJFD 

 

 

http://www.inatur.no/
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Økonomi 

Mål: NFS skal arbeide for at fjellstyrene har en bærekraftig og robust økonomi. 

 

Fjellstyrene må ha gode og forutsigbare økonomiske rammebetingelser. Fjellstyrene ivaretar 

viktige funksjoner for lokalsamfunn og storsamfunn.  

 

NFS laget en sammenstilling av fjellstyrenes økonomi i 

2016 på bakgrunn av regnskapsårene 2014/2015. NFS 

vil lage en tilsvarende sammenstilling også for de neste 

regnskapsårene. NFS er av den oppfatning at dette er et 

viktig arbeid for å sikre en forsvarlig oversikt over 

fjellstyrenes økonomi. NFS anser det som spesielt 

viktig i det videre arbeidet med ny fjellov. 

 

Forvaltningen av statsallmenningene er i dag i det alt 

vesentlige basert på fjellstyrenes egne inntekter. 

Refusjonsposten i LMD-budsjettet (kap. 1161, post 75) 

er viktig, og NFS skal arbeide for å øke denne. NFS 

skal også arbeide for at SNO sitt tjenestekjøp hos 

fjellstyrene minst er på samme nivå som i dag og helst 

økes.  

 

Det skal legges vekt på samarbeid om personell og 

utstyr for å effektivisere fjellstyrenes drift.   

 

Fjellstyrene må ha gode og forutsigbare økonomiske 

rammebetingelser. Fjellstyrene ivaretar viktige 

funksjoner for lokalsamfunn og storsamfunn. 

Forvaltningen av statsallmenningene er i dag i det alt 

vesentlige basert på fjellstyrenes egne inntekter. 

Statens økonomiske andel i forvaltningen er liten.  

 

Friluftsorganisasjonene i Norge er av den oppfatning at 

fjellstyrene gjør en viktig og god jobb i 

statsallmenningene og derfor bør få en økt 

grunnfinansiering bevilget gjennom statsbudsjettet. De har spilt inn et forslag om en økt 

bevilgning på 5 mill i revidert budsjett for 2018. Dette forslaget kom ikke med i revidert 

budsjett for 2018. Det er grunn til å anta at friluftsorganisasjonene også vil spille inn forslag 

for statsbudsjettet for 2019. NFS vi følge opp, og samarbeide med friluftsorganisasjonene om 

et slikt innspill. 

 

Flere saker med betydning for fjellstyrenes økonomi har vært aktuelle. Refusjonsposten i 

LMD-budsjettet er viktig og NFS har arbeidet for at den økes. Statskog SF har vedtatt 

nedregulering av festeavgifter for fritidsboliger. NFS har arbeidet for at virkningen av 

nedregulering for fjellstyrene skal minimaliseres. NFS har fått redusert nedreguleringen en 

del, men noe arbeid gjenstår fortsatt. 

 

Fjellstyrenes samlede totale omsetning var på ca. kr 83,8 mill. kr. i 2016 og ca. kr 85,5 mill. 

kr i 2017.  

 

Fjellstyrene lever primært av  

     egne inntekter 

Total omsetning/inntekter: 

• 78,3 mill i 2015 

• 83,8 mill i 2016 

• 85,5 mill i 2017 

Refusjonsposten må økes 

• 10,2 mill i 2016 

• 10,2 mill i 2017 

Tjenestekjøp fra SNO;  

• 6,8 mill i 2016,  

• 7,4 mill i 2017 

Utbetalt tilskudd fra GF  

• 1,5 mill i 2016 

• 0,8 mill i 2017 

Avsatt 4 mill til tiltak i 2018 

Analyse av potensial for  

     lønnsomhetsforbedringer 
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Det har i perioden vært lagt ned mye arbeid for å bedre fjellstyrenes økonomi, særlig i 

forbindelse med statsbudsjettene for 2016 og 2017 og i Sentralt oppsynsutvalg (SOU).  

Stortinget fastsatte i statsbudsjettet for 2016, kap. 1161, post 75; Oppsyn i statsallmenningar - 

refusjonsposten til kr 10,2 mill., for 2017 er beløpet på kr 10,2 mill. kr.  

 

Det ble utbetalt kr 1,5 mill i 2016 og kr 0,8 mill i 2017 i tilskudd til statsallmenninger fra 

Grunneierfondet. I 2018 har Statskog SF avsatt kr 4 mill. til tiltak. NFS mener det er viktig at 

midler til tiltak økes i kommende år. 

 

Som et ledd i arbeidet med å bedre fjellstyrenes økonomi, gjennomførte NFS en analyse i 

forrige periode som belyste organisasjonens potensial for lønnsomhetsforbedringer, herunder 

vurdering av inntektspotensial og kostnadseffektivisering. I denne perioden ble det laget en 

sammenstilling av regnskapene for regnskapsårene 2014/2015. Analysen og sammenstillingen 

har i perioden vært fulgt opp med arbeid med sikte på: 

• Felles forsikringsordning 

• Gjennomgang av fjellstyrenes pensjonsordning 

• Felles ordning for regnskap. NFS har anskaffet et nytt ERP system fra Visma som er 

tilrettelagt for at NFS, regnskapskontorer eller fjellstyrene selv kan føre sine regnskap 

i dette systemet. 

 

Fellesløsninger utvikles og tilbys fjellstyrene. Målet er kostnadsreduksjoner, kvalitetssikring 

og mer effektiv administrasjon. 

 

Kostnader knyttet til revisjon 

Mange fjellstyrer har gitt tilbakemelding om at revisjonskostnadene er uforholdsmessig store 

ifht inntektene. Revisjonsplikten til fjellstyrene er knyttet til det offentlige regelverket til 

refusjonsposten. NFS vil jobbe for å etablere en felles revisjonsordning som skal øke 

kvaliteten og redusere kostnadene til revisjon. 
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I grafen over er fjellstyrene delt opp i fire grupper etter årlig samlet omsetning. Grafen viser at 

fjellstyrene har en svak lønnsomhet, og tilfredsstillende arbeidskapital og egenkapital.  
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Kommunesammenslåing 

Mål: NFS skal bidra til at de ulike bruksretter i statsallmenninger sikres og forvaltes 

forsvarlig ved evt. sammenslåing av kommuner med statsallmenning 

 

NFS skal bidra med relevant informasjon og søke å komme i inngrep med prosesser slik at 

kunnskap om Fjelloven og fjellstyrer er tilgjengelig og en premiss ved evt. sammenslåing av 

kommuner med statsallmenning. 

 

NFS skal særlig ha oppmerksomhet på: 

• Et riktig antall fjellstyrer.  

• En definisjon av innenbygdsboende/utenbygdsboende 

i forhold til jakt på elg, hjort, dådyr, rådyr, bever og 

jakt på rovvilt som er akseptert og praktikabel. 

• Forsvarlige løsninger ved evt. sammenslåing av  

 fjellstyrer med ansatte. 

 

NFS har anbefalt Regjeringen å fastslå følgende: 

1. At kretsen av bruksberettigede og bruksrettenes 

innhold når det gjelder de jordbrukstilknyttede 

rettighetene ikke berøres av endret kommunestruktur. 

2. Kgl. res. 24. juli 1964 videreføres. 

3. Dagens kommunegrenser gjøres gjeldende som 

definisjon for innenbygdsboende i forhold til jakt på elg, hjort, dådyr, rådyr og bever 

og jakt på rovvilt. (Innarbeidet i ny forskrift.) 

4. Dagens fjellstyrestruktur opprettholdes inntil videre og evt. vurderes etter at en ny 

kommunestruktur er avklart. 

Det foreligger nå svar fra Regjeringen på disse spørsmålene i tråd med anbefalingene fra NFS. 

NFS vil fortsatt sette fokus på at de ulike bruksretter i statsallmenninger sikres og forvaltes 

forsvarlig ved evt. sammenslåing av kommuner med statsallmenning.  

 

HR 

Mål: NFS skal arbeide for at fjellstyrene er gode og kompetente arbeidsgivere med 

kompetente og motiverte ansatte.  

 

NFS skal sikre gode og levedyktige rutiner for kompetanseheving, 

faglig oppdatering og håndtering av ulike sider ved personalarbeid 

og ledelse. NFS skal ha fokus på daglig leders og styreleders rolle 

som leder. NFS skal bidra til bedre samarbeid og bedre bruk av de 

totale ressursene og den samlede kompetansen., Samarbeidet og 

samspillet styrkes både innenfor og mellom de ulike enhetene i 

systemet. 

 

Viktigste aktivitet på dette feltet i perioden har vært å utvikle 

kompetansen innen ledelse og kommunikasjon i fjellstyrene. NFS 

gjennomførte en felles fagsamling for ansatte og 

fjellstyremedlemmene i 2016 hvor dette var det viktigste tema. Dette 

ble fulgt opp i 2017 med en samling for styreledere og 

styremedlemmer i fjellstyrene og de daglige lederne. Selskapet Solid 

Utvikling hadde ansvaret for det faglige innholdet i begge samlingene. 

Kretsen av bruksberettiget til 

     jordbruk uendret 

Kgl. res 1964 videreføres 

Dagens kommunegrenser =  

    innenbygds til storviltjakt 

Fjellstyrestrukturen opprett- 

    holdes inntil videre 

Elektronisk personal, 

leder og HMS- 

    håndbok 

Kurs for ledere i  

     fjellstyrene 

Tarifforhandlinger 

Fagdager 
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NFS har etablert en ny elektronisk personal-, leder- og HMS-håndbok for fjellstyrene. Det 

faglige innholdet blir levert og oppdatert av Sticos. HMS-håndboken inneholder elektronisk 

avvikshåndtering. Det gjenstår noe arbeid før håndbøkene kan tilgjengeliggjøres for det 

enkelte fjellstyre. 

 

NFS forestår de årlige lønns- og tarifforhandlinger på vegne av de fjellstyrene som har 

organiserte ansatte. Tarifforhandlinger ble gjennomført i 2016 og i 2017. 

 

NFS vedtekter åpner for at fjellstyrer kan reservere seg mot den inngåtte avtalen. 

Reservasjonen skal i tilfelle komme før 1. mars. Ingen fjellstyrer reserverte seg i 2016 eller 

2017. 

 

Oppsyn i statsallmenning  

Mål: NFS skal arbeide for at Fjelloppsynet løser oppsynsbehovene i statsallmenningene, 

profesjonelt, effektivt og rasjonelt. 

 

Fjelloppsynet skal videreutvikles som et multifunksjonelt naturoppsyn med god og riktig 

kompetanse, høy integritet og avklarte og gode relasjoner til de øvrige oppsynsaktørene. Den 

samlede kompetansen i Fjelloppsynet skal utnyttes effektivt og Fjelloppsynets arbeid skal 

være godt dokumentert og synliggjort.  

 

Forholdet mellom fjellstyrene og Statens naturoppsyn (SNO) er en viktig sak for fjellstyrene 

og for NFS. Hvert Landsmøtet siden 2000 har gjort vedtak om at sikring av fjellstyrenes 

posisjon i den videre etableringen av SNO skal være et satsingsområde for NFS. Informasjon 

og arbeid i forhold til SNO og den videre utviklingen av det statlige oppsynsapparatet har 

også i denne perioden tatt mye tid og ressurser, både i administrasjonen og for styret. Berørte 

fjellstyrer har også brukt mye tid i forhold til SNO lokalt og sentralt.  

Ved Stortingets opprettelse av SNO ble viktigheten av 

samarbeidet mellom de ulike oppsynsordningene 

understreket. Stortinget la til grunn at der eksisterende 

oppsyn fungerer godt, er det ingen grunn til å legge det ned 

eller erstatte det med annet statlig oppsyn. NFS oppfatter det 

slik at Stortinget ikke ser det som ønskelig at SNO erstatter 

Fjelloppsynet i statsallmenningene, og at det er to 

hovedargumenter for dette: 

1. Fjelloppsynet er ansatt av et lokalt, folkevalgt organ 

og har derfor en sterk lokal forankring. For de aller 

fleste naturoppsynsoppgaver (bl.a. holdningsskapende 

arbeid, informasjon, veiledning, tilrettelegging, 

skjøtsel, overvåking) er en sterk lokal forankring en 

fordel. Lokaldemokratisk forankring bidrar til 

nødvendig brobygging mellom lokalsamfunn og 

storsamfunn i vanskelige miljøvernsaker. I det 

politimessige oppsynsarbeidet er Fjelloppsynet 

underlagt politiet og tildeles begrenset 

politimyndighet. 

2. Fjelloppsynet er et multifunksjonelt oppsyn som løser et stort antall oppgaver i en og 

samme person. Dette er kostnadseffektivt og gir redusert trafikk i sårbare områder. 

 

Multifunksjonelt Fjelloppsyn 

     med lokal forankring skal  

     videreføres. 

Fjellstyrene og SNO 

• Ny avtale SNO/NFS 2017 

• Egen post på statsbudsjett 

fra 2010 - 2015 

Tjenestekjøp 2017:7,3 mill 

    ekskl mva  

Timepris 2018; 602,- + mva 
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Energi- og miljøkomiteen har en rekke ganger påpekt at det er ønskelig å videreføre 

ordningen med Fjelloppsynet som et helhetlig naturoppsyn i statsallmenningene og at nye 

oppsynsbehov i disse områdene skal søkes dekket gjennom tjenestekjøp fra fjellstyrene.  

 

Frem til 2010 var det likevel ingen økning i tjenestekjøpet hos fjellstyrene. Tjenestekjøpet 

varierte fra år til år slik at det var vanskelig for fjellstyrene å bygge kompetanse og kapasitet 

for å løse oppgavene. Usikkerheten skapte en vanskelig situasjon for de ansatte og var ikke 

tilfredsstillende for fjellstyrene som arbeidsgivere. Skulle en unngå en videre utvikling i 

denne retningen, måtte tjenestekjøpet hos fjellstyrene sikres og økes. NFS mente at dette best 

kunne gjøres ved at det ble etablert en egen post i statsbudsjettet for SNOs tjenestekjøp hos 

fjellstyrene. Med god hjelp fra Stortinget, kom dette på plass i statsbudsjettet for 2010. Kap. 

1426 fikk en ny post – post 21 som bl.a. omfattet SNO sitt tjenestekjøp hos fjellstyrene. 

Posten skal dekke SNOs tjenestekjøp hos fjellstyrene og sikre langsiktighet og forutsigbarhet i 

dette tjenestekjøpet slik at fjellstyrene kan bygge kompetanse og kapasitet tilpasset 

oppgavene. Posten ble i 2017 fjernet fra statsbudsjettet. 

 

NFS og SNO fornyet i januar 2017 samarbeidsavtalen fra 2011. Avtalen har bidratt til 

forutsigbarhet og langsiktighet for fjellstyrene og grunnlag for et framtidsrettet og bedret 

samarbeid mellom fjellstyrene og SNO. Partenes intensjon er en positiv utvikling der 

tjenestekjøpet økes i takt med behovet og budsjettutviklingen. 

Oppgavene som skal gjennomføres, nedfelles i årlige avtaler om tjenestekjøp mellom SNO og 

det enkelte fjellstyre. Tilsyn og tiltak i verneområder står sentralt. 

Avtalen skal medvirke til samordning, samarbeid og forutsigbarhet mellom SNO og 

Fjelloppsynet. Den skal bidra til å løse oppgavene mer kostnadseffektivt og til å unngå 

dobbeltarbeid. Eventuelle nye oppsynsbehov i statsallmenninger skal søkes løst gjennom 

tjenestekjøp av fjellstyrer der dette er naturlig. Fjellstyrets forvaltningsoppgaver og 

Fjelloppsynets tilsynsoppgaver etter Fjellova berøres ikke av avtalen. Avtalen innvirker heller 

ikke på avtalepartenes forhold til politiet. 

 

Partene er enige om at timeprisen for det arbeidet fjellstyret gjør for SNO skal være ens for 

alle fjellstyrer og være fastsatt på bakgrunn av omforente priskomponenter. I 2018 er 

timeprisen kr 602,- + mva.  Reiseutgiftene faktureres separat. Ingen fjellstyrer får redusert sin 

timepris dersom tidligere avtalt timepris har vært høyere enn det som nå er avtalt sentralt. 

Partene skal samarbeide både på sentralt, regionalt og lokalt nivå, og det skal utvikles bedre 

rutiner for bestilling og rapportering av oppdrag.  

Det skal legges til rette for gjensidig erfarings- og kunnskapsoverføring og oppbygging av ny 

kompetanse. Partene er også enige om at gjensidig kreditering av hverandres aktivitet er en 

viktig pilar i et videre godt samarbeid. 
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Fig. SNOs tjenestekjøp hos fjellstyrene: 

 
 Jerv Oppsyn Skadedok Fjellrev Moskus *Rovdyr **CWD Sum  

2014 652 497 5 241 374 1 115 389 317 578 106 358   7 433 198 inkl 
mva 

2015 841 710 5 319 136 1 144 599 279 407 109 548   7 694 402 inkl 
mva 

2016 774 081 6 113 219 1 290 375 205 031 100 249   8 482 955 inkl 
mva 

***2017   696 449  4 808 421        835 246  314 060 69 638 176 597 451 136 7 351 547 Netto- 
beløp 

Utvikl % 
14/15 

29,0 1,5 2,6 -12,0 3,0   3,5  

Utvikl % 
15/16 

-8 14,9 12,7 -26,6 -8,5   10,2  

 
*Rovdyr: Arbeidsområde store rovdyr unntatt jerv, herunder forvaltningsmerking ulv. Varierende 
ut fra oppdragsmengde. 

 

**CWD: Prioritert prosjekt i 2017 og 2018 som ikke er årlig. 
*** Tallene for 2017 er bruttotall. Alle fjellstyrer fakturerer ikke med mva. og det blir ikke riktig å 
sette inn mva. på alle beløp uten å ettergå hver enkelt faktura. Det er ikke gjort. 

 
SNO kjøpte tjenester fra 54 fjellstyrer i 2016 og fra 37 fjellstyrer i 2017 av landets 94 fjellstyrer. 

 

Lovutvalget skal gjennomgå dagens oppsyn i statsallmenningene. Det skal legges vekt 

på en rolledeling mellom offentligrettslig oppsyn og andre oppgaver, at lokal kunnskap tas 

i bruk og at overlapp mellom instanser unngås. NFS har satt seg følgende mål for dette: 

«Fjelloppsynet bør etter revisjonen fremstå som et helhetlig naturoppsyn i 

statsallmenningene, og alle oppsynsbehov i disse områdene bør ivaretas av fjellstyrenes 

ansatte.» 

 

Jordbrukstilknyttede bruksretter 

 

Utvikling av bruksretter 

Mål: NFS skal arbeide for at det er akseptert at allmenningsretten skal kunne fange opp 

både utvikling av eksisterende bruksformer og nye 

bruksformer som er naturlig etter “tida og tilhøva”. 

 

Statsallmenningsbygdene står overfor store utfordringer. Sentralt i 

så måte er stadig økende krav til effektivisering av 

primærnæringene, utfordringen med hensyn til å beholde 

eksisterende og etablere nye lønnsomme arbeidsplasser i bygdene, 

og stadig økende tendens til fraflytting. 

Disse utfordringene kan møtes ved at bygdenes ressursbase utvides. 

Dette kan oppnås ved at staten aksepterer en dynamisk utvikling av 

bruksrettene etter ”tida og tilhøva”. Dette må innebære at staten 

aksepterer både en dynamisk utvikling av de tradisjonelle 

bruksrettene og en utvidelse til nye bruksmåter. 

 

«Tida og tilhøva" –  

    dynamisk utvikling  

    av bruksretten 
 

LMD: Tilleggsjord og 

    småkraft ikke  

    bruksrett 

 

Nytt lovutvalg skal  

   gjennomgå fjelloven 
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NFS har jobbet med flere saker som gjelder forholdet mellom hva som er grunndisponering 

og hva som er bruksrett. For NFS er det viktig å holde fast på prinsippet i fjelloven om at 

allmenningsretten både skal utvikle seg ved endringer i de tradisjonelle bruksformene, men 

også fange opp ny bruk som er naturlig etter ”tida og tilhøva”. Aksepteres ikke en slik 

dynamikk i bruksrettene vil det være svært alvorlig for bruksrettenes innhold og verdi på sikt. 

 

LMD og KLD har i 2016 startet et arbeid med gjennomgang av fjelloven. Utvalget skal legge 

fram forslag til lovtekst og NOU i juni 2018. Det er forventet at NOU-teksten og forslag til ny 

lov vil inneholde viktige avklaringer/presiseringer i forhold til innholdet i bruksretten og hva 

som er grunndisponeringer i regi grunneier og hva som er bruksutøving i regi fjellstyrene. 

 

Utmarksbeite 

Mål: NFS skal arbeide for at beiteretten på statsallmenning utnyttes i framtidig 

produksjon av mat.  

 

NFS skal fokusere på at beiteareal på statsallmenning er viktige for grasbasert 

produksjon av mat og andre fellesgoder.  

 

Rovvilt er en utfordring som må løses for å sikre framtidig bruk av utmarksressursene.   

 

NFS skal jobbe for at nasjonale og internasjonale forpliktelser i forhold til villrein og 

tamrein overholdes. 

 

NFS har som målsetting at beiteretten skal kunne 

nyttes i minst like stor grad som tidligere.  

Det er politisk vedtatt at Norge skal øke matproduksjonen 

basert på norske utmarksressurser. I så måte kan 

statsallmenningsareal være viktig bidragsyter for å oppnå 

målsettingen. Statsallmenningene ligger i første rekke i 

typiske utmarkskommuner med store areal som er egnet for 

beite og grasproduksjon. Utmarksbeite som ressurs er for 

det meste ikke fullt utnyttet, og mange statsallmenninger har 

ledige beiteressurser. Beitebruk er viktig for å opprettholde 

åpne landskap og sørger samtidig for større mangfold av 

planter med tilhørende insektliv. Beitebruk er også viktig for 

ivaretagelse av seterkulturen, en kultur som er i kraftig 

tilbakegang i Norge. NFS har hatt fokus på temaet i 

forbindelse med samling for Fjelloppsynet og årsmøter i 

regionene.  

 

NFS deltar som partner/bidragsyter i et forskningsprosjekt i 

regi NIBIO kalt FUTGRAZE, el mot en framtid for utmarksbeite – regler, tradisjoner og samarbeid i 

utmarksområder. Prosjektet har fått midler fra jordbruksavtalen for å se på forhold rundt framtidig 

beitebruk – utfordringer og muligheter i en situasjon der stadig flere har interesser i bruk av de same 

utmarksarealene. Det vil særlig bli fokusert på organiseringsformer som fungerer for å sikre fremtidig 

beitebruk. Det er forventet at et av de 4 utvalgte områdene vil være delvis på statsallmenning. 
 

NFS er opptatt av å synliggjøre at fjellstyrene/ Fjelloppsynet med sin lokalkunnskap, 

fagkompetanse, logistikk og tillit lokalt har gode forutsetninger for å kunne bidra i 

bestandsregistreringer og i konfliktdempende arbeid generelt. Det er fremdeles mange 

Videreføring av beiterett 

Fjellstyrene og oppsynet skal 

bidra i bestands- 

    registreringsarbeidet 

Dugnad for mer effektiv    

   lisensjakt 

Behov for tilsynsbu 

Uttale til ny rovviltmelding i  

    2016 
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beitedyr på statsallmenning, og det er signaler som tyder på at antallet er økende. NFS har 

tidligere deltatt i flere prosesser der fjellstyrenes interesser er ivaretatt. Det gjelder bl.a. 

utarbeidelse av rapport om lokal medvirkning i bestandsregistrering. NFS har også – sammen 

med en lang rekke andre organisasjoner – invitert regjeringen til dugnad for mer effektiv jakt 

på jerv og bjørn. En del av endringene er gjennomført, men fremdeles gjenstår noe.  

 

Utmarksbeite i dag krever oppfølging og tilsyn med dyr på enn annen måte enn det som har 

vært vanlig i senere tid. Rovdyr utgjør i deler av landet en trussel for sikkerheten til beitedyr. 

Dette har også resultert i at myndighetene krever kontinuerlig menneskelig tilstedeværelse og 

tilsyn med beitedyr på individnivå, noe som gir behov for etablering av nye bygninger og 

anlegg i fjellet. Dette er hensyntatt gjennom endringene fra 2009 i Forskrift om seter og 

tilleggsjord m.m.  

NFS har i mai 2016 skrevet uttale til den nye rovviltmeldingen – Ulv i Norsk natur, der NFS 

særlig pekte på behovet for å ta vare på den grovforbaserte matproduksjonen, deltaking i 

takseringsarbeidet for Fjelloppsynet og at sikring av villrein og tamrein i forhold til særlig ulv 

er nødvendig. 

Seterforskriften 

Mål: NFS skal arbeide for felles forståelse for utfordringer knyttet til seterforskriften. 

 

NFS skal bidra til at rettighetene skal kunne nyttes på en måte som til enhver tid er i 

samsvar med rasjonell bruk lokalt, og som er naturlig etter tida og tilhøva. 

 

NFS skal bidra til at seterforskriftens innhold er kjent hos fjellstyrene, samt en felles 

forståing av utfordringer og behov som må løses gjennom seterforskriften. 

NFS skal bidra til at myndighetene har innsikt i problemstillinger knyttet til setring og 

beite og behov for endringer i seterforskriften for å løse disse problemstillingene. 

 

Seterforskriften har blitt endret i flere runder. I 2007 

var bakgrunnen nye brukssområder og nye krav 

knyttet til jordbruksnæringen. Departementet viste til 

at jordbrukere med bruksrett i statsallmenningene har 

krav på å kunne bruke flere av ressursene i utmarka 

etter ”tida og tilhøva”. Det ble bl.a. lempet på kravet 

til melkeproduksjon på setrene, det ble åpnet for å 

utvise seter som skulle brukes i kombinasjon av 

jordbruksmessig og småskala turistmessig utnytting, 

og det ble åpnet for å bygge om hus som ikke lenger 

ble brukt til seterformål, slik at de kan tjene 

hovedbruket på annen måte.  

 

For å kunne møte de utfordringer og behov 

jordbruksnæringen i allmenningsbygdene står 

overfor, har LMD i etterkant av disse endringene 

vurdert ytterligere utvidelse av bruksrettene knyttet til 

begrepet ”tida og tilhøva”. LMD fastsatte i 2009 endringer i forskrift om seter- og tilleggsjord 

m.m. i statsallmenning. Daværende Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk viste til at 

endringene innebærer en samlet modernisering av forskriften og at ny forskrift legger til rette 

for en tidsmessig bruk av ressursene i statsallmenningene.  

Mange endringer i seterforskriften, 

senest i 2014  

• Krav til melkeproduksjon 

fjernet 

• Oppføring av gjeterbu 

• Felles driftsbygninger 

• Utvising av areal til 

gjødselkummer 

• Inngjerding av beiteareal 

• Utvising av tilleggsjord 

overført til fjellstyrene 

• Frifall og bruk av seter-§9 
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Endringene slår bl.a. fast at tillatelse til oppføring av gjeterbu, tillatelse til oppføring av felles 

driftsbygning knyttet til setring, utvising av areal til gjødselkummer, utvising av areal til 

kultivering av beite, utvising av areal til natthamning, tillatelse til inngjerding av beiteareal 

(holde rovdyr ute) etter ”tida og tilhøva” nå skal kunne regnes for å være innenfor bruksretten. 

 

Departementet bestemte at utvising av tilleggsjord flyttes fra Statskog SF til fjellstyrene. Et 

siktemål er å gi større rom for lokale vurderinger og skjønn, og sikre en praksis som åpner for 

at tilleggsjord blir stilt til rådighet for dem som har behov. NFS var positive til endringene. 

Departementet aksepterte ikke at utvising av tilleggsjord er en bruksrett slik NFS krever. 

Departementet aksepterte heller ikke NFS sitt krav om at småkraftverk til dekning av eget 

forbruk må anses som bruksrett. Departementet mener likevel at det i enkelte tilfelle kan være 

rasjonelt at for eksempel en seter eller en setergrend utnytter nærliggende vannfall til 

produksjon av elektrisk kraft. NFS mener også slike bruksformer må aksepteres som bruksrett 

dersom ”tida og tilhøva” skal ha et reelt innhold.  

 

Seterforskriften ble sist endret i 2014. Av betydning for fjellstyrene var endringen av § 9 – om 

vilkår for at seteren skal være i bruk. Det ble tydeliggjort at det ikke er nødvendig med dyr for 

at seteren skal være i drift, og at det er tilstrekkelig at setervollen høstes av seterbruker, enten 

til eget bruk el for salg, eller er inngjerdet og brukes til beite som en del av den 

jordbruksmessige driften på eiendommen som setra ligger til. 

 

I 2010 avsa Høyesterett dom i ”Molorsaken”. Bakgrunnen for saken i Høgsterett var ønske 

om oppretting av festekontrakt på en allmenningsseter som hadde falt i det fri. Etter 

Seterforskriften av 2009, kan det etter § 16 b, opprettes festekontrakt på seterhuset dersom 

driften på eiendommen er lagt ned og jorda tatt i bruk til formål utenom jordbruk, eller fordi 

eiendommen ikke kan regnes som en jordbruksmessig ening. Dersom andre rettighetshavere 

har brukt for seteren, skal seteren vises ut til en av disse. 

 

I den aktuelle saken var det meste av jordvegen delt ifra landbrukseiendommen og solgt som 

tilleggsjord. Til gården hører det en seter som var lagt i det fri. Setereieren hevdet at 

eiendommen ikke lenger var en landbruksmessig ening, og at gården hadde mistet 

allmenningsretten sin. Setereieren søkte om å få opprette festekontrakt etter § 16 i 

seterforskriften. Fjellstyret og kommunen var ikke enig i denne vurderingen, og søknaden ble 

avslått.  

 

Tvist om gården fremdeles har allmenningsrett etter § 2 i fjelloven skal avgjøres ved skjønn.  

Eieren tok ut skjønnsbegjæring mot Øystre Slidre fjellstyre med påstand om at Molor ikke har 

allmenningsrett i statsallmenningen, jf. fjelloven § 2 tredje ledd. Tingsretten ga eieren 

medhold med begrunnelse om at eiendommen ikke var egnet for husdyrhold, som var den 

eneste driftsform som kunne utnytte bruksrettighetene i allmenningen. Lagmannsretten fant at 

eiendommen var egnet til dyrking av poteter, grønnsaker og bær og derfor var å regne som en 

jordbrukseiendom i fjellovens forstand, uten at muligheten for husdyrhold ble problematisert. 

En samlet Høyesterett var enig med lagmannsretten i at eiendommen hadde tilstrekkelige 

jordbruksressurser til at den som utgangspunkt måtte regnes som jordbrukseiendom etter 

allmenningslovgivningen. Flertallet fant at overskjønnet ikke led av rettsanvendelsesfeil ved 

at muligheten for husdyrhold ikke var drøftet, idet fjelloven ikke stilte et slikt krav. 

Mindretallet kom til at loven stilte krav om driftsrelevans for opprettholdelse av 

allmenningsretten, dvs. krav om at den allmenningsberettigede eiendom må kunne utnytte 

allmenningsretten som ledd i en jordbruksmessig drift som er eller kan være aktuell. 
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Det er første gangen noen har reist sak for Høgsterett 

med mål om å miste allmenningsretten som hører til 

gården. Dersom setereieren hadde nådd fram med sitt 

syn i Høgsterett, ville det på sikt ha medført at mange 

små gårdsbruk ville stå i fare for å miste 

allmenningsretten sin. Saken er prinsipiell, og vil etter 

NFS mening legge viktige føringer for hvorledes 

tilsvarende saker på statsallmenning skal behandles. 

Etter fjelloven er kravet for at en eiendom skal være 

en landbrukmessig ening ikke avhengig av antall 

dekar som ligger til gården.  

Øystre Slidre fjellstyre sine saksomkostninger ble 

dekket av grunneierfondet.  

 

NFS har med bakgrunn i bl.a. ”Molorsaken” bedt 

Landbruks- og matdepartementet om å se på §§ 16-18 

i seterforskriften. Forslag til endringer i nevnte 

paragrafer har vært hos fjellstyrene til en intern 

høring. Hovedbudskapet i de foreslåtte endringene fra 

NFS og fjellstyrene er at ressurser som 

bruksberettigede ikke lenger har brukt for, f.eks. seter 

som har falt i det fri, skal førest tilbake til 

statsallmenningen. Oppretting av feste for seterhus til fritidsformål skal som hovedregel ikke 

skje.   

 

Flere fjellstyrer har utfordrende setersaker som ofte handler om at gårdeier ønsker å beholde 

allmenningsseteren ved salg av gårdsbruk. For selger er det ønskelig å få forsikring om at 

fjellstyret/Statskog er villige til å opprette festekontrakt for seteren. Dette er kompliserte saker 

som berører interessene til mange parter. NFS og adv. Tor Gresseth har bistått i flere av 

sakene. 

 

Et fjellstyre i Midtre Gauldal har blitt stevnet i en jordskiftesak i forbindelse med ønske om 

oppsetting av gjerde mellom privat grunn og statsallmenning. Private grunneiere har krevd 

jordskifte i forbindelse med regulering av beite for å hindre sau i å komme inn i «feil» 

område. Fjellstyret, Statskog SF og noen private grunneiere var omfattet av jordskiftesaken. 

Fjellstyret ble dømt av jordskifteretten til å være med og sette opp og vedlikeholde gjerde som 

står på privat grunn. Statskog som grunneier ble ikke dømt til å delta i oppsetting av gjerdet. 

Fjellstyret anket avgjørelsen til overjordskifteretten. Også i overjordskifteretten tapte 

fjellstyret saken, og bli dømt til å dekke «sine» kostnader knyttet til oppsetting av gjerdet. 

 

NFS har bistått fjellstyret i saken og dekket halvparten av kostnadene knyttet til bruk av 

advokat i jordskifteretten. NFS vurdere denne saken som en uheldig sak, der det framkommer 

at jordskifteretten sin beslutning ikke harmonerer med fjelloven. Det var uventet at fjellstyret 

skulle bli dømt til å holde gjerde på privat grunn. Også sett i lys av at oppsetting av gjerde blir 

av Statskog/LMD vurdert å være en grunndisponering (se t.d. § 5 i seterforskriften) var det 

uventet at fjellstyret, og ikke grunneier, ble dømt til å koste deler av gjerdet. 

 

Som kjent er Fjelloven under revidering, og det er mulig at evt. endringer vil få betydning 

også for seterforskriften. Det har i meldingsperioden ikke blitt gjort endringer i 

seterforskriften. 

Molor-saken i Høyesterett 

• Ønske om å miste 

allmenningsrett 

Hva er ”jordbruksmessig  

     eining”? 

Øystre Slidre fst vant frem i HR! 

Saksomkostninger dekket av GF 

Endring av seterforskriftens  

     §§ 16-18? 

 

Kompliserte setersaker  

 

«Gjerde»-saken 
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Vern 

Mål: NFS skal arbeide for at de bruksberettigedes interesser, lokalsamfunnets interesser 

og jakt-, fiske- og friluftslivsinteressene er ivaretatt i vernede områder. Fjellstyrene har en 

aktiv posisjon i forvaltningen av områdene 

 

I dag er 58 % av totalt statsallmenningsareal vernet. Vernet 

har konsekvenser for de interesser fjellstyrene er satt til å 

ivareta.  

 

Arbeidet med fullføring av Stortingsmelding nr. 62 om 

Nasjonalparkene (NP) er avsluttet hva vedkommer 

statsallmenningsareal. Den sist vedtatte nasjonalparken var 

Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområde i Øystre 

Slidre, Gausdal, Torpa og Fron.  

 

I forbindelse med vern har det fra flere hold kommet ønske 

om å styrke den lokale forvaltningen. I 2009 vedtok 

regjeringen at store verneområder skal forvaltes av et 

interkommunalt verneområdestyre. Verneområdestyret skal 

ha et sekretariat som har fått navnet nasjonalparkforvalter. Nasjonalparkforvalteren er ansatt 

hos Fylkesmannen, men skal tilsettes i nær dialog med berørt verneområdestyre. NFS har 

sammen med bl.a. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) og KS vært aktivt med i 

prosessen med å sikre en lokal forvaltning av store verneområde i Norge. Viktige element i 

den utarbeidede modellen for lokal forvaltning av Langsua nasjonalpark finnes igjen i 

Regjeringens vedtak om oppretting av verneområdestyre. For fjellstyrene har det vært og er 

viktig å være aktive i forhold til de nye verneområdestyrene. Berørte fjellstyrer bør kontakte 

sine verneområdestyrer for å gjøre dem kjent med hva fjellstyrene kan gjøre av oppgaver 

innenfor eksisterende verneområder.  

 

Biomangfoldlovutvalget (BM) la fram ”NOU 2004:28 Lov 

om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold” i 

2004. Utvalgt foreslo en helt ny lov om bevaring av natur, 

landskap og biologisk mangfold. NFS gav uttalelse til NOU-

en , i tett samarbeid med berørte organisasjoner. I forbindelse 

med NFSs uttalelse, ble det særlig lagt vekt på at NFS ikke 

kan akseptere at erstatningsvern begrenses til å bare omfatte 

rådighetsinnskrenkninger for igangværende bruk (jf. Tida og 

tilhøva) og at NFS går imot regjeringen sitt forslag til 

saksomkostningsregler ved underskjønn. NFS påpekte også 

at verneforskrifter ikke skal være til hinder for eksisterende 

og ny bruk som ikke strider mot verneformålet, at 

nødvergeretten må gjelde ved aktuell og betydelig fare for 

skade på bufe og tamrein, og ved direkte angrep på hund. 

NFS tok også opp spørsmålet om tilsyn etter loven. 

Stortinget fastslo at Naturmangfoldloven ikke endrer på 

ansvarsforholdet mellom fjellstyrene og SNO. Loven ble 

vedtatt i 2009. 

 

Loven om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) omfatter all natur og alle sektorer som 

58 % av SA vernet 

Sikre setring i NP 

Jakt og fiske som før 

Lokal forvaltning 

• Verneområdestyrer 

• Nasjonalpark-

forvalter 

 

• ter 

 

 

Naturmangfoldloven vedtatt 

i 2009 

Bærekraftig bruk og 

miljørettslige prinsipper 

NML §§ 8-12 og 

konsekvenser av vedtak 

Endret flere ganger 

§ 47 av betydning for 

fjellstyrene 

• Avtale mellom NFS, 

SSF og verne-

myndighet om 

utføring av 

skjøtselstiltak  
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forvalter natur eller som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven er 

tversgående, og utfyller særlovgivningen. Loven kan også ha betydning for tolkning og 

skjønnsutøvelse etter andre lover.  

 

Lovens formål er at naturen skal tas vare på, ikke bare gjennom vern av områder, men også 

gjennom at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte. Fjellstyrene skal i alle saker 

vurdere om fjellstyrets vedtak berører natur slik at naturmangfoldlovens § 7 kommer til 

anvendelse. Dersom dette er tilfelle, må alle de miljørettslige prinsippene vurderes i vedtaket. 

Dette innebærer at §§ 8 til 12 må nevnes, og at det må synliggjøres hvordan disse 

bestemmelsene er vurdert og vektlagt i saken. Manglende bruk av prinsippene kan medføre at 

vedtaket blir ugyldig. Naturmangfoldloven er særlig relevant ved nyutvisning av beite, 

bygninger i forbindelse med beite, seter og tilleggsjord og ved bygging av fjellstyrehytte. 

 

Klima- og miljødepartementet (KLD) har etter vedtak av loven, gjennomført flere høringer 

med formål om å endre noen paragrafer. NFS har i forbindelse med endringsforslag hatt 

merknader til § 47, selv om denne ikke har vært på høring. Etter § 47 første ledd skal 

forvaltningsmyndigheten, dersom mulig, inngå avtale med grunneier om at denne utfører 

nærmere bestemte skjøtselstiltak. Fjellstyrene som forvalter av de viktigste ressursene på 

statsallmenning har både interesse i og personellressurser til å utføre ønsket skjøtselstiltak på 

vegne av forvaltningsmyndigheten. NFS bad KLD om å vurdere en endring i § 47, første ledd, 

som sikrer at forvaltningsmyndighet, på statsallmenning, inngår avtale om skjøtselstiltak med 

fjellstyrene. Departementet har ikke kommentert innspillet i forbindelse med høringen.  

 

NFS har tatt opp problemstillingen direkte med departementet og fått denne tilbakemeldingen: 

«En ordning slik du foreslår vil kreve lovendring, idet det er Statskog som er grunneier i 

statsallmenningene. Vi arbeider ikke med en slik lovendring per i dag.» 

NFS og Statskog har sammen gjort en avtale med forvaltningsmyndighetene om at det skal 

etableres en ordning der forvaltningsmyndigheten/verneområdestyret inngår avtale med 

Statskog SF om skjøtselstiltak og at det inngås avtale mellom Statskog SF og fjellstyrene om 

at fjellstyrene utfører slike tiltak. Alle verneområdestyrene er orientert om ordningen. En 

lignende ordning har vært praktisert i Nord-Trøndelag. 

 

I fremkant av stortingsvalget i 2005 annonserte 

daværende miljøvernminister og landbruks- og 

matminister at staten skulle ta et større ansvar for 

sikring av det biologiske mangfoldet i skog -” 

Verneplan for Statskog SFs grunn”. Det ble startet opp 

en prosess på alle typer statlig grunn i Sør-Norge for å 

identifisere areal med vernekvaliteter. NFS har i denne 

prosessen jobbet for å synliggjøre at det på 

statsallmenning i stor grad er private rettigheter og 

lokale ressurser som blir regulert og båndlagt ved vern 

som barskogreservat, og i mindre grad Statens 

interesser. NFS har vært særlig opptatt av at vernet 

ikke må bli til hinder for utøving av beitebruk, setring, samt jakt, fangst og fiske på de 

vernede arealene. På statsallmenning forutsetter NFS at det blir kjøpt oppsynstjenester fra 

etablert Fjelloppsyn ved behov. De virkelig store verneområdene ligger på statsallmenning, 

bl.a. i Engerdal, Ringebu og Gausdal. Siden 05 har det blitt opprettet barskogreservat på 

statsallmenning i fylkene Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Nord-

Trøndelag. Verneplan for Statskog SF sin grunn er fremdeles under prosess.  
 

Verneplan for Statskog SFs grunn  

Skal være frivillig 

Flere store reservat på SA 

Uavklara saker i Snåsa og Lierne 

Sikre beite/setring, jakt og fiske 

For små bevilgninger 
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NFS sendte brev til miljøvern- og landbruks- og matministeren i 2006 med forslag om at vern 

av skog på statsallmenning må skje som en prosess med frivillig vern, etter mal fra prosessen 

på private areal. NFS har begrunnet ønsket med at det er private rettigheter som blir mest 

berørt ved vern av statsallmenning. I 2008 aksepterte KLD å kjøre nye forslag om 

barskogreservat på statsallmenning etter de samme prinsippene som ved frivillig vern.  

 

Vedtaket fikk også konsekvenser for verneforslag som hadde vært på høring i Sør-Trøndelag, 

ved at fjellstyrene fikk komme med innspill direkte til KLD, samt at oppstartet verneprosess 

for Nord-Trøndelag har fulgt prinsippet om frivillig vern (fjellstyrene har ikke selv foreslått 

verneområde). Uavklarte problemstillinger i forbindelse med forslag om oppretting av 

barskogreservat i Nord-Trøndelag er sendt til KLD for avklaring, noe som skjedde i 2009. I 

2011 ble det i Kongelig resolusjon vedtatt å verne areal i Nord-Trøndelag som 

barskogreservat. Verneprosessen for de områdene som har størst konflikter knyttet til bruk er 

fremdeles ikke gjennomført. Dette gjelder bl.a. areal i Snåsa og Lierne. NFS tror manglende 

gjennomføring av verneprosessen i Nord-Trøndelag skyldes at det er avsatt for lite midler til 

erstatning.  

 

Ved vedtak om opprettelse av reservat skal det betales 

erstatning. I denne sammenhengen har NFS arbeidet 

med å få aksept for at fjellstyrene skal være representert 

av egen advokat, noe Regjeringsadvokaten har akseptert. 

Erstatningsoppgjørene er langdryge saker som enda ikke 

er avsluttet. Så langt er det underskrevet forliksavtale 

med noen fjellstyrer, der det har blitt avklart at viktige 

aktiviteter i forbindelse med jakt og trening av hund kan 

foregå som tidligere. Dette er avklaringer NFS mener er 

prinsipielt viktige for berørte fjellstyrer. Disse sakene 

har ikke medført en økonomisk utbetaling av noe slag. 

Erstatningsprosessen for de sist vernede områdene i Nord-Trøndelag har ikke startet opp, på 

tross av en prosess med utgangspunkt i frivillig vern. Hovedmålet for NFS og fjellstyrene er 

at barskogvern ikke skal ha negative konsekvenser på aktiviteter som ikke er en trussel mot 

verneverdiene. 

 

I forbindelse med nye erstatningsregler etter naturmangfoldloven skal det utbetales erstatning 

dersom vernet medfører restriksjoner på igangværende bruk. Det er nytt at det kan bli gitt 

erstatning for vern av nasjonalparker og landskapsvernområde. Samtidig med likestilling av 

verneområdetype i forhold til erstatningsrett ble erstatningsvernet avgrenset til å gjelde «…når 

et vern medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk”, dvs. at erstatningsvernet for 

”påregnelig bruksomlegging” er fjernet. Dette er i praksis et dårligere erstatningsvern for 

naturreservat etter naturmangfoldlova enn etter naturvernlova. 

 

De nye erstatningsreglene var gitt tilbakevirkende kraft, dvs at det for vernevedtak gjort i 

2002 og senere, kunne søkes om erstatning. Fjellstyrene i Lierne og Snåsa har sendt inn krav 

om erstatning i forbindelse med vern av Blåfjella/Skjækerfjella NP og Lierne NP. 

Regjeringsadvokaten sitt tilbud til fjellstyrene var kr. 0,-. Fjellstyrene har via adv. Tor 

Gresseth krevd rettslig skjønn og sendt inn et begrunnet krav om erstatning rett før jul i 2013. 

Regjeringsadvokaten har kommet med et nytt tilbud til fjellstyrene også denne gangen kr. 0,-.  

Etter at staten har gitt endelig avslag på fjellstyrene sitt erstatningskrav, har alle 3 fjellstyrene 

gjort vedtak om å gjenta kravet om erstatning, slik at staten faktisk begjærer skjønn. 

Erstatning for 

rådighetsinnskrenkninger i store 

verneområder (NP, LVO og NR) 

Felles advokat 

Tilbudet er kr. 0,- 

Berører mange fjellstyrer med NP 
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Fjellstyrene har via advokat opprettholdt erstatningskravet og venter pr. dato på at 

regjeringsadvokaten skal begjære skjønn.  

 

NFS har overfor berørte fjellstyre gitt uttrykk for at 

organisasjonen ønsker å engasjere seg i prosessen med 

å kreve erstatning siden erstatning for store 

verneområder etter naturmangfoldloven er nytt for 

fjellstyresystemet. De første innmeldte sakene er 

prinsipielle og vil legge føringer for tilsvarende saker i 

andre verneområder. NFS har forskuttert 

advokatkostnader knyttet til utarbeiding av et 

erstatningskrav, og har også gjort vedtak i slutten av 

2015 om å dekke kostander knyttet til en skjønnssak. 

Målsettingen er at andre fjellstyrer kan høste erfaring 

av arbeidet til fjellstyrene i Snåsa/Lierne.  

 

For saksomkostninger i første instans (underskjønn) vil 

grunneiere/rettighetshaver normalt få dekket 

nødvendige saksomkostninger. For overskjønn begjært 

av en grunneier/rettighetshaver vil denne få dekket sine omkostninger hvis han oppnår et 

bedre resultat enn ved underskjønnet. Der overskjønn begjæres av staten vil grunneier normalt 

få dekket sine saksomkostninger. At Fjellstyrene i Lierne og Snåsa har krevd skjønn medfører 

risiko for å bli idømt egne saksomkostninger dersom resultatet blir dårligere enn tilbudet fra 

regjeringsadvokaten. Siden dette tilbudet var lik kr. 0,-, anser NFS risikoen for at fjellstyrene 

må betale egne advokatutgifter som liten.  

At tilbudet fra regjeringsadvokaten til Fjellstyrene i Lierne og Snåsa er på kr. O,- er ikke 

uventet. Erfaringer fra barskogreservatsaker som er fullførte er at regjeringsadvokaten ikke 

har noe å tilby. Erstatningssakene i forbindelse med barskogvern har ikke gitt så mye i 

økonomisk kompensasjon, men har derimot gitt viktige avklaringer i forhold til 

verneforskriften. Engerdal fjellstyre har krevd skjønn i forbindelse med oppretting av flere 

store barskogreservat. Saken ble prosedert etter naturvernlova og ikke etter dagens 

naturmangfoldlov. Fjellstyret ble ikke tilkjent erstatning i skjønnsretten og klaget saken til 

overskjønnsretten. Staten inngikk etter dette forlik med Engerdal fjellstyre. 

 

Friluftsliv, jakt og fiske  

Mål: NFS skal arbeide for at statsallmenningene skal være naturområder hvor 

friluftsliv skal kunne utøves innenfor rammene av bærekraftig bruk. Flere skal 

rekrutteres til friluftsliv, jakt og fiske i statsallmenningene og fjellstyrenes vilt- og 

fiskeforvaltning skal sikre levedyktige bestander og en langsiktig, forsvarlig høsting. 

Fjellstyrene skal ha en solid, brukervennlig og kostnadseffektiv forvaltning av jakt, fiske 

og frilufslivsressursene. 

 

Fjellstyrene forvalter store areal i nasjonalt viktige friluftsområder. Det er viktig at disse 

områdene også i framtiden kan benyttes med minst mulig grad av konflikt med 

jordbrukstilknyttede bruksretter, dyre-/planteliv og kulturminner. Fjellstyrene har stor 

aktivitet på rekruttering. NFS sin rolle er primært å være katalysator for lokale aktiviteter. Det 

skal særlig legges vekt på økt samarbeid lokalt mellom fjellstyrer, JFF og andre 

friluftsorganisasjoner. Fjellstyrenes forvaltning av jakt og fiske skal bidra til å styrke lokalt 

næringsliv, ivareta lokalsamfunnets, jegernes, fiskernes og fjellstyrenes interesser på en god 

Krav om skjønn fra Snåsa og 

Lierne etter NML 

NFS forskotterer utgifter til  

     utarbeiding av krav 

Langvarig prosess – fremdeles  

     uavklart 

Engerdal fjellstyre har fått 

erstatning etter naturvernloven 
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og langsiktig måte. NFS skal arbeide for at fjellstyrene har nødvendige ressurser, kunnskap og 

verktøy for å forvalte friluftsliv-, jakt- og fiskeressursene best mulig.    

 

Fjellstyrene forvalter betydelige vilt- og fiskeressurser. Forvaltningen skal bidra til å styrke 

lokalt næringsliv, ivareta lokalsamfunnets, jegernes, fiskernes og fjellstyrenes interesser på en 

god og langsiktig måte.  

 

NFS har i perioden i hovedsak arbeidet med småviltforvaltning og skrantesyke (CWD). 

Forvaltning av villrein og annet hjortevilt er ofte tema på mange arena der fjellstyrene møter 

og diskuterer utfordringer og løsninger. Villrein og ferdsel har vært et viktig tema i perioden.  

 

Etter at det ble påvist skrantesyke på villrein i Nordfjella og på elg i blant 

annet Selbu og Lierne har NFS fulgt med i utviklingen av sykdommen 

samt myndighetens innsats mot skrantesyke. Det har vært store konflikter 

mellom statlige aktører og lokale villreininteresser i forhold til hvordan 

sykdomsutbruddet skal håndteres. NFS har deltatt på flere møter, samt 

arrangert et fellesmøte for å kartlegge sykdomsutbruddets effekt på 

fjellstyrenes økonomi og forvaltning. NFS har jobbet med å finne 

kompenserende løsninger for inntektsbortfallet for de fjellstyrene dette 

gjelder, og har nå fått dette på plass. I tillegg har man hatt dialog både 

med lokale villreininteresser og sentrale myndigheter for å få bedre samhandling mellom de 

ulike aktørene. NFS følger spesielt utviklingen i Nordfjella nøye.      

Det har i perioden generelt vært noe lave småviltbestander på statsallmenningene, med 

middels og gode bestander i flere områder i 2017.  Mange fjellstyrer er likevel forsiktige med 

å høste av bestandene etter flere magre år. Det ser nå bedre ut for sesongen 2018.   

Det har vært et økt fokus på beskatning av smårovvilt. Flere fjellstyrer har satt fokus på dette, 

og NFS har bidratt til å spre informasjon om de gode prosjekter og tiltak ut blant andre 

fjellstyrer og NJFF. De mest aktive fjellstyrene på dette området brukes nasjonalt som 

frontfigurer. 

Inatur.no har blitt en viktig ressurs i forbindelse med fjellstyrenes administrasjon og 

forvaltning av jakt- og fiskeressursene. Nettportalen har nå salgs-, søknads- og 

rapporteringsløsninger for småviltjakt, storviltjakt, fiske, bomavgift samt hyttebooking. NFS 

har sett at fjellstyrenes samlede omsetning via Inaturs nett- og mobilløsning stadig øker. 

Inatur.no og NFS har et nært samarbeid omkring kommunikasjon og informasjonsutveksling 

og NFS og mange fjellstyrer har stor nytte av Inaturs kompetanse innenfor markedsføring og 

salg.  

Administrasjonen i NFS jobber kontinuerlig med å se på digitale administrasjonsverktøy som 

er til hjelp for fjellstyrene. Inatur.no har i dag løsninger som kan benyttes til direktesalg og 

søknadshåndtering for småvilt og storvilt.  Flere fjellstyrer går over til Inaturs digitale 

løsninger både på småvilt og storvilt, og i 2017 tok de fleste fjellstyrene på Hardangervidda i 

bruk Inaturs (fulle) løsning for utlysning, trekning og fakturering av villreinjakt.  

Flere fjellstyrer har i perioden benyttet NFS’ skjemaløsning (Questback) for å innhente 

søknader eller annen informasjon fra søkere og kunder.  

Administrasjon 

småvilt 

CWD 

Smårovvilt 
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Litt over 20 fjellstyrer har i flere år drevet taksering av sine rype og/eller skogsfuglbestander. 

Analysearbeidet (distance sampling) har vært utført som ledd i større forskningsprosjekter i 

regi av NINA/Høgskoler, og har således vært gratis for fjellstyrene. Det praktiske arbeidet har 

fjellstyrene i stor grad tilrettelagt, organisert og finansiert.  Mange av de store 

forskningsprosjektene knyttet til jakt og ryper er nå avsluttet.  

NFS har sammen med flere andre rettighetshavere og NJFF vært 

med på å etablere en nasjonal database for analyse og innsamling 

av takseringsdata. Hønsefuglportalen, som driftes av Norsk institutt 

for naturforskning (NINA), kom på nett i 2013. NINA, Viltfondet, 

Finnmarkseiendommen og Statskog har vært med på å finansiere 

etableringen av portalen, som også har et samarbeid med 

Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord-Trøndelag.  Kostnader 

til drift må inntil videre dekkes av den enkelte rettighetshaver. 

Hønsefuglportalen har nå også utviklet en app for å forenkle og 

kvalitetssikre arbeidet bedre.  Praktisk koordinering av arbeidet 

knyttet til fjellstyrenes bruk av portalen og 

forskningsinstitusjonenes analysearbeid har vært utført av sekretariatet for fjellstyrene i 

Oppland på oppdrag fra NFS. Dette er et samarbeid som har fungert godt. NFS står også for 

produksjon av eget dekken som benyttes under taksering.  

Generelt sett har fjellstyrene i perioden opplevd en bedring i rypebestanden, og mange 

fjellstyrer har kunnet forlenge jakttiden, kvotene og kunnet tilby jakt til flere. Dette har også 

gitt en viss bedring i den økonomiske situasjonen. Flere fjellstyrer samarbeider godt i forhold 

til å diskutere årlige reguleringer av jakta. 

NFS har sammen med NJFF, Statskog og Finnmarkseiendommen også jobbet med å få bedre 

innsyn i fordelingen av viltfondsmidlene. Dette har vi lykkes med, og har allerede gitt innspill 

til direktoratet om at aktørene synes en større andel av midlene må benyttes til tiltak rettet mot 

hønsefugl. Dette er delvis fulgt opp av Miljødirektoratet, noe vi er tilfredse med. NFS har 

også deltatt på workshop hvor forskere, rettighetshavere og organisasjoner har diskutert bruk 

av viltfondsmidler.    

Fjellstyrenes arbeid med administrasjon av elg/hjortejakta går bra. NFS har stor glede av 

Inatur.no til felles utlysning, trekning og søknadshåndtering. Steinkjer fjellstyre og 

sekretariatet for fjellstyrene i Oppland utfører mye av det praktiske arbeidet knyttet til 

utlysing og søknadshåndtering av elg- og hjortejakt på 

statsallmenning, en ordning som ut fra NFS synspunkt fungerer 

godt.   

Den årlige oppsummeringen etter elg- og hjortejakten visere at det 

felles omkring 1000 dyr på statsallmenningsareal hvert år. Andelen 

hjort er relativt lav, men raskt stigende Omkring 2000 personer deltar 

på jakta og av disse er ca. 60% utenbygdsboende. Fellingsprosenten 

ligger årlig på omkring 85 %.  

Etter at fjellstyrene begynte å administrere elg/hjortejakta selv i 

2005, dukket spørsmålet om merverdiavgift på denne type jakt opp. I 

2007 fikk NFS avklart svaret, da Finansdepartementet fastslo at 

fjellstyrenes omsetning fra elg/hjortejakt ikke er mva-pliktig. 
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Statskog har i ny forskrift til merverdiavgiftsloven også fått fritak for mva på omsetning av 

elg/hjortejakt. I forbindelse med Statskogs kjøp av Borregaard-skogene tok Norskog i 2011 

opp saken på ny med Skattedirektoratet, da de mener det er konkurransevridende at enkelte 

har mva-fritak og andre ikke. Saken ligger fremdeles hos Finansdepartementet.     

Fiske på statsallmenning er et tilbud mange fjellstyrer har gode muligheter for å videreutvikle. 

Dette vil bidra til økt omsetning og lokal næringsutvikling. En rekke undersøkelser viser at et 

solgt fiskekort på statsallmenningsareal genererer 10-15 ganger verdien av fiskekortet i lokale 

ringvirkninger.  NFS har i perioden hatt et ønske om å prioritere oppgaver knyttet til fiske.  

NFS har siden 2014 fått 500.000 kr fra Grunneierfondet for oppstart og videreføring av et 

prosjekt knyttet til økt fiskekortsalg og fiskeaktivitet. 2014 ble brukt til konseptutvikling og i 

2015 ble 5 fjellstyrer plukket ut for å teste ut konseptet. Disse fjellstyrene har strukturert 

arbeidet lokalt. NFS har jobbet med flere sentrale prosjekt som man også tror bidrar til økt 

fiskeaktivitet. NFS har søkt om kr. 500.000,- fra Grunneierfondet i 2018 for å gjennomføre 

prosjektets siste år. Mange fjellstyrer har jobbet mye med tilrettelegging og markedsføring av 

fiske i perioden og har opplevd en fin økning i salget av fiskekort, samt hytteutleie. Ulike 

strategier for å få økt salg har vært prøvd og flere har fått laget informative fiskefilmer. 

Fiskeduoen kjent fra VG-TV, Lars&Lars lagde blant annet fire episoder med utgangspunkt i 

fiske hos Sel, Lom og Vågå fjellstyre. I tillegg har Fishspot laget enkelte filmer samt at 

fjellstyrene selv har laget fine filmer, nettsider og presentasjoner.   NFS mål er ved 

fiskeprosjektets slutt å ha kartlagt hvilke tiltak som gir best effekt for økt fiskeaktivitet hos 

fjellstyrene.  

Statskog hevder at utlegging av treningsfelt for jakthunder og jakthundprøver er 

grunndisponering og tilligger grunneier. Dette er en aktivitet som fjellstyrene har administrert 

siden midten av 1960-tallet. NFS mener dette forholdet er avklart i hundeloven. I hundeloven 

kommer det fram at det er fjellstyrene som gir samtykke til denne aktiviteten på 

statsallmenning. Ca. 30 fjellstyrer har treningsfelt for hunder. Fremdeles er det uenighet 

mellom NFS og Statskog omkring dette, og da spesielt i forhold til utleie av treningsområder 

til forsvarets hundeskole. NFS håper saken vil løse seg i forbindelse med revisjon av 

fjelloven, hvor dette har vært et tema.  

 

Fjellstyrene har stor aktivitet på rekruttering. NFS sin rolle er 

primært å være katalysator for lokale aktiviteter. Det skal særlig 

legges vekt på økt samarbeid lokalt mellom fjellstyrer og JFF.  
 

Mange fjellstyrer gjør et viktig arbeid i forhold til barn og unge. 

De fleste fjellstyrene driver en eller annen form for rekruttering 

innen jakt, fiske og friluftsliv. Dette er ofte knyttet opp mot 

skoler, barnehager og familiefiskedager. Fjellstyrene disponerer 

mange åpne hytter, utleiehytter, båter m.m. De viktigste 

samarbeidspartene ved gjennomføring av tiltak og arrangement 

er lokale jeger- og fiskerforeninger og Statskog. Det er også noe 

samarbeid med 4H, Turistforeningen og andre.  

  

NFS har i perioden arbeidet med å følge opp intensjonsavtalene mellom NFS og NJFF og 

mellom NFS, DNT og Statskog. Samarbeidsavtalene bygger på NJFF, DNT, Statskog og NFS 

sin virksomhet innen friluftsliv og naturforvaltning. Rekruttering av barn og unge til 
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friluftsliv, jakt og fiske er en viktig del av samarbeidsavtalene. NFS og Engerdal fjellstyre 

fokuserer også på fritidsfiske i forbindelse med De Nordiske Jakt- og Fiskedager på Elverum.  

  

NFS mottok både i 2016 og 2017 friluftsmidler fra Miljødirektoratet for å stimulere til 

rekruttering innen friluftsliv. Tildelingen har vært økende og i 2017 ble det tildelt kr. 300 

000,- til rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn og 290.000 til generelle 

friluftslivstiltak. Flere fjellstyrer søkte om støtte fra NFS og fikk tildelt midler. Dette 

resulterte i aktivitet hos mange fjellstyrer. Et relativt lite tilskuddsbeløp gir ofte store 

ringvirkninger. Mange fjellstyrer benytter tilskuddet opp mot samarbeid med skoler og 

barnehager og markering av Friluftslivets år 2015. NFS har også for 2018 fått tildelt midler til 

fjellstyrenes rekrutteringsarbeid.  

 

Wild X er Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvernorganisasjon for ungdom mellom 

13 og 22 år. Organisasjonens hovedmål er å bidra til at ungdom får interesse og kunnskap om 

norske natur- og friluftslivstradisjoner, samt bidra til rekruttering innen jakt, fiske og 

friluftsliv. Wild X har nå fylkeslag i Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland.  NFS har i 

mange år samarbeidet med Wild X og sørger for å skape kontakt mellom Wild X og lokale 

fjellstyrer som står for praktiske arrangement. Det ble i 2016 og 2017 arrangert 4 jakt, fiske 

eller friluftslivsarrangement hvert år i samarbeid med Lom fjellstyre, Gausdal fjellstyre, 

Engerdal fjellstyre, Øyer fjellstyre og Wild X. NFS har valgt å videreføre samarbeidet med 

Wild X i 2018. Samarbeidet er i hovedsak finansiert med friluftsmidler fra Miljødirektoratet 

og gir NFS og fjellstyrene god PR. 

 

I samarbeid med NJFF har NFS siden 2011 bidratt til gjennomføring av et eller to kurs årlig i 

elgjakt.  Dette har siden starten vært arrangert i Gausdal med Gausdal/Oppland JFF og 

Gausdal fjellstyre som teknisk arrangør. Det har blitt felt elg på kursene nesten hvert år.  NFS 

mener det er viktig å fortsette rekrutteringsarbeidet spesielt blant elg-/hjortejegere. Noe av 

utgiftene til opplæringen ble dekket av friluftsmidler fra Miljødirektoratet, deltakeravgift samt 

midler fra Oppland JFF. 

 

I perioden har NFS bidratt til at flere lokalforeninger og fylkeslag av NJFF i Osloområdet har 

kommet seg på småviltcamp hos Sollia fjellstyre. Fjellstyret har sammen med instruktører fra 

NJFF stått for gjennomføringen og NFS har bidratt med midler fra Miljødirektoratet til 

jaktcampen.  

 

Et økende antall fjellstyrer legger ut sine tilbud innen jakt, fiske og hytteutleie på Inatur.no. 

Økt oppmerksomhet gjennom Inatur.no skaper større interesse for fjellstyrenes tilbud, noe 

som bidrar til økt bruk av allmenningene og bevissthet omkring fjellstyrenes tilbud til 

friluftsfolk. Flere fjellstyrer rapporterer også om forenklet administrasjon av jakt, fiske og 

hytter ved bruk av Inatur.no, og flere fjellstyrer kommer hvert år med nye nett-, facebook- 

eller instagram-sider. 

 

Vind- og vannkraft 

Mål: NFS skal avklare viktige sider ved vind- og vannkraftutbygging. 

NFS vil avklare prinsipper for hvordan prosesser rundt utbygging av vind- og vannkraft i 

statsallmenninger skal være. 

 

http://wildx.no/oslo/
http://wildx.no/akershus/
http://wildx.no/rogaland/
http://wildx.no/hordaland/
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I 2012 ble fjellstyrer for første gang involvert i større 

vindkraftprosjekter. Det ble fremmet planer på 

statsallmenning i Engerdal og flere andre steder. NFS har 

hatt som mål å avklare prinsipper for hvordan prosesser 

rundt utbygging av vindkraft i statsallmenninger skal 

være.  

 

Prosesser rundt vindkraftsaker er omfattende og 

vanskelige. Det er ikke oppnådd tilfredsstillende 

avklaringer om fjellstyrenes rolle i slike prosesser.  

 

Vindkraft er prinsipielt nytt i statsallmenning. Skal 

fjellstyrene og de bruksberettigede ivareta sine interesser 

i slike prosesser på en forsvarlig måte, er det 

hensiktsmessig at fjellstyrene opptrer samordnet. Det er 

en oppgave for NFS.  

 

Statsallmenningene skal ivareta og balansere mange ulike rettigheter og interesser. NFS 

mener fjellstyrene bør ha en svært restriktiv holdning i forhold til å ta disse arealene i bruk til 

vindkraft. NFS mener prinsipielt at det ikke er åpenbart at utnytting av vindkraft i 

statsallmenning er en rettighet som tilligger grunneier. NFS mener alle inntekter Statskog SF 

har fra statsallmenning – også eventuelle inntekter Statskog SF har som eier/medeier i 

selskaper med virksomhet i statsallmenning – bare kan brukes til de formål fjellovens § 12 

angir. NFS mener alle grunneierinntekter – også de fra vindkraft – skal fordeles 50/50 mellom 

GF og vedkommende fjellkasse. Det er avtalt at NFS og Statskog SF skal utarbeide omforente 

prosedyrer for behandling av vindkraft i tråd med fjellovas § 12. Dette er ikke sluttført. 

 

I et ekstraordinært foretaksmøte i mai 2014 ble det vedtatt at Statskogs energivirksomhet skal 

begrenses til salg eller utleie av fallrettigheter. 

 

Vindkraftprosjektet i Engerdal bli stoppet av olje- og energidepartementet i 2015. 

 

Samerettsutvalg II 

Mål: NFS skal bidra til løsninger på hvordan den samiske lokalbefolknings rettigheter 

innen statsallmenningsområder skal avgrenses mot og fungere sammen med den øvrige 

lokalbefolknings og andre gruppers rettigheter og interesser. NFS skal arbeide for at 

dagens forvaltningsordning (Fjelloven) er videreført i de områder fjelloven gjelder i dag 

og at en fjellovbasert modell er valgt som forvaltningsmodell for statens grunn i 

Nordland og Troms.    

 

SRUII avga innstilling i desember 2007. Flertallet foreslo løsninger som langt på veg ivaretar 

fjellstyrenes mål og interesser. NFS skal følge opp regjeringens videre arbeid med SRUII. 

 

Regjeringen oppnevnte i 2001 på nytt Samerettsutvalget (SRUII) for å vurdere bruk og 

forvaltning av grunn og naturgoder i samiske bruksområder utenfor Finnmark fylke. SRUII 

skulle bl.a. vurdere om fjellova bør legges til grunn for forvaltningen av statens grunn i 

Nordland og Troms. Utvalget leverte sin innstilling i desember 2007. NFS hadde tett kontakt 

med utvalget, både på administrativt nivå samt deltatt på mange møter.  

 

2012; første vindkraftplaner i 

   statsallmenning 

Aktiv holdning til denne type  

    arealbruk 

NFS vedtar prinsipper 

Omforente prosedyrer ikke  

    sluttført 

50 % av inntektene til  

    fjellkassen? 
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Flertallet i utvalget foreslår i sin innstilling en modell som styrker den lokale 

forvaltningen av utmarksområdene i Nordland og Troms. Befolkningen – både samer og 

ikke-samer, vil få økt innflytelse på bruk og disponering av utmarksområdene dersom 

flertallet får tilslutning av lovgiver. 

 

Flertallsinnstillingen innebærer etablering av interkommunale 

utmarksstyrer i Nordland og Troms med reell 

beslutningsmyndighet og lovbestemte inntekter. Flertallet 

foreslår at verdiskapingen i områdene tilbakeføres til 

lokalsamfunnene som i statsallmenningene i Sør-Norge. 

Flertallsforslaget er et kompromiss som ligner på 

fjellovsystemet, men hvor fjellstyrene byttes ut med 

interkommunale utmarksstyrer og grunneier Statskog SF 

byttes ut med Hålogalandsallmenningen. 

 

Utvalget foreslår også endringer i fjellova, reindriftslova, 

naturvernlova, bergverkslova og plan- og bygningslova. Det 

er to mindretall i utvalget som foreslår egne modeller. 

Statskog SF utgjør det ene mindretallet som har lagt fram en 

«revidert» Statskog-modell med utmarksstyrer. Disse utmarksstyrene er ikke frittstående og 

har heller ikke selvstendig økonomi. 

Innstillingen til SRUII er svært omfattende. NFS avga sin høringsuttalelse 15. februar 09. I 

høringsuttalelsen påpeker NFS bl.a. at utvalgets arbeid berører fjellstyrene direkte på to 

områder: 

1. Store deler av mandatområdet (sør for Nordland) er statsallmenning forvaltet etter 

fjelloven. 

2. Utvalget skulle vurdere om fjelloven bør legges til grunn for forvaltningen av statens   

grunn i Nordland og Troms. 

 

Fjellstyrene har nær 100 års erfaring med lokal, folkevalgt forvaltning av rettigheter og 

herligheter på 27 mill. daa statsallmenning i Sør- og Midt-Norge.  

 

Basert på disse erfaringene mener NFS en vellykket forvaltningsmodell bør: 

• Ha lokaldemokratisk forankring og legitimitet. 

• Kunne balansere ulike rettigheter og interesser. 

• Sikre at verdier blir igjen der de er skapt. 

 

Slik NFS ser det er alle disse forholdene godt ivaretatt i flertallsforslaget.  

 

NFS mener utvalget har kommet frem til gode og balanserte løsninger og mener 

hovedprinsippene i flertallsmodellen er fornuftige. NFS mener det må legges stor vekt på den 

brede enighet som er oppnådd gjennom utvalgets grundige arbeid gjennom 6 år. NFS anser at 

det skal mye til for å overprøve utvalgets kompetanse i forhold til valg av løsninger. NFS vil 

advare mot å trekke enkeltelementer ut av modellen da dette kan forrykke den balanse som er 

oppnådd i en modell der «alt henger sammen med alt». 

 

NFS støtter flertallets forslag om en videreføring av dagens forvaltningsregime sør for 

Nordland. NFS har prinsipielt ingen innvendinger mot flertallets forslag til justeringer i 

fjelloven, men ber om at det gis anledning til senere oppfølging av enkelte spørsmål når de 

Innstilling desember 2007 

Utmarksstyrer ”Fjellov- 

   modell” 

NFS høringsuttalelse 2009 

Saken er til behandling i  

    regjeringen.  

Usikker fremdrift 
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overordnede prinsipper er avklart. NFS vil imidlertid allerede nå signalisere at en av 

fjellstyresystemets styrker er den sterke lokale forankringen og at sammenslåing av fjellstyrer 

derfor kan være uheldig. NFS vil i stedet anbefale at der det er aktuelt bør det iverksettes 

samarbeidsordninger mellom fjellstyrene for å ivareta reindriftens rettigheter og at ordningen i 

fjellovens § 5 med felles fjellstyre i tillegg til særskilte fjellstyrer evt. kan brukes. 

NFS støtter flertallets forslag om etablering av utmarksstyrer i Nordland og Troms slik disse 

er beskrevet i flertallets modell.  
 

NFS støtter flertallets forslag om modell for oppsyn underlagt utmarksstyrene i Nordland og 

Troms.  
 

Med utgangspunkt i erfaringer fra Sør-Norge, konstaterer NFS at det vil være et godt 

økonomisk grunnlag for utmarksstyrenes drift.  

 

NFS vil understreke at forutsatt etablering av flertallets utmarksstyrer, vil grunneiers rolle, 

enten denne funksjonen legges til Hålogalandsallmenningens styre slik flertallet foreslår, eller 

blir liggende hos Statskog, bli sterkt redusert i forhold til den rolle Statskog har i Nordland og 

Troms i dag. Betydelige ansvar, oppgaver og vesentlige inntekter overføres til 

utmarksstyrene.  

 

NFS mener det er spesielt viktig å få til ordninger som ivaretar 

allmennhetens interesser i forhold til jakt og fiske. Etter NFS syn 

ivaretar flertallets forslag til forvaltningsmodell disse interessene på 

en god måte, ved at både fordelingspolitikk og prispolitikk lovfestes.  

 

NFS støtter utvalgets forslag om ordninger for kartlegging og 

anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i 

tradisjonelle samiske områder. 

 

NFS gir sin generelle tilslutning til hovedtrekkene i utvalgets forslag 

til ny Lov om saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få 

virkning for naturgrunnlaget i tradisjonelle samiske områder. 

 

NFS vil forøvrig påpeke at flertallets modell for forvaltning av statens grunn i Nordland og 

Troms har så mange likhetstrekk med fjelloven at en bør vurdere om det er behov for to 

lovverk, eller om gjeldende forvaltningsordning for statsgrunn i Sør-Norge, med revidert 

fjellov, bør innføres også i Nordland og Troms for å unngå en unødig oppsplitting i 

forvaltningen av det sørsamiske området. Fjelloven åpner som kjent for interkommunale 

fjellstyrer (jfr § 5).    

Saken er til behandling i regjeringen. Det er uklart hvilken fremdrift det vil være på saken. 

NFS følger utviklingen. 

 

Daglig arbeid 

Mål: NFS har fleksibilitet til å ta fatt på andre viktige saker som dukker opp i perioden. 

 

Mindre prosjekter og oppgaver knyttet til den daglige saksbehandling og drift er ikke berørt i 

arbeidsprogrammet. 

 

Få endringer i Sør- 

   Norge 

NFS støtter  

   flertallsmodell 

Bør fjelloven innføres? 
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Diverse tema som det har blitt jobbet med i meldingsperioden, og som ikke er 

nevnt i arbeidsprogrammet 
 

Spillemidler til fjellstyrene 

NFS jobber kontinuerlig med å finne muligheter for å bedre fjellstyrenes økonomi. I 2015 ble 

det for første gang åpnet for at fjellstyrene kunne søke om spillemidler etter at NFS hadde 

jobbet for dette opp mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i lengre tid. 

Dette er midler til anlegg for friluftsliv i fjellet (fjellmidlene). KMD tildeler midlene og DNT 

administrerer ordningen for KMD. Det kan søkes om støtte til nybygg, ombygging, 

rehabilitering og kjøp av eksisterende bygg. Det gis ikke tilskudd til vedlikehold og drift eller 

grunnerverv.  

 

Fem av seks fjellstyrer fikk tildelt midler i 2016, tilsammen ca. 1. mill kr. Det var i 2017 to 

fjellstyrer som søkte om midler og begge har fått tildelt milder til bygging av fjellstyrehytter.  

For 2018 har det blitt søkt om 6 prosjekter på totalt ca. 1,76 mill kr, To fjellstyrer har fått 

tildelt midler, tre har fått avslag for 2018, og en søknad ble avvist med begrunnelse av den var 

utenfor målfeltet for ordningen.    

 

Felles dataløsning for fjellstyrene  

Etter innspill fra flere fjellstyrer og fra Fjelloppsynet inngikk NFS felles 

avtale med Daldata (Nå Duett) om levering av felles dataløsning til 

interesserte fjellstyrer. NFS valgte en ASP-løsning på bakgrunn av å 

kunne tilby en enkel løsning som alle fjellstyrene kan benytte, sikker 

datalagring, en løsning som krever lite kompetanse og tidsforbruk å 

benytte samt at det må gis mulighet for enkelt å kunne dele dokumenter 

internt de deltakende fjellstyrene imellom. Kun et fåtall fjellstyrer har 

tatt i bruk løsningen og stordriftsfordelene har derfor blitt minimale. 

NFS vil vurdere andre tiltak for å få tilknyttet seg flere fjellstyrer til en 

felles løsning på sikt.  

 

Felles kartinnsynsløsning 

NFS har i perioden arbeidet sammen med Statskog om et prosjekt med mål om å kunne gi 

fjellstyrene brukertilgang til Statskogs interne kartløsning. Denne inneholder en mengde 

informasjon og funksjoner som mange fjellstyrer har bruk for i sitt daglige arbeid. 

Matrikkelinformasjon, eiendomsgrenser og mye annen date ligger i løsningen som ble 

ferdigstilt våren 2017, og har 27 brukere. Etableringen ble finansiert av grunneierfondsmidler, 

mens drift er brukerfinansiert.   

 

Nødnett 

Norge har nå et relativt nytt nødnett.  NFS har i perioden jobbet med å få prøvd ut nødnett, 

som en sikker kommunikasjonskanal for Fjelloppsynet, både internt og eksternt. Av ulike 

grunner har dette tatt tid, men vi har nå fått godkjenning til å bli en del av nødnettet. NFS har 

bedt Snåsa fjellstyre, i samarbeid med Hardangervidda Fjelloppsyn koordinere utprøving av 

nødnett i 2018. Det er allerede bestilt 20 terminaler og planlagt utprøving. Det er også etablert 

dialog med Statskog Fjelltjenesten og Statens Naturoppsyn, som har som mål å ta nødnett i 

bruk sommeren 2018. NFS tror bruk av nødnett vil være tilgjengelig for flere fjellstyrer sen 

høst eller tidlig vår 2019. 
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Statskog i matrikkelen – konsekvenser for fjellstyrene? 

NFS ble kontaktet av Eidfjord fjellstyre i forbindelse med at fjellstyret hadde fått tilsendt 

utkast til festekontrakt for en hytte de overtok med virkning fra 01.01.12. Av 

kontraktforslaget går det frem at fjellstyret skal betale alle utgifter (skatter, avgifter, gebyr) i 

forbindelse med utvisningsforretningen. I de same breva går det fram at Statskog ønsker at 

festenummer blir registrert med eget matrikkelbrev for å få tinglyst festet.  

 

NFS var i kontakt med Statskog og bad om informasjon om 

matrikkelprosjektet og evt. konsekvenser for fjellstyrene. Statskog 

skriver at Statskog gjennomfører i samarbeid med Statens kartverk 

et prosjekt ”Statskog i matrikkelen” hvor målsettingen er at mest 

mulig av etableringer på eiendommer der Statskog er grunneier 

blir registrert i matrikkelen og dermed blir tilgjengelig for 

offentligheten. Dette skulle gjelde for både eksisterende, 

uregistrerte fjellstyrehytter/andre typer bygninger og nye 

fjellstyrehytter/hytter fjellstyrene overtar.  

 

Etter at NFS tok opp problemstillingen med Statskog skriver de at 

de vil fortsette å kreve at det for nye fjellstyrehytter som ikke 

finnes i matrikkelen, og for bygninger som fjellstyrene overtar, 

opprettes matrikkelenhet som tinglyses. Det skal også inngås 

avtale, men Statskog vil ikke kreve tinglysing av denne. Det bety 

at fjellstyrene må betale for oppmåling (prisen kan variere fra kommune til kommune) og 

tinglysing av matrikuleringsbrevet. 

 

NFS gjorde vedtak om at SSF skal ta kostnadene knyttet til matrikulering siden oppretting av 

festenummer og registrering med eget matrikkelbrev for tinglysing er av størst interesse for 

Statskog som grunneier.  

 

SSF er ikke enig i NFS sitt vedtak. NFS har, for å få en løsning i saken, foreslått å lage en 

modell der fjellstyrene og SSF deler på kostnadene ved matrikulering av nye 

fjellstyrehytter/bygninger fjellstyrene overtar 50/50. Statskog har ikke godtatt forslaget fra 

NFS. 

 

Tillatelse til etablering av snøscooterløyper for rekreasjonskjøring på statsallmenning 

Klima- og miljødepartementet iverksatte en forsøksordning for perioden 2014-2018. Forsøket 

gav ca. 120 kommuner mulighet til å etablere snøscooterløyper for rekreasjonskjøring.  

Løypene skulle, gjennom en prosess med arealplanlegging etter plan- og bygningslova, 

fastsettes av det lokale kommunestyret. Før igangsetting av forsøket må kommunene vedta 

forskriften om kommunalt forsøk med snøscooterløyper, og få denne godkjent i 

departementet.  

 

Etter § 3 i prøveforskrifta skulle kommunen innhente tillatelse fra private og offentlige 

grunneiere til snøscooterkjøring over deres eiendom. For statsallmenningene skulle tillatelsen 

gis av fjellstyret. 
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Klima- og miljødepartementet stoppet 

prøveprosjektet våren 2014 og sendte i stedet 

forslag til endringer i motorferdselloven 

(motorferdsel i utmark og vassdrag), og 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag (forskrift for 

motorkjøretøyer i utmark etc.) på høring i juli 

2014. Høringen gjaldt bl.a. innføring av 

adgang til å etablere snøscooterløyper for 

rekreasjonskjøring. Kompetansen ble samtidig 

foreslått lagt til kommunen. 

 

I april 2015 ble lovforslaget behandlet i 

Energi- og miljøkomiteen, jf. Innst. 253 L 

(2014–2015), og det ble åpnet for å etablere 

rekreasjonsløyper i regi av kommunene 

gjennom en planprosess.  

 

Samtidig ble det foreslått en endring i fjelloven 

etter innspill fra bl. a. NFS og Vestre Slidre 

fjellstyre;  

«Komiteen har merket seg at regjeringen har 

fulgt opp merknader fra komiteen om at 

grunneiersamtykket for motorferdsel i 

statsallmenning skal tilhøre fjellstyret». 

 

«Det foreslås endringer i fjellova for å 

gi fjellstyrene adgang til å forby eller 

begrense motorferdsel i 

statsallmenninger. Det foreslås at fjellstyrenes kompetanse skal gjelde all motorferdsel 

i statsallmenninger, ikke bare tillatelse til snøscooterløyper og bruk av snøscooter»  

 

Lovforslaget ble behandlet i Stortinget uten vesentlige endringer. 

 

I lovvedtaket (Lovvedtak 69 (2014-2015) står følgende: 

I lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane 

(fjellova) gjøres følgende endringer: 

 

§ 10 andre ledd andre setning skal lyde: 

Vedtak etter §§ 12 og 16 kan ikkje påklagast til departementet. 

 

§ 12 tredje ledd skal lyde: 

Rett til å forby eller redusere 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. 

 

Overføring av kompetansemynde til fjellstyrene medfører nye oppgaver i områder der det er 

aktuelt å legge ut snøscootertrasser for rekreasjonskjøring. Fjellstyrene må også ta stilling til 

hvorledes dispensasjonssøknader skal behandles. Her er det flere mulige alternativ fra å 

overlate disse sakene til kommunen ved å gi forhåndstillatelse under bestemte forutsetninger 

Motorferdselsloven endret 2015 
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til at fjellstyret ønsker å få tilsendt alle dispensasjonssøknadene til fjellstyret. Flere fjellstyrer 

har valgt en mellomløsning ved at de ønsker at noen typer dispensasjonssaker blir sendt til 

fjellstyret for uttale. 

 

For å lette arbeidet for fjellstyrene i forbindelse med evt. snøscootertraseer, har NFS fått 

utarbeidet en mal for avtaleinngåing. Statskog hadde tatt initiativ til et slikt arbeid rettet mot 

større grunneiere og noen medlemsorganisasjoner. NFS var ikke delaktig i arbeidet, men 

brukte samme mal som utgangspunkt for en mal tilpasset fjellstyrene og statsallmenning. 

 

Statskog var i utgangspunktet ikke enig i at samtykkekompetanse til å regulere motorisert 

ferdsel på statsallmenning ble flyttet fra Statskog til fjellstyrene, og mente at fjellstyret bare 

hadde kompetanse til å si ja eller nei til motorisert ferdsel. Resten lå til grunneier å avgjøre.  

 

Etter en prosess mellom NFS og Statskog har det blitt enighet om at samtykkekompetansen er 

flyttet. I praksis betyr dette at fjellstyrene skal ta stilling til tillatelse om motorisert ferdsel 

(dispensasjonssøknader) og evt. skrive avtale med tiltakshaver i forbindelse med utlegging av 

snøscootertrase på statsallmenning. NFS og SSF er enige om at det er en fordel for alle 

involverte parter om SSF og NFS kan bli enige om en felles mal til avtale i forbindelse med 

tillatelse til etablering av snøscootertrase. Skal NFS og SSF bli enige, forutsetter dette at en 

avtalemal er i tråd med synspunkt fra begge parter. Statskog skal komme med forslag til et 

avtaleforslag, noe som pr. mai 2018 ikke har skjedd. 

 

Statskog som grunneier skal høres i saker som omhandler motorisert ferdsel på 

statsallmenning. NFS og Statskog er enige om at fjellstyrene bare sender dispensasjonssaker 

som gjelder barmarkskjøring, og som fjellstyret vurderer kan være til vesentlig skade, til 

Statskog for uttale. 

  

Avslutning 
I meldingsperioden har det vært stor aktivitet og mange saker er 

behandlet. NFS har i tillegg til tema som kommer fram av 

årsmeldingen jobbet med en rekke enkeltsaker som har dukket opp i 

perioden. Administrasjonen registrerer at kontakten med fjellstyrene, 

departement, organisasjoner og enkeltpersoner er stor og har økt i 

perioden. 

 

 

 

 

 

Stor aktivitet! 

 

Mange er interessert i 

fjellstyrenes virke!  
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Vedlegg til sak 2: Regnskap og revisjonsberetning for 2016 og   

                              2017: 
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Grafen viser de vesentligste avvikene mellom budsjettene og regnskapene for årene 2016 og 

2017: 

 
 

Selv om inntektene var 1,8 mill høyere enn budsjett for perioden ble resultatet nærmere 1 mill 

svakere enn budsjettet for perioden. Årsaken til dette er at andre driftskostnader ble 2,7 mill 

høyere enn budsjettet for perioden.  Hovedårsaken til denne økningen skyldes i all hovedsak 

økte kostnader ifbm lovutvalgsarbeidet, primært juridisk bistand. Da NFS anser 

lovutvalgsarbeidet som meget viktig for fjellstyrenes fremtid mener NFS dette har vært en 

korrekt prioritering. 

 

Nøkkeltall 

Arbeidskapitalen er kr 
1,7mill Egenkapital er kr 2,1 
mill Egenkapital i % er 60 
% 

NFS har en og egenkapital og tilfredsstillende likviditet pr 31.12.17. Lønnsomheten i 
perioden har ikke vært tilfredsstillende. 

Bruttofortjenesten for salg av uniformer for perioden var negativ på kr 187 000. 

Pensjonskostnadene for perioden var som forventet. 

NFS har utestående kundefordringer (fjellstyrene) på kr 533 327,48 pr 31.12.17 av dette var 
kr 147 329,80 kundefordringer eldre enn 90 dager! 

 

Under finner dere revidert årsregnskap med styrets beretning for 2017 og 

revisjonsberetningene for regnskapsårene 2016 og 2017. 
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Vedlegg sak 3, arbeidsprogram 2018 og 2019 

 

Norges Fjellstyresamband (NFS) 
 

Formål: 
 

• NFS skal være en samlende og effektiv interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 

fjellstyrene. 

 

Kjernevirksomhet:   
 

NFS skal: 

• være bindeledd mellom de enkelte fjellstyrer og mellom fjellstyrene og ulike  

 organisasjoner og myndigheter. 

• gi veiledning til fjellstyrene i enkeltspørsmål. 

• gjennomføre opplærings- og servicetiltak.  

• ta opp saker og avgi uttalelser på grunnlag av fjellovens formål og intensjoner. 

• forestå lønns- og tarifforhandlinger på vegne av fjellstyrer som har organiserte 

ansatte. 

 

Langsiktige mål: 
 

NFS skal: 

• styrke og synliggjøre fjellstyrenes rolle i samfunnet.  

• bidra til at fjellstyresystemet samlet fremstår enhetlig og slagkraftig. 

• bidra til å utvikle kvalitet og effektivitet i fjellstyreforvaltningen. 

• videreutvikle fjellstyrene som arbeidsgivere. 

• så langt det er mulig, nå mål gjennom samarbeid og dialog. 

• oppfattes som en saklig og etterrettelig organisasjon med bred aksept og tillit 

både i lokalsamfunnene og i storsamfunnet.  

 

• være en effektiv organisasjon som har kompetanse og økonomiske ressurser 

tilpasset mål og oppgaver.   
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Prioriterte oppgaver i 2018/2019:   
 

Lovutvalg for statsallmenning/ny fjellov 

 

Mål: 

 

NFS skal arbeide for å skaffe fjellbygdene mer rådighet over og derigjennom større 

inntekter av statsallmenningene. 

 

NFS skal arbeide for at de jordbrukstilknyttede bruksrettene og rettighetene til jakt og 

fiske sikres og ivaretas i en lovrevisjon. 

 

NFS skal arbeide for at fjellstyrene kommer styrket ut av en revisjon av fjelloven. 

Fjellstyrene skal etter revisjonen ha flere oppgaver og større inntekter (lønnsom vekst). 

 

NFS skal arbeide for at Fjelloppsynet etter revisjonen fremstår som et helhetlig 

naturoppsyn i statsallmenningene, og at alle oppsynsbehov i disse områdene ivaretas av 

fjellstyrenes ansatte.  

 

NFS støtter arbeidet med forenklet og styrket lokal forvaltning og ønsker et tett samarbeid 

mellom kommuner og fjellstyrer. 

 

NFS skal der det er formålstjenlig, søke samarbeid med andre. 

 

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom statsallmenningslovverket. 

Utvalget leverte sin innstilling 22. juni 2018. Innstillingen vil bli presentert på landsmøtet. 

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD), Klima- og miljødepartementet (KLD) og Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet (KMD) har sammen utarbeidet mandatet for lovutvalget. 

Overordnet mål for utredningen er at lovverk og administrasjon i statsallmenningene skal 

forenkles og moderniseres. 

 

Utvalget skal ta utgangspunkt i de grunnleggende rettslige forhold som gjør seg gjeldende i 

statsallmenningene når det gjelder grunneierretten og ulike bruksretter. Utvalget skal videre 

vurdere jordbrukets behov i dag og klarlegge hvilket innhold de jordbrukstilknyttede rettighetene 

har i dag (seter, beite, trevirke m.m.). Mandatet omfatter også oppsyn, jakt, fiske og 

friluftsinteresser. Ved vurderingen av fremtidige forvaltningsordninger skal utvalget legge vekt 

på betydningen av det lokale selvstyret, og at lokal kompetanse er avgjørende for god 

forvaltning. 

Lovutvalget skal ta sikte på å utarbeide en samlet lov for statsallmenningene. 

 

Synliggjøring 

 

Mål: NFS skal arbeide for at fjellstyrene er synlige og anerkjente aktører i forvaltningen 

av viktige ressurser og fremstår som de beste til å forvalte felles ressurser i fjellet. 

   

Kunnskap og forståelse for fjellovens formål og intensjoner lokalt, regionalt og sentralt er 

viktig. Arbeidet skal baseres på utarbeidet kommunikasjonsstrategi. 
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Kommunikasjonsstrategien skal hjelpe fjellstyrene til å lykkes best mulig. Konseptet skal 

fremme fjellstyrene, selv om Fjellstyresambandet er formidleren. Fjelloppsynet og deres 

arbeid skal synliggjøres og de skal framstå som pålitelige, robuste og faglig dyktige 

fjellstyreansatte.  

 

Kommunikasjonsstrategien skal vise fjellets muligheter og vise fjellstyrene som åpne og 

inviterende. Kommunikasjonen skal synliggjøre hva fjellstyrene tilbyr og jobber med. 

Fjellstyrene skal fremstå som en nyttig ressurs, en god forvalter, som skaper verdier og gode 

opplevelser. 

 

Vi skal oppleves som nyttige, behjelpelige og vennlige. Vi deler gjerne vår lokalkunnskap og 

skal fremstå som etterrettelige og folkelige. 

 
Økonomi 

Mål: NFS skal arbeide for at fjellstyrene har en bærekraftig og  robust økonomi. 

Fjellstyrene må ha gode og forutsigbare økonomiske rammebetingelser. Fjellstyrene ivaretar viktige 

funksjoner for lokalsamfunn og storsamfunn.  

NFS gjennomførte i forrige periode en analyse av organisasjonens potensial for 

lønnsomhetsforbedringer, herunder vurdering av inntektspotensial og kostnadseffektivisering. I 2016 

ble det laget en sammenstilling av regnskapene i fjellstyrene for regnskapsårene 2014/2015. 

NFS skal lage en sammenstilling av regnskapene for fjellstyrene for hvert regnskapsår. NFS skal 

gjennomføre konkret oppfølging av analysen og sammenstillingene av regnskapene.   

Forvaltningen av statsallmenningene er i dag i det alt vesentlige basert på fjellstyrenes egne inntekter. 

Refusjonsposten i LMD-budsjettet (kap. 1161, post 75) er viktig, og NFS skal arbeide for å øke denne. 

NFS skal også arbeide for rammene for SNO sitt tjenestekjøp hos fjellstyrene i KLD-budsjettet 

videreføres og økes.  

Det skal legges vekt på samarbeid mellom fjellstyrer om personell og utstyr for å effektivisere 

fjellstyrenes drift. 

NFS skal jobbe for å etablere en felles regnskaps- og revisjonsordning som skal øke kvaliteten og 

redusere kostnadene til regnskap og revisjon. 

NFS vil jobbe med å forbedre prosessene rundt og eventuelt finne andre tilskudds- og inntektskilder, 

som f.eks. tippemidler. 

NFS skal i perioden bistå og veilede fjellstyrene i eventuelt nye krav som kommer i lover regler. 

(GDPR). 

HR 

Mål: NFS skal arbeide for at fjellstyrene er gode og kompetente arbeidsgivere med kompetente 

og motiverte ansatte.  

NFS skal sikre gode og levedyktige rutiner for kompetanseheving, faglig oppdatering og håndtering av 

ulike sider ved personalarbeid og ledelse. NFS skal ha fokus på daglig leders og styreleders rolle som 

leder. NFS skal bidra til bedre samarbeid og bedre bruk av de totale ressursene og den samlede 

kompetansen, samarbeidet og samspillet skal styrkes både innenfor og mellom de ulike enhetene i 

systemet. 
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NFS skal fullføre og videreutvikle en felles elektronisk personal-, leder- og HMS håndbok for 

fjellstyrene for å sikre en forsvarlig og god personalledelse. 

NFS skal lage et forslag til felles ordning for pensjons- og personalforsikringer. 

NFS skal i perioden bistå og veilede fjellstyrene i eventuelt nye krav som kommer i lover regler. 

Kommunesammenslåing 

 

Mål: NFS skal bidra til at de ulike bruksretter i statsallmenninger sikres og forvaltes 

forsvarlig ved evt. sammenslåing av kommuner med statsallmenning. 

 

NFS skal bidra med relevant informasjon og søke å komme i inngrep med prosesser slik at 

kunnskap om Fjelloven og fjellstyrer er tilgjengelig og en premiss ved evt. sammenslåing av 

kommuner med statsallmenning. 

   

NFS skal særlig ha oppmerksomhet på: 

• Et riktig antall fjellstyrer. 

• En definisjon av innenbygdsboende/utenbygdsboende i forhold til jakt på elg, 

hjort, dådyr, rådyr, bever og jakt på rovvilt som er akseptert og praktikabel. 

• Forsvarlige løsninger ved evt. sammenslåing av fjellstyrer med ansatte. 

 

Oppsyn i statsallmenning 

 

Mål: NFS skal arbeide for at Fjelloppsynet løser oppsynsbehovene i statsallmenningene 

profesjonelt, effektivt og rasjonelt. 

 

NFS skal arbeide for at Fjelloppsynet fremstår som et helhetlig naturoppsyn i 

statsallmenningene, og at alle oppsynsbehov i disse områdene ivaretas av fjellstyrenes 

ansatte. 

  

Fjelloppsynet skal videreutvikles som et multifunksjonelt naturoppsyn med god kompetanse, 

høy integritet og avklarte og gode relasjoner til de øvrige oppsynsaktørene. Den samlede 

kompetansen i Fjelloppsynet skal utnyttes effektivt og Fjelloppsynets arbeid skal være godt 

dokumentert og synliggjort.  

 

Dagens oppsyn i statsallmenningene er behandlet av lovutvalget. I mandatet fremgår at det 

skal legges vekt på en rolledeling mellom offentligrettslig oppsyn og andre oppgaver, at lokal 

kunnskap tas i bruk og at overlapp mellom instanser unngås. NFS har satt seg følgende mål 

for dette: «Fjelloppsynet bør etter revisjonen fremstå som et helhetlig naturoppsyn i 

statsallmenningene, og alle oppsynsbehov i disse områdene bør ivaretas av fjellstyrenes 

ansatte.» Dette skal følges opp også i oppfølging av ny fjellov. 

 

Jordbrukstilknyttede bruksretter 

 

Utvikling av bruksretter 

 

Mål: NFS skal arbeide for at det er akseptert at allmenningsretten skal kunne fange opp 

i seg både utvikling av eksisterende bruksformer og nye bruksformer som er naturlig 

etter “tida og tilhøva”. 
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Statsallmenningsbygdene står overfor store utfordringer. Sentralt i så måte er stadig økende 

krav til effektivisering av primærnæringene, utfordringen med hensyn til å beholde 

eksisterende og etablere nye lønnsomme arbeidsplasser i bygdene, og stadig økende tendens 

til fraflytting. 

Disse utfordringene kan møtes ved at bygdenes ressursbase utvides. Dette kan oppnås ved at 

staten aksepterer en dynamisk utvikling av bruksrettene etter «tida og tilhøva». Dette må 

innebære at staten aksepterer både en dynamisk utvikling av de tradisjonelle bruksrettene og 

en utvidelse til nye bruksmåter.  

 

Temaet er sentralt i arbeidet med ny fjellov og vil også bli fulgt opp som ledd i dette arbeidet. 

 

Utmarksbeite 

 

Mål: NFS skal arbeide for at beiteretten på statsallmenning utnyttes i framtidig 

produksjon av mat.  

 

NFS skal fokusere på at beiteareal på statsallmenning er viktige for grasbasert produksjon av 

mat og andre fellesgoder.  

 

Rovvilt er en utfordring som må løses for å sikre framtidig bruk av utmarksressursene.   

 

Fjellstyrene og Fjelloppsynet skal ha en sentral rolle i bestandsregistrering og 

konfliktdempende arbeid. 

 

Seterforskriften  

 

Mål: NFS skal arbeide for felles forståelse for utfordringer knyttet til seterforskriften. 

 

NFS skal bidra til at rettighetene skal kunne nyttes på en måte som til enhver tid er i samsvar 

med rasjonell bruk lokalt, og som er naturlig etter tida og tilhøva. 

 

NFS skal bidra til at seterforskriftens innhold er kjent hos fjellstyrene, samt en felles forståing 

av utfordringer og behov som må løses gjennom seterforskriften. 

 

NFS skal bidra til at myndighetene har innsikt i problemstillinger knyttet til setring og beite 

på statsallmenning. 

 

Vern 

 

Mål: NFS skal arbeide for at de bruksberettigedes interesser, lokalsamfunnets interesser 

og jakt-, fiske- og friluftslivsinteressene er ivaretatt i vernede områder. Fjellstyrene skal 

ha en aktiv posisjon i forvaltningen av områdene. 

 

Ca 58 % av totalt statsallmenningsareal er vernet. Vernet har store konsekvenser for de 

interesser fjellstyrene er satt til å ivareta. Forvaltningen av verneområdene er i forandring med 

overføring av forvaltningsmyndighet fra statlig til lokalt/interkommunalt nivå. NFS skal bidra 

til at den nye forvaltningsmodellen lykkes.  
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Friluftsliv, jakt og fiske  

 

Mål: NFS skal arbeide for at statsallmenningene skal være naturområder hvor 

friluftsliv skal kunne utøves innenfor rammene av bærekraftig bruk. Flere skal 

rekrutteres til friluftsliv, jakt og fiske i statsallmenningene og fjellstyrenes vilt- og 

fiskeforvaltning skal sikre levedyktige bestander og en langsiktig, forsvarlig høsting. 

Fjellstyrene skal ha en solid, brukervennlig og kostnadseffektiv forvaltning av jakt, 

fiske og frilufslivsressursene.   

 

Fjellstyrene forvalter store areal i nasjonalt viktige friluftsområder. Det er viktig at disse 

områdene også i framtiden kan benyttes med minst mulig grad av konflikt med 

jordbrukstilknyttede bruksretter, dyre-/planteliv og kulturminner. Fjellstyrene har stor 

aktivitet på rekruttering. NFS sin rolle er primært å være katalysator for lokale aktiviteter. 

Det skal særlig legges vekt på økt samarbeid lokalt mellom fjellstyrer, JFF og andre 

friluftsorganisasjoner. Fjellstyrenes forvaltning av jakt og fiske skal bidra til å styrke lokalt 

næringsliv, ivareta lokalsamfunnets, jegernes, fiskernes og fjellstyrenes interesser på en god 

og langsiktig måte. NFS skal arbeide for at fjellstyrene har nødvendige ressurser, kunnskap 

og verktøy for å forvalte friluftsliv-, jakt- og fiskeressursene best mulig.    

 

Samerettsutvalg II 

 

Mål: NFS skal bidra til løsninger på hvordan den samiske lokalbefolknings rettigheter 

innen statsallmenningsområder skal avgrenses mot og fungere sammen med den øvrige 

lokalbefolknings og andre gruppers rettigheter og interesser. NFS skal arbeide for at 

dagens forvaltningsordning (Fjelloven) er videreført i de områder fjelloven gjelder i dag 

og at en fjellovbasert modell er valgt som forvaltningsmodell for statens grunn i 

Nordland og Troms.    

 

SRUII avga innstilling i desember 2007. Flertallet foreslo løsninger som langt på veg ivaretar 

fjellstyrenes mål og interesser. NFS skal følge opp regjeringens evt. videre arbeid med SRUII. 

 

Daglig arbeid 

 

Mål: NFS skal ha fleksibilitet til å ta fatt på andre viktige saker som dukker opp i 

perioden. 

 

Mindre prosjekter og oppgaver knyttet til den daglige saksbehandling og drift er ikke berørt i 

arbeidsprogrammet. 

 

 

 

.. 
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Vedlegg til sak 5, budsjett 2018 og 2019 
 

Budsjett for Norges Fjellstyresamband for årene 2018 og 2019 
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Generelle kommentarer 
Det lagt til grunn at det ikke er noen vesentlige endringer i budsjettene i de ulike 

regnskapsårene utover en forventet prisvekst på 2,5 % og en forventet lønnsvekst på 3 %. 

 

NFS mener at budsjettet gir et realistisk bilde av inntektene og kostnadene som kan forventes 

på bakgrunn av de planlagte aktivitetene i perioden. 

 

Inntekter 
I budsjettet over er en det ikke beregnet en eventuell økning av kontingent. 

 

Administrasjonen i NFS har vært i møte med Landbruksdepartementet for å få økt tilskuddet 

fra grunneierfondet. Vi fikk dessverre ikke bevilget det beløpet vi mener det var behov for. 

Tilskuddet har allikevel økt noe mer enn pris og lønnsutviklingen. NFS fikk innvilget et 

tilskudd for 2018 på kr 3,3 mill og 2019 på kr 3,4 mill. 

 

Økning av kontingent med 10 % 
Det er satt av ca kr 250 000,- til juridisk bistand. Dette tilsvarer ca 80 timer med 

advokatbistand. Med bakgrunn i de erfaringene NFS har spesielt fra regnskapsåret 2016 

mener NFS at dette beløpet ikke er tilstrekkelig for å sikre fjellstyrenes interesser i 

lovutvalgsarbeidet. Det er grunn til å anta at det vil komme opp problemstillinger i det videre 

lovutvalgsarbeidet som vil kreve en god del mer advokatbistand enn det som ligger til grunn i 

budsjettet over. En økning av kontingenten på 10 % vil langt på vei tilfredsstille det behovet 

NFS ser for seg ifbm lovutvalgsarbeidet.  

 

NFS har vurdert ulike modeller for å få en økning av kontingentinntektene på omlag 10 % og 

har konkludert med at den enkleste og mest rettferdige modellen på nåværende tidspunkt er å 

øke kontingenten for alle fjellstyrene med 10 %. Kontingenten beregnes på ordinær måte 

videre beregnes det et tillegg på den ordinære kontingenten på 10 %. 

 

Varekostnad 
I hovedsak består denne posten av innkjøp av uniformer til fjellstyrene. Det er lagt til grunn at 

bruttofortjeneste på kr 0,- i budsjettet. Historisk har bruttofortjenesten for salg av uniformer 

vært negativ. Med de erfaringene NFS har gjort i perioden 2016/2017 tror vi det er realistisk å 

klare å oppnå en bruttofortjeneste på kr 0,-. 

 

Fremmede tjenester består i kjøp av tjenester ifbm med administrasjon av elg. 

 

Lønns og personalkostnader 
I budsjettet er det ikke lagt opp til noen økning av antall årsverk i administrasjonen i NFS. 

Lønnskostnadene, pensjonskostnader og andre personalkostnader er det lagt til grunn 4 

årsverk. 

 

Pensjonskostnadene er beregnet på bakgrunn av KLP parametere for pensjonskostnader for 

2018.  

 

Styre har valgt å ha noen av sine styremøter via telefon/Skype. Dette er årsaken til at posten 

knyttet til styregodtgjørelse er noe redusert. 
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Andre driftskostnader 
I budsjettet for perioden er det lagt til grunn at alle kostnader knyttet samlinger skal dekkes 

gjennom at deltagerne betaler en deltakeravgift. Det er allikevel beregnet en kostnad til 

samlinger og landsmøte på kr 100 000,-. 

 

NFS opplever at behovet for programvare for å løse sine primæroppgaver er økende. Nye 

lover og regler som bl.a. GDPR medfører et økende behov for elektroniske løsninger. NFS 

tror dette behovet og presset minst vil være på samme nivå i perioden.  

 

Fra 2 kvartal i 2017 har NFS sluttet å benytte ekstern regnskapsfører. Det er derfor ikke satt 

av noen kostnader til regnskapshonorar. 

 

NFS mener også at synliggjøring og markedsføring er et viktig område i perioden. Posten 

knyttet til dette arbeidet er økt noe for perioden. 

  

Likviditet 
Grafen under viser at budsjettet for perioden gir en tilfredsstillende likviditet for NFS.  

 
 

Soliditet 
NFS hadde pr 31.12.17 en egenkapital på kr 2,1 mill og egenkapital prosent på 60 %. 

Budsjettet for perioden vil ikke påvirke egenkapitalen i noe vesentlig grad.  

 



  Landsmøtet 2018  

67 
 

Vedlegg til sak 7, Valg – «CV» kandidater 
Navn Regio

n 

Innstilt 

som 

Alder  Politisk 

tilhørig

het 

Yrke Andre verv etc Jordbruks

-berettiget 

Annet                                                                                                  

Gunnar 

Singsaas 

1 Styremedl. 40 Frp Inn på tunet-

tilbyder 
Sauebonde 

Kommunestyre-

medlem. 
Fjellstyreleder. 

Fylkestinget 

Trøndelag, 
medlem 

hovedutvalg 

Næring. 
Nestleder  Sau og 

geit Sør-Trøndelag 

Ja. Aktiv innen utarbeidelse 

av driftsplan i egen 
statsallmenning i 

samarbeid med Nord 

Universitetet.  
Tidligere ansatt i NJFF.  

Vigdis 

Hjulstad 

Belbo 

1 Vara 62 Sp Prosjektleder 

Helseunder-

søkelsen 

 i Nord-

Trøndelag. 

Leder i 

Skogselskapet i 

Trøndelag. 

Nestleder i Snåsa 

Fjellstyre. 

Nei.( Har 

overdratt 

gården til 

neste 

generasjon
). 

Tidligere bonde sammen 

med ektefelle. Har vært 

Styremedlem i Nord-

Trøndelag Bondelag 

1991-95, 
Leder i Senterpartiet i 

Nord –Trøndelag  1995-

2011 
Fylkestingsrepresentant i 

Nord-Trøndelag 1995-
2015 

Kommunestyret  i Snåsa 

1995-2015, derav 12 år 
som ordfører fram til 

2015 

Landstyremedlem i KS 
2003-07 

Leder i USS 2009-13 

Anita 

Krigsvoll 

2 Styremedl. 50 Sp Sauebonde 

Miljøarbeider 
i botiltak. 

Medlem Budal 

Fjellstyre 
Villreinnemnda i 

Forollhogna. 

Sør-Trøndelag/ 
Hedmark 

fjellstyresammensl

. 

Ja Har vært aktiv 

lokalpolitiker. 

Reidar 

Åsgård 

2 Vara 75 Ap Småbruker 

Privat 

nærings-
drivende 

Pensjonist 

Fylkestingsmedle

m i Hedemark.  

Medlem i Regional 
rovviltnemnd for 

Hedm. 

Nestleder Engerdal 
Fjellstyre. 

Ja Har vært skogsarbeider 

på statsallmenningen i 

Engerdal. 
Ordfører i Engerdal i 20 

år, fram til 2011. 

Fylkesrådsleder i 
Hedmark fylke 4 år. 

Landstyremedlem USS 7 

år. 
 

Jan Olav 

Solstad 

3 Styremedl. 60 Ap Lærer Leder i Sel 

Fjellstyre. 
Leder Fjellstyrene 

i Rondane fra 

2005. 
Gruppeleder Ap og 

medlem  

formannskapet i 
Sel kommunestyre. 

 

Nei Leder i styringsgruppa 

for GPS-
merkingsprosjektet, 

Villrein og ferdsel i 

Rondane. 
Leder i skadefellingslaget 

og fallviltgruppa i Sel 

kommune. 
Nestleder i 

Villreinutvalget for 

Rondane Nord fra 2003. 
Leder i Villreinforum fra 

2018. 

Bente 

Oxhovd 

3 Vara 54 H Selvstendig 

Nærings-
drivende. 

Medlem 

kommunestyret 
Øystre Slidre.  

Medlem Øystre 

Slidre Fjellstyre. 
Driver Stølslie 

Biovarme. 

Eier Bygdin 

Fjellhotell. 

Ja Har vært med i styret for 

bondelaget og 
skogeigarlaget.  

Har støl i 

statsallmenningen. 
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Steinar 

Langesæte

r  

4 Styremedl. 65 Sp Bonde Medlem 

heradsstyret i 

Ullensvang 14 år. 

Leiar Ullensvang 
Fjellstyre 14 år. 

 

Ja Allsidig erfaring fra 

privat næringsliv.  

Vebjørn 
Håvardsru

d 

4 Vara 64 Sp Driftstekniker 
Hol kommun. 

Tømrer-

mester, eget 
firma. 

Leder Øvre 
Numedal 

Fjellstyre. 

Leder Fjellstyrene 
på Hardangervidda 

as. 

Medlem 
styringsgruppa for 

Kulturminneplane

n for 
Hardangervidda. 

Medlem av 

styringsgruppa for 

prosjektet Tettere 

på Villreinfjellet. 

Vara Buskerud 
Tilsynsutvalg. 

Nei (har 
overdratt 

gården til 

neste 
generasjon

) 

Tidligere gårdbruker. 

 


