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1. InnlednIng

Håndbok for fjellstyrene skal være en støtte for fjellstyremedlemmer og 
fjellstyreansatte i deres daglige arbeid for fjellstyrene. Å gi en kort og 
presis oversikt over fjellstyrenes forvaltning er krevende. For å komme 
ned på et akseptabelt omfang er det forhold som ikke er berørt, og det har 
ikke vært mulig å gå detaljert inn i forvaltning og regler. Håndboka må 
derfor brukes som en veileder og ikke som en fasit.

Håndboka gir innledningsvis en oversikt over den historiske utviklingen av 
bruksrettene og forvaltningen av statsallmenningene. Dette er en viktig basis 
for forståelse av dagens forvaltning og fjellovens regler. Det er viktig å være 
klar over at bruksrettighetene har utviklet seg over lang tid, og at bruksrettene 
ikke følger direkte av fjelloven, men av bruk som har befestet seg gjennom 
flere	hundre	år.	

Fjelloven er da heller ikke uttømmende når det gjelder beskrivelsen av bruks-
rettene. 
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Håndboka skal gi en best mulig samlet oversikt over lover og regler som fjell-
styrene kommer i befatning med i sin daglige forvaltning.

Håndboka er i hovedsak gitt samme systematiske oppbygning som fjelloven. 
Øvrige lover og regler for fjellstyrenes forvaltning er presentert der de naturlig 
hører hjemme i forhold til fjellovens bestemmelser. De viktigste lovene som 
berører fjellstyrenes virksomhet er forvaltningsloven, offentleglova, viltloven, 
lakse-	og	innlandsfiskeloven	og	plan-	og	bygningsloven.	Naturmangfoldloven	
setter rammer for fjellstyrenes forvaltning av bruksrettene i verneområder, 
spesielt gjelder dette byggevirksomhet og andre varige inngrep i området. 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Statskog SF har utarbeidet 
forskrifter og rundskriv når det gjelder generelle regler for fjellstyrenes forvalt-
ning, og forvaltning av jordbrukstilknyttede bruksretter, mens Miljødirektoratet 
har	utarbeidet	forskrift	for	administrasjon	av	jakt	og	fiske	i	statsallmenningene.	
Håndboka gir en oversikt over disse forskriftene.

Foto: Arne Johs Mortensen
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2. StatSallmennIngene – hIStorIkk og begreper

Allmenningsretten har dype historiske røtter, og regler om allmenningsbruk 
finnes	i	våre	første	nedskrevne	lover.	Sammen	med	odelsretten	regnes	allmen-
ningsretten som et av våre eldste kjente rettsinstitutt. 

2.1  eldre lovgIvnIng
Det har ikke vært mulig å tidfeste allmenningenes opphav, eller de første bruks-
reglene. Grunnlaget for allmenningene var de store områdene med skog og 
utmark som ikke ble benyttet eksklusivt av gårdbrukere i bygda, men som ble 
brukt i fellesskap, alt etter behov. 

De	første	skrevne	lovregler	om	allmenningsbruk	finnes	i	landskapslovene,	
særlig Gulatingsloven og Frostatingsloven. Bestemmelsene ble senere avløst 
av Magnus Lagabøtes landslov av1274, Christian IV’s norske lov av 1604 og 
Christian V’s norske lov av 1684.

Da eksporten av tømmer og trelast tiltok på 1500- og 1600-tallet økte allmen-
ningenes verdi, og derved kongens interesse for områdene. Utover 1600- og 
1700-tallet, og under påvirkning av romerretten med utviklingen av den 
moderne eiendomsrett, trengte oppfatningen om at all fast eiendom som ikke 
var i privat eie tilhørte Kongen igjennom.

Foto: Romsdalsmuseet
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Utover bestemmelsene i Christian Vs lov, som fastslår at lokale gårdbrukere 
ikke kan dyrke korn og høy uten tillatelse fra kongemakten (fogden), er Statens 
eiendomsrett ikke beskrevet i tidligere lovverk. Kongens og statens eiendoms-
rett til statsallmenningene har hele tiden vært omtvistet, og ble fastslått av 
Høyesterett så sent som i Frondommen i 1963, hvor fallrettigheter i Fron stats-
allmenning var objektet for tvisten.

2.2  framvekSten av StatSallmennInger og bygdeallmennInger
Statsallmenningene og bygdeallmenningene har den samme opprinnelse. Utover 
1600-tallet solgte Kongen ut allmenninger både til de bruksberettigede og uten-
forstående privatpersoner. De eiendommene som ble solgt til privatpersoner ble 
skiftet, og eiendommen delt mellom de bruksberettigede og kjøper. På denne 
måten	oppstod	bygdeallmenningene.	Allmenningene	som	ikke	ble	solgt	fikk	
betegnelsen kongeallmenninger. Etter hvert som kongemakten ble svekket, og 
den moderne stat vokste fram, ble områdene hetende statsallmenning.

2.3 fremvekSten av moderne lovregler
Skogsdriften i allmenningene var den første delen av virksomheten som ble 
underlagt nærmere reguleringer. Lovverket vokste fram utover 1800-tallet. 
Bakgrunnen for dette var at rasering av store skogområder i store deler av landet 
ble sett på som et problem, og at det derfor var nødvendig å gå inn og regulere 
skogsdriften. Da det var liten vilje til å gripe inn i de private skogeiernes rettig-
heter var det virksomheten i allmenningsskogene som ble regulert i lovverket. 

Det var først på begynnelsen av 1900-tallet, med et økende antall gårder og 
bedrede kommunikasjonsmuligheter, at bruken av allmenningene hadde fått et 
slikt	omfang	at	det	ble	nødvendig	å	regulere	bruken	av	vilt-	og	fiskeressursene	
og de jordbrukstilknyttede bruksrettene.

Som et svar på disse utfordringene ble Høyfjellskommisjonen opprettet i 1908. 
Målet for dette arbeidet var å ordne opp i rettsforholdene i statsallmenningene 
både når det gjaldt fastlegging av grenser mellom statsallmenning og private 
eiendommer, og innholdet av bruksrettene. Høyfjellskommisjonens arbeid fort-
satte fram til 1952 og behandlet felter i Sør-Norge og Sør-Trøndelag. Det var 
også en «Gudbrandsdalskommisjon» før 1900 som fastla en del allmennings-
grenser. Denne berørte i hovedsak områder med produktiv skog. 

Arbeidet med fjelloven av 1920 ble startet opp gjennom nedsettelse av Fjellov-
komiteen i 1912. Komiteen avga sin innstilling i 1916. Det var et viktig poeng 
for Fjellovkomiteen å få til en regulering av bruksforholdene, både av forvalt-
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ningsmessige og økonomiske hensyn. Komiteen gikk inn for at fjellbygdene 
skulle få større økonomiske muligheter ved å utnytte fjellets herligheter også 
gjennom adgang til bortleie og uttalte bl.a.:
«Som man av de anførte uttalelser vil se, raader der fuld enighet om, at de nuvæ-
rende forhold er uholdbare, og at noget maa gjøres for at skaffe fjeldbygderne mere 
raadighet over og derigjennem større indtægter av høifjeldet.»

Fjelloven ble vedtatt i 1920 og ble stående uten vesentlige endringer frem til 
1975. Det ble med dette etablert fjellstyrer i Sør- og Midt-Norge, med unntak av 
de nordligste deler av Nord-Trøndelag, der fjelloven ble innført med et Stortings-
vedtak i 1926.

2.4 fjelloven av 1975
Fjelloven av 1920 inneholdt en rekke detaljerte regler for allmenningsbruken. 
Etter	hvert	som	de	driftsmessige	formene	i	jordbruket	endret	seg,	ble	flere	av	
disse reglene uaktuelle. I tillegg var loven dårlig egnet til å regulere nye drifts-

former og utnyttelsesområder som var under utvikling. 

På denne bakgrunnen ble det i 1965 opprettet en ny 
fjellovkomité som avga sin innstilling i 1969. Forslaget 
ble fremmet i en proposisjon i 1972–73, som ikke ble 
behandlet av Stortinget. Nytt forslag til fjellov ble 
fremmet for Stortinget gjennom Ot.prp. nr. 32 (1973/74), 
og vedtatt i 1975. Proposisjonen innebar ingen vesent-
lige endringer i det tradisjonelle synet på allmennings-

retten.

Et viktig prinsipp i fjelloven er at inntekter fra virksomheten i statsallmen-
ningene skal tilfalle lokalsamfunnet. Dette gjelder både fjellstyrets inntekter, 
som i all hovedsak skal pløyes tilbake til statsallmenningen eller brukes til 
utvikling av næringslivet lokalt, og statens grunneierinntekter som går inn i et 
grunneierfond som skal brukes til forvaltning av og tiltak i statsallmenningene.

Nytt i fjelloven av 1975 var en tilpasning av regelverket slik at det gis rom for 
en tidsmessig utvikling av bruksrettene. Bruksrettene skal kunne nyttes på en 
måte som til enhver tid er i samsvar med rasjonell bruk, og som er naturlig etter 
«tida og tilhøva». Utnyttelsen av bruksrettene er heller ikke låst til en bestemt 
tilstand, og en tidsmessig utvikling av bruksrettene står sentralt. Det er bruken 
gjennom lang tid som er grunnlaget for rettigheter i statsallmenningene.  
Fjelloven gir rammer og regler for administrasjonen av rettighetene.
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2.5 revISjon av allmennIngSlovene
Allmenningslovene, som gjaldt driften av allmenningsskoger, ble revidert i 
1992, og det ble vedtatt tre lover: Lov om bygdeallmenninger, lov om skogs-
drift mv. i statsallmenningene og lov om opphevelse og endringer av gjeldende 
lovgivning om allmenning mv. Endringene var av mindre betydning for fjell-
styrene.

2.6 omorganISerIng av StatenS grunneIerrett
Fjellstyrene er i deler av forvaltningen underlagt Landbruks- og matdeparte-
mentet, som har delegert det meste av sin myndighet til Statskog SF og Land-
bruksdirektoratet. Statskog SF ble opprettet ved stortingsbeslutningen som 
trådte i kraft 1. januar 1993. Direktoratet for Statens Skoger, som var et  
direktorat underlagt LMD, ble med dette omorganisert til et statsforetak etter 
lov om statsforetak. 

Gjennom	overføring	av	grunnbokshjemmelen	til	statsallmenningene,	fikk	
Statskog SF grunneierretten. I tillegg ble departementets rett til å foreta grunn-
disponeringer etter § 12 også delegert til Statskog SF. En rekke forvaltnings-
oppgaver og offentligrettslig myndighetsutøvelse ble delegert til Statskog SF 
gjennom en egen delegasjonsforskrift gitt av LMD.

Statskog SF er underlagt forvaltningslovens og offentleglovas regler når de utøver 
offentlig myndighet, ved f.eks. å treffe forvaltningsvedtak. Dette lovverket gjelder 
imidlertid ikke for deres forretningsvirksomhet. Denne kombinasjonen av forret-
ningsvirksomhet og forvaltningsvirksomhet kan føre til uklare situasjoner og 
spørsmål vedrørende partsinteresser når det gjelder de beslutninger Statskog SF 
tar som forvaltningsorgan. Statskog SF sin kompetanse til å avgjøre klagesaker 
etter	fjelloven	har	bl.a.	av	denne	grunn	blitt	flyttet	til	Landbruksdirektoratet.	LMD	
har i brev til Landbruksdirektoratet bl.a. begrunnet overføring av myndighet fra 
Statskog SF til Landbruksdirektoratet med: «Bakgrunnen for overføringen er den 
evalueringen av Statsskog SF, som ble gjennomført av Østlandsforskning i 1999. 
I evalueringsrapporten ble det bl.a. fremholdt at Statskog SF kunne være part i 
noen av de saker som ble behandlet som klageinstans, og at ordningen kunne anses 
som «dårlig forvaltningsskikk» (…) Departementet vil særlig vise til regjeringens 
uttalelse i St.prp. nr. 1 tillegg nr. 3 hvor det fremholdes som nødvendig å sikre at 
den etablerte rettsforståelse av skillet mellom bruksretter og grunneierretter videre-
føres».
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3. dagenS forvaltnIng av StatSallmennIngene

Forvaltningen av statsallmenningene er regulert gjennom fjelloven av 1975 og 
statsallmenningsloven av 1992. Statsallmenningsloven regulerer forvaltningen 
av bruksretten til trevirke (ved og tømmer), mens fjelloven regulerer forvalt-
ningen av grunneierretten og de øvrige bruksrettene.

Statsallmenningene representerer en spesiell eiendomstype, som har røtter 
tilbake i tidligere rettstradisjoner hvor bruksretter var sentrale, mens grunneier-
retten var lite utviklet. Dette systemet er på mange måter videreutviklet i stats-
allmenningene. I motsetning til private eiendommer, hvor bruksretter som regel 
representerer mindre heftelser, er statsallmenningene av en helt annen karakter 
og bruksrettene har ofte en større verdi enn selve grunneierretten. Denne situa-
sjonen gjenspeiles i forvaltningen av statsallmenningene, ikke minst når det 
gjelder rolledelingen mellom de ulike forvaltningsorganene.

3.1  rolledelIng mellom Stat, kommune, fjellStyret og allmennIngSStyret
Fjellstyrenes virksomhet er hjemlet i fjelloven. Fjellstyret er tillagt administra-
sjonen av bruksrettene og lunnende (herligheter) i statsallmenningene, så 
lenge ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov. I hovedtrekk omfatter dette 
jordbrukstilknyttede	bruksretter	som	seter	og	beite,	samt	jakt,	fangst	og	fiske.	
Bruksrettenes innhold er ikke uttømmende beskrevet i fjelloven, men er fastlagt 

Foto: Dreamstime
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gjennom lang tids bruk. Utnyttelsen av bruksrettene er heller ikke låst til en 
bestemt tilstand, og en tidsmessig utvikling av bruksrettene står sentralt. 

Allmenningsstyret forvalter bruksretten til trevirke. I motsetning til fjellstyret, 
som oppnevnes av kommunestyret, velges allmenningsstyret av, og blant de 
bruksberettigede.

Statskog SF er grunneier i statsallmenningene. Samtidig utfører de forvaltnings-
oppgaver som er delegert fra LMD. Den skogfaglige forvaltningen er tillagt 
Statskog SF. I statsallmenninger hvor det ikke er allmenningsstyrer administrerer 
Statskog SF bruksretten til trevirke.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) er tillagt forvaltningsmyndighet 
etter	statsallmenningsloven	og	fjelloven.	Fjellovens	kapitler	om	jakt	og	fiske	er	
lagt til Klima- og miljødepartementet (KLD). LMD kan gi forskrifter/ 
rundskriv både når det gjelder fjellstyrets administrasjon/ økonomiforvaltning 
og administrasjon av jordbrukstilknyttede rettigheter. Det meste av departe- 
mentets myndighet er delegert til Statskog SF.

Landbruksdirektoratet setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er 
et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). 
Landbruksdirektoratet er tillagt håndtering av bl.a. klagesaker etter fjelloven og 
statsallmenningsloven. Myndighet lagt til departementet etter § 10 i fjelloven, 
om klagesaksbehandling og omgjøring av fjellstyrevedtak, er delegert til Land-
bruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet er også klageinstans for enkeltvedtak 
fattet av Statskog SF når myndighet er videredelegert etter § 4 i delegasjons 
forskriften «(FOR-1995-07-01-679) Forskrift om delegering av myndigheit 
etter lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i 
statsallmenningane» (fjellova). 

Klima- og miljødepartementet (KLD) er tillagt myndighet etter fjellovens 
kap.	XI	og	XII	om	administrasjon	av	jakt,	og	fiske.	Med	enkelte	unntak	er	
myndigheten delegert til Miljødirektoratet. 

Miljødirektoratet fastsetter forskrifter og er klageinstans for fjellstyrenes 
enkeltvedtak, og har avgjørelsesmyndighet når det gjelder fastsettelse av nye 
jakt-	og	fiskeregler	der	fjellstyret	og	kommunens	viltmyndighet	ikke	kommer	
til enighet.

Kommunens rolle i forvaltningen av statsallmenningene er positivt avgrenset 
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av fjellovens bestemmelser. Utover disse reglene er kommunens myndighet og 
ansvar i statsallmenningene tilsvarende som for private eiendommer. 
Kommunens rolle er begrenset til følgende:

•	 valg	av	fjellstyret	
•	 avgi	uttalelse	til	Statskog	SF	om	det	skal	opprettes	ett	eller	flere	fjell-

styrer	i	kommuner	med	flere	statsallmenninger
•	 fastsette	godtgjørelse	til	fjellstyremedlemmene	etter	framlegg	fra	fjell-

styret
•	 utbetale	godtgjørelse	til	fjellstyremedlemmene	dersom	det	ikke	er	

tilstrekkelig med midler i fjellkassa
•	 uttale	seg	til	fjellstyrets	forslag	til	nye	jakt-	og	fiskeregler
•	 motta	fjellstyrets	regnskap	til	orientering

Det har av og til blitt stilt spørsmål om kommunens kontrollorgan f.eks. kan 
kontrollere fjellstyrets regnskap. Fjellstyret er ikke noe kommunalt organ og 
kommunen har ikke noen form for instruksjonsmyndighet overfor fjellstyret 
eller er klageinstans i noen vedtak som fjellstyret fatter. Siden kommunestyret 
ikke er overordnet fjellstyrene, følger det at kommunestyret heller ikke har 
noen tilsynsmyndighet over fjellstyret, og kan derfor ikke kontrollere fjell-
styrets regnskap eller øvrige virksomhet. 

3.2 nærmere om fjellStyrene

3.2.1 fjellStyreneS prImæroppgaver
Fjelloven § 3 setter viktige rammer for fjellstyrenes virksomhet:

«Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i 
statsallmenningen så langt ikkje anna er 
fastsett i eller i medhald av lov. Det skal 
arbeide for å sikre at allmenningen vert 
brukt på ein måte som fremjar næringslivet i 
bygda og tek vare på naturvern- og frilufts-
interessene».

Primæroppgaver for et fjellstyre er å admi-
nistrere bruksrettene de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes 
interesser i allmenningene og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en 
best mulig måte for allmenningsbygdene. Forvaltningen skal skje på en måte 
som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene.
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3.2.2 antall fjellStyrer og antall fjellStyremedlemmer
Hovedregelen i fjelloven er at det skal være ett fjellstyre i hver kommune som 
har statsallmenning. 

Hvis	det	ligger	flere	statsallmenninger	i	en	kommune	kan	det	opprettes	flere	
fjellstyrer,	jf.	§	4	i	fjelloven.	Hvis	en	statsallmenning	ligger	i	flere	kommuner	
kan det velges ett fjellstyre, enten istedenfor eller i tillegg til kommune-
vise	fjellstyrer,	jf.	§	5.	Et	fjellstyre	for	en	statsallmenning	som	går	over	flere	
kommuner kan enten ha fem eller syv medlemmer. I visse tilfeller kan det 
gjøres unntak fra dette, som f.eks. i Sør- og Nord-Fron, der det er to fjellstyrer 
med seks fjellstyremedlemmer.

Myndigheten	til	å	avgjøre	om	det	skal	velges	ett	eller	flere	fjellstyrer	i	en	
kommune er delegert fra LMD til Statskog SF. Statskog SF skal innhente utta-
lelse fra kommunen før avgjørelsen tas.

Tilsvarende er det Statskog SF som avgjør om det skal velges ett felles fjell-
styre	for	en	statsallmenning	som	går	over	flere	kommuner.	Her	skal	det	
innhentes uttale fra så vel kommunene som fra de eksisterende fjellstyrene.

3.2.3 felleS fjellStyre
Dersom	det	er	flere	statsallmenninger	innen	en	kommune,	bestemmer	Kongen	
etter § 4 (delegert til Statskog SF), og etter at kommunestyret har gitt uttalelse i 
saken,	om	det	skal	velges	ett	eller	flere	fjellstyrer.

3.2.4 forSterket fjellStyre
Dersom retten til allmenningsbruk ligger til bygd eller grend i en annen 
kommune enn den kommunen hvor statsallmenningen ligger, kan det etter § 
6 opprettes et forsterket fjellstyre med representanter fra bygdelag som ligger 
utenfor den kommunen der statsallmenningen ligger. Et forsterket fjellstyre 
kan ha fem eller syv medlemmer. Denne myndigheten ligger hos Statskog SF, 
men også her skal kommunestyrene og det berørte fjellstyret gis anledning til å 
uttale seg før det tas avgjørelse i saken.

3.2.5 valg av fjellStyre, regler for SammenSetnIng/IntereSSerepreSentaSjon
Valg av fjellstyrer skal følge kommunevalgperioden. Det er kommunestyret som 
velger fjellstyret. Utover fjellovens bestemmelser om sammensetning av fjellstyre 
gjelder § 14 i kommuneloven om hvem som er valgbare. Her er det gitt regler om 
valgbarhet, utelukkelse fra valg og rett til å kreve fritak. For å være valgbar må 
vedkommende	være	innført	i	folkeregistret	i	kommunen	når	valget	finner	sted.	
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Kommuneloven gjelder for kommuners og fylkeskommuners virksomhet. 
Fjellstyrene er ikke kommunale/fylkeskommunale organ og kommuneloven 
§§ 36-38 og likestillingsloven § 13 gjelder derfor ikke direkte når kommunene 
velger medlemmer til fjellstyrene. Departementet (LMD) anbefaler likevel at 
reglene legges til grunn. Dette innebærer at departementet mener den generelle 
intensjonen	om	å	få	flere	kvinner	inn	i	styrer,	råd	og	utvalg	også	må	tilstrebes	
når det gjelder fjellstyrene. 

Etter kommuneloven skal det nye kommunestyret konstitueres innen utgangen 
av oktober. Dette anbefales også for de politiske utvalgene som skal velges. 
Dersom ikke annet er avtalt, gjelder dette også de nye fjellstyrene som tiltrer 
umiddelbart etter at de er valgt. For noen fjellstyrer kan dette passe dårlig, og 
NFS anbefaler kommunene om å vurdere tidspunktet for innsetting av nytt 
fjellstyre i samarbeid med det sittende fjellstyre.

Ved valg av fjellstyrer er kommunen pliktig til å følge fjellovens bestemmelser 
for sammensetning av fjellstyret, samt sørge for at:

•	 Flertallet	av	medlemmene	med	personlige	varamedlemmer	er	fra	
området hvor allmenningen ligger, eller fra bygd eller grend der 
innbyggerne fra gammel 
tid har utøvd allmen-
ningsbruk i allmen-
ningen. For å være 
valgbar må vedkom-
mende ha bodd i området 
i ett helt år før valget. 
Grensene for  
«området hvor allmen-
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ningen ligger» er i Kgl. res. av 24. juli 1964 fastsatt til å gjelde 
vedkommende kommunes grenser pr. 1. januar 1956. 

•	 For	fjellstyrer	med	fem	medlemmer	skal	minst	to	medlemmer	med	
varamedlemmer ha allmenningsrett som jordbrukere, for fjellstyrer 
med	syv	medlemmer	skal	minst	fire	medlemmer	med	varamedlemmer	
ha allmenningsrett som jordbrukere. Varamedlemmer er personlige, og 
må oppfylle de samme krav for å kunne være valgbar til fjellstyrer.

•	 Jakt,	fiske	og	friluftsinteressene	skal	være	representert	i	fjellstyret.

LMD har i brev datert 13.05.11 gitt noen nærmere føringer for hvilke krav 
enkeltpersoner må oppfylle for å være valgbar som representant for de bruks- 
berettigede.

3.2.6 reIndrIftSnærIngenS repreSentaSjon I fjellStyret
I reinbeiteområder kan det etter § 3 bestemmes at reindriftsnæringen skal være 
representert i fjellstyret, og at en eller to av fjellstyremedlemmene som har 
allmenningsrett som jordbrukere i stede skal være reineiere. Avgjørelses- 
myndigheten er lagt til Statskog SF.

Når det gjelder statsallmenninger med stor betydning for reindriftsnæringen har 
det vært mest vanlig at kommunen på eget initiativ har sørget for at reindrifts-
næringen er representert i fjellstyret. Etter hva NFS kjenner til er det kun gitt 
pålegg i ett område.

Når det gjelder reindriftsnæringens representasjon i fjellstyret innenfor de 
samiske reinbeiteområdene har LMD konkludert med at kravet om representa-
sjon av reindriftsnæringen i fjellstyret kan gå foran kommunelovens bosettings-
krav. Bakgrunnen for dette er at reindriftsnæringen kan ha viktige beiteområder 
i kommuner med statsallmenning, mens reineierne er bosatt i andre kommuner.

Foto: Dreamstime
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4. regler for fjellStyreneS SakSbehandlIng

Det er nedfelt generelle regler for fjellstyrenes saksbehandling i fjelloven. I 
tillegg gjelder forvaltningsloven, jf. fjelloven § 10. Offentleglova gjelder også 
for fjellstyrenes saksbehandling, jf. offentleglova § 2 første ledd bokstav d, selv 
om dette forholdet ikke går frem av § 10 i fjelloven. Se kap. 4.3.

4.1 fjellovenS regler for fjellStyretS SakSbehandlIng

4.1.1 vedtakSførhet
Etter fjelloven § 8 er fjellstyret vedtaksført når minst tre av medlemmene 
møter.	Fjellstyrer	med	mer	enn	fem	medlemmer	er	vedtaksført	når	minst	fire	
møter. Er noen av de møtende inhabile i enkeltsaker skal de fratre og regnes da 
ikke som møtende i saken.

4.1.2 lederenS dobbeltStemme
Etter fjelloven § 8 er lederens stemme avgjørende ved stemmelikhet. Dersom 
lederen ikke møter, trer nestlederen inn i lederposisjon, og hans stemme vil på 
tilsvarende måte være avgjørende. Hvis det oppstår stemmelikhet er lederens 
stemme automatisk avgjørende og han kan ikke velge å avstå fra å gjøre bruk 
av stemmen.

Foto: Dreamstime
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4.1.3 når fjellStyrevedtaket tar tIl å gjelde
Spesielt	for	fjellstyrevedtak	er	at	de	først	tar	til	å	gjelde	fire	uker	etter	at	
vedtaket er fattet (fjelloven § 10, 3. ledd). Vedtak om regulering av jakttid, 
kvote og jaktområde på bakgrunn av takseringsresultat er gyldige etter en uke 
jf. «FOR-2010-08-12-1171 Forskrift om ikrafttredelse av fjellstyrevedtak».

4.2 forvaltnIngSloven
I fjelloven § 10 1. ledd er det slått fast at forvaltningslovens bestemmelser om 
enkeltvedtak gjelder for fjellstyrenes saksbehandling etter fjelloven, også når 
et vedtak gjelder alle bruksberettigede. Bestemmelsen innebærer et unntak fra 
forvaltningsloven § 2 c om at vedtak som gjelder en ubestemt krets av personer 
(f.eks. alle bruksberettigede) er forskrifter og skal følge saksbehandlingsre-
gler for forskrifter, jf. forvaltningslovens kap. VII. En viktig konsekvens av 
unntaket er at forvaltningslovens regler om klage også gjelder for vedtak som 
angår en ubestemt krets av personer. Dette betyr for eksempel at det er klage-
rett på fjellstyrets vedtak om innføring av en ordning med bag-limit hjemlet i 
fjelloven § 23 3. ledd. 

To andre viktige konsekvenser er at de vedtaket angår må ha mulighet til å 
uttale seg før fjellstyret fatter sitt vedtak (forhåndsvarsel). De må også under-
rettes om innhold i vedtaket i ettertid (kunngjøring). 

Når det gjelder krav om forhåndsvarsel er det i «FOR-1983-06-08-1257 
Forskrift om førehandsvarsling og om fjellstyrevedtak» § 1 bestemt at når de 
personer vedtaket gjelder vanskelig kan varsles direkte ved brev og lignende, 
skal forhåndsvarsel skje ved forsvarlig offentlig kunngjøring (se pkt. 4.2.4.1.). 

Fjellstyrevedtak som gjelder en ubestemt krets av personer skal kunngjøres. 
Dette kan utledes av fjelloven § 10, 3. ledd. Siden slike vedtak også er enkelt-
vedtak skal de ikke kunngjøres i Norsk Lovtidend. De må imidlertid kunn-
gjøres på annen tilfredsstillende måte (se pkt. 4.2.4.2). Kunngjøring er viktig 
for at klageretten skal bli reell. 

Når forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak skal anvendes 
på vedtak som gjelder en ubestemt krets av personer vil en oppdage at lovens 
saksbehandlingsregler ikke alltid passer. Som eksempel kan nevnes at forvalt-
ningsloven § 35 om omgjøring av vedtak uten klage ikke vil gjelde ved fjell-
styrets endring av tidligere gitte reguleringer hjemlet i fjelloven § 23 3. ledd.   
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Fjellstyrers uttalelser i saker hvor Statskog SF har avgjørelsesmyndighet er 
ikke enkeltvedtak. I slike saker er det ofte gitt saksbehandlingsregler i den 
enkelte forskrift, som f.eks. i «Seterforskriften (FOR-1984-06-22-1302). 

Forvaltningsloven	definerer	et	enkeltvedtak	til	å	være	et	vedtak	som	gjelder	
rettigheter	eller	plikter	til	en	eller	flere	bestemte	
personer. Forvaltningslovens bestemmelser om 
enkeltvedtak er gjort gjeldende for vedtak som 
fjellstyret fatter. Konsekvensen av dette er at fjellsty-
rene er pliktig til å behandle alle søknader om bruk 
av allmenningen etter forvaltningslovens regler for 
enkeltvedtak, uavhengig av om søkeren har bruksrett 
eller	ikke.	Eksempel	på	saker	er	søknad	om	garnfiske	
fra en utenbygdsboende, eller søknad om å få utvist 

beite i statsallmenning fra gårdbruker uten bruksrett.

4.2.1 formålet med forvaltnIngSloven
Det er to hovedhensyn som er styrende for tolkningen av bestemmelsene i 
forvaltningsloven (LOV-1967-02-10). 

Forvaltningsloven skal sikre enkeltindividets rettssikkerhet i forhold til 
de avgjørelser som tas av offentlige organ. Enkeltindivider skal sikres en mest 
mulig lik saksbehandling, og gis sikkerhet for at deres interesser og de opplys-
ninger de sitter med, blir ivaretatt i saksbehandlingen. Samtidig skal det være 
mulig	for	den	enkelte	å	få	behandlet	sin	sak	i	flere	instanser.

Forvaltningsloven skal sikre effektivitet i saksbehandlinga både av hensyn 
til det offentliges ressursinnsats i den enkelte sak, men også for at saker skal 
avgjøres innen rimelig tid av hensyn til dem saken angår.

Disse to hovedhensynene vil i tillegg til forvaltningslovens og fjellovens 
bestemmelser være en god rettesnor for fjellstyrenes saksbehandling.

4.2.2 forvaltnIngSlovenS beStemmelSer om ugIldhet/InhabIlItet
Hovedhensynet bak forvaltningslovens bestemmelser om ugildhet/inhabilitet 
er å unngå en partisk behandling av en sak, og å unngå at tilliten til fjellstyrets 
upartiskhet svekkes.

Reglene	om	ugildhet/inhabilitet	finnes	i	forvaltningslovens	kap.	II.	Saks- 
behandler plikter selv å vurdere om han er inhabil. Dersom saksbehandler er 
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part i saken eller har et nært forhold til en av partene i saken, vil vedkommende 
i utgangspunktet være inhabil til å gi sin vurdering og å innstille til vedtak, jf. § 
6. Selv om saksbehandler formelt sett ikke er inhabil, er det viktig at fjellstyret 
er oppmerksomt på forholdet. I habilitetsvurderingen skal det normalt også 
legges vekt på partsopplevd habilitet.

Når det gjelder spørsmål om fjellsty-
remedlemmers habilitet, treffes beslut-
ningen av fjellstyret uten at vedkom-
mende er til stede. Et fjellstyremedlem 
som vurderer seg selv som inhabil i en 
sak bør, hvis mulig, orientere fjellstyret 
(leder eller saksbehandler) på forhånd 
slik at varamedlem kan innkalles. Når et 
medlem er inhabilt skal heller ikke medlemmet foreta saksforberedelser, eller 
delta i debatten.
 
Et fjellstyremedlem eller saksbehandler er etter forvaltningsloven § 6 inhabil 
når:

•	 han	selv	er	part
•	 han	er	i	slekt	eller	svogerskap	med	en	part	i	saken	(begrenset	til	slekt-

ninger i opp- eller nedstigende linje, barnebarn til besteforeldre eller 
deres ektefeller, eller i sidelinje så nær som søsken) 

•	 han	er/har	vært	gift	eller	forlovet	med,	eller	er	fosterforeldre	eller	
fosterbarn til en part

•	 han	er	verge	eller	fullmektig	for	en	part,	eller	er	blitt	det	etter	at	saken	
har begynt

•	 han	er	leder	eller	har	ledende	stilling	i	eller	er	medlem	av	styre	eller	
bedriftsforsamling for samvirkeforetak, forening, sparebank el stiftelse 
som er part i saken el. et selskap som er part i saken. 

Etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd kan fjellstyremedlemmer/saksbehandler 
også være inhabil når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet (det skal her legges vekt på om avgjørelsen 
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær 
tilknytning til). Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av 
en part. 
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4.2.2.1 SpeSIelle vurderInger av InhabIlItet I fjellStyreSaker

Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet må sees i sammenheng med 
at fjellstyret er et organ med interesserepresentasjon, hvor medlemmer er 
valgt inn for å ivareta interessene til en bestemt brukergruppe som f.eks. de 
med	bruksrett	som	jordbrukere,	reindriftsutøvere	og	jegere/fiskere.	En	konse-
kvens av dette kan være at et fjellstyremedlem kan ha egeninteresse i en sak 
og likevel ikke være inhabil. Et eksempel på dette er at et fjellstyremedlem 
med beiterett i statsallmenningen kan være med på å vedta beitevedtekter for 
allmenningen. Dersom vedkommende f.eks. har særlige økonomiske interesser 
i et bestemt utfall i saken vil han likevel kunne være inhabil. Dette er forhold 
som fjellstyret må vurdere fra sak til sak.
 
Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak er gjort gjeldende for 
svært mange av fjellstyrets vedtak, også når det gjelder fastsettelse av jakt- og 

InhabIlItet
Dersom tjenestemannens slektning er part i saken, og slektsskapsfor-
holdet faller innenfor sirklen nedenfor, er tjenestemannen inhabil.
I	figuren	er	ikke	samboere	eller	forlovede	tatt	med.

Tjenesteman-
nens egne og 
adopterte barn, 
fosterbarn og 
barnebarn med 
ektefeller

Tjenestemannens 
oldeforeldre, beste-
foreldre, foreldre 
med evt ektefeller

Ektefellens 
oldeforeldre, 
besteforeldre, 
foreldre.

Tjeneste-
mannen

Ektefelles 
søsken

Tjenesteman-
nens ektefelle, 
(tidligere 
ektefelle(r).

Tjenesteman-
nens søsken 
med ektefeller

Eventuelle 
ektefeller til 
ektefellens 
foreldre

Ektefellens 
særkulls-
barn

Tjeneste-
mannens 
nevøer 
og nieser. 
Sammen-
bragte barnSærkulls-

barnas 
ektefeller

Barn og 
ektefeller til 
ektefellens 
søsken
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fiskeregler	og	tildeling	av	jaktkort.	Dersom	fjellstyremedlemmer	og	Fjellopp-
synet skulle erklæres inhabile hver gang de var part i saken kunne man f.eks. i 
jakt	og	fiskesaker	risikere	at	ingen,	hverken	medlemmer	eller	varamedlemmer,	
var habile til å treffe vedtak. Dette ville vært en svært vanskelig situasjon for 
fjellstyrene. Det følger av § 6 fjerde ledd at reglene om inhabilitet ikke får 
anvendelse dersom det er åpenbart at vedkommendes tilknytning til saken eller 
partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt, og hverken offentlige eller 
private interesser tilsier at han skal fratre.
 
I fjellstyrenes vurdering av hvorvidt et medlem er inhabilt eller ikke, er det 
en god rettesnor at et fjellstyremedlem først erklæres som inhabil hvis han 
selv, eller en part han har et nært forhold til, vil få personlig vinning av et 
bestemt utfall av en sak, og da helst vinning av økonomisk eller materiell 
betydning. 

4.2.3 forvaltnIngSlovenS beStemmelSer om tauShetSplIkt
Hovedregelen	for	taushetsplikten	finnes	i	forvaltningsloven	§	13.	§§	13	a.	og	13	
b. omtaler begrensninger i taushetsplikten, mens § 13 c. gir regler om hvorledes 
selve taushetsplikten skal sikres (oppbevaring av dokumenter, informasjon om 
plikten osv.). § 13 f. omfatter forholdet til taushetsplikten etter annet lovverk, 
noe som berører Fjelloppsynet som i sin utøvelse av politimyndighet er under-
lagt politiinstruksen. 

Etter § 13, første ledd er fjellstyremedlemmer og fjellstyrets ansatte forpliktet 
til å forhindre at andre får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger som de 
får kjennskap til gjennom fjellstyrets virksomhet. For fjellstyret omfatter taus-
hetsplikten som oftest informasjon om personlige forhold, pkt. 1. Pkt. 2, som 
omfatter tekniske installasjoner, forretningshemmeligheter m.m. er noe mindre 
aktuell.

I § 13 er det gitt en oppsummering av hva som ikke kan betegnes som person-
lige opplysninger (fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted). Slike opplysninger kan i særlige tilfeller 
være taushetsbelagte. § 13 a gir begrensninger i taushetsplikten når det ikke er 
behov for beskyttelse, mens § 13 b gir regler som begrenser taushetsplikten ut 
fra private, eller offentlige interesser. Bl.a. skal taushetsbelagte opplysninger 
kunne gjøres kjent for parter i en sak (1. ledd pkt. 1), men bare i den utstrek-
ning det er nødvendig for at partene skal kunne ivareta sine interesser (siste 
ledd). 
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§13 c gir regler om forsvarlig oppbevaring av taushetsbelagte opplysninger, og 
om bortfall av taushetsplikten. 

4.2.4 enkeltvedtak, forvaltnIngSlovenS og fjellovenS beStemmelSer om SakSgang
I tillegg til forvaltningslovens regler for saksbehandling for enkeltvedtak er det 
gitt enkelte regler for saksbehandlingen i fjelloven § 10. Med hjemmel i denne 
bestemmelsen har LMD gitt «FOR-1983-06-08-1257 Forskrift om førehands-
varsling og om fjellstyrevedtak».

4.2.4.1 SakSforberedelSer tIl enkeltvedtak
Forvaltningsloven kap. IV inneholder regler for saksforberedelser som omfatter 
bestemmelser om forhåndsvarsling, utrednings- og informasjonsplikt og 
partenes adgang til å gjøre seg kjent med dokumenter i saken, noe som også 
omfatter vedkommendes advokat eller fullmektig. 

Forhåndsvarsel
Forvaltningslovens § 16, som gir regel om forhåndsvarsel ved enkeltvedtak, 
gjelder for fjellstyrets virksomhet. Det er en hovedregel at alle partene skal 
varsles skriftlig. I tillegg har LMD gitt en egen forskrift til fjelloven § 10, 
«Forskrift om førehandsvarsling og om enkeltvedtak». Forskriften gir 
nærmere regler om tidsfrister og hvordan en alternativ varsling skal skje 
dersom det er vanskelig å nå alle partene direkte gjennom brev, f.eks. når saken 
angår alle bruksberettigede. En slik forhåndsvarsling kan etter forskriften skje 
ved forsvarlig kunngjøring. En gylden regel er at annonsen bør rykkes inn i de 
to mest leste lokalavisene på stedet. Forhåndsvarsel er ikke nødvendig overfor 
part som ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken. I saker angående 
jakt	og	fiske	mener	Miljødirektoratet	at	varsling	på	egen	nettside	er	tilstrek-
kelig. I forhåndsvarselet skal det gjøres rede for hva saken gjelder, og fjellstyret 
skal gi partene en frist for å uttale seg i saken. Fristen kan etter forskriften ikke 
settes kortere enn en uke.

Utredningsplikt, informasjonsplikt og partsoffentlighet
Forvaltningsloven § 17 slår fast at fjellstyret skal påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før vedtak treffes. Utredningsplikten må sees i sammenheng 
med hensynet til en effektiv saksbehandling. I tillegg til at en part har rett til 
å få adgang til dokumenter i saken, har fjellstyret plikt til å opplyse en part 
om dokumenter som mottas under saksbehandlingen, og som inneholder 
opplysninger som han har rett til å gjøre seg kjent med. Parten bør da tilskrives 
og oversendes kopi av dokumentet, samtidig med at det gis en relativt kort 
uttalelsesfrist før saken tas opp til behandling. I tillegg til dette bør fjellstyret 
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gjøre partene kjent med opplysninger som det må forutsettes at de har interesse 
av å uttale seg om.

Bestemmelsene om partsoffentlighet og dokumentinnsyn reguleres av 
forvaltningsloven §§ 18 til 21. Det er viktig å merke seg at det er partene og 
andre med rettslig klageinteresse sin adgang til innsyn som reguleres av disse 
paragrafene. Andre interesserte, media og enkeltpersoners adgang til saksopp-
lysninger reguleres av offentleglova.

En generell regel er at partene har adgang til å gjøre seg kjent med sakens 
dokumenter. 

§ 20 inneholder bestemmelser om hvordan en part skal få tilgang til sakens 
dokumenter. Hovedregelen er at parten mottar kopi av dokumentene, eventuelt 
en elektronisk kopi på e-post.
 
Enkelte dokumenter kan imidlertid unntas fra partsoffentlighet. For fjell- 
styrenes virksomhet vil dette etter en konkret vurdering kunne omfatte interne 
utredninger og saksforberedelser til saksbehandler (§ 18 a) og utredninger fra 
rådgivere eller sakkyndige (§ 18 b), f.eks. en juridisk utredning.  Etter § 18 
c, har parten rett til å gjøre seg kjent med de deler som inneholder faktiske 
opplysninger eller sammendrag eller annen bearbeidelse av faktum, selv om 
dokumentet eller deler av det er unntatt etter reglene i §§ 18 a og b. § 19 
innskrenker adgangen til visse opplysninger.

Dersom fjellstyret avviser en  
anmodning om å gi parter adgang til å 
gjøre seg kjent med et bestemt dokument, 
skal det vises til lovhjemmelen som er 
brukt for å nekte innsyn, og opplyses om 
at vedtaket kan påklages. Disse klagesa-
kene må prioriteres.

4.2.4.2 om Selve vedtaket
Etter fjelloven § 10, siste ledd, tar et 
fjellstyrevedtak	først	til	å	gjelde	fire	uker	etter	at	vedtaket	er	kunngjort.

Reglene	om	innholdet	av	vedtaket	finnes	i	forvaltningsloven	§§	23	til	25.	
Reglene	om	underretning	om	vedtaket	finnes	både	i	forvaltningsloven	§§	27,	og	
fjelloven § 10 med forskrift.
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Et enkeltvedtak skal være skriftlig, og det skal grunngis samtidig med at 
vedtaket treffes. Fjellstyret skal gjøre dette i selve vedtaket, og begrunnelsen 
skal som en hovedregel protokollføres i møteprotokollen. Dersom søknaden 
innvilges og ingen kan antas å være misfornøyd med vedtaket er det imidlertid 
ikke nødvendig å grunngi vedtaket. Et typisk eksempel er ved tildeling av 

småviltjakt etter søknad, hvor fjellstyret 
ikke trenger å begrunne tildelingen til 
de som får innvilget søknaden, men må 
begrunne avslaget overfor de som ikke får 
innvilget søknaden. I noen saker vil det 
være	flere	parter,	slik	at	fjellstyret	også	bør	
begrunne et positivt vedtak for søker fordi 
andre parter kan klage på vedtaket, noe for 
eksempel Statskog SF har gjort ved noen 
anledninger. Manglende begrunnelse vil 
innebære en saksbehandlingsfeil og kan føre 

til at ankeinstansen opphever vedtaket.

I begrunnelsen til vedtaket skal det vises til de reglene vedtaket bygger på og de 
faktiske forhold og hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøvelse av skjønn.

Fjellstyret skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig. 
Nærmere	regler	om	underretning	finnes	i	«Forskrift om førehandsvarsling 
og om fjellstyrevedtak». Melding om vedtak skal som hovedregel skje i brevs 
form, men kan skje gjennom kunngjøring når det er vanskelig og arbeidskre-
vende å nå alle parter med brev.

Underretning om vedtaket skal særlig inneholde: 
•	 vedtak	med	begrunnelse	
•	 orientering	om	klageadgang	
•	 klagefrist	
•	 den	nærmere	framgangsmåten	ved	klage	evt.	skjønn	(bl.a.	hvor	klagen	

skal sendes)
•	 retten	til	innsyn	i	saksdokumentene	(partsoffentlighet).	
•	 opplysninger	om	muligheten	til	å	få	dekket	saksomkostninger.	Dette	

kan være aktuelt når fjellstyret omgjør eget vedtak i klagers favør, jf. 
Fvl § 36 siste ledd.

Deler av vedtak etter fjellovens §§ 2, 15, 18 og 21 kan ikke påklages, men skal 
avgjøres ved skjønn. Se kap. 4.2.5. 
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4.2.4.3 klageadgang og omgjørIng av fjellStyrevedtak
Fjellstyrets avgjørelser er enten enkeltvedtak eller forskrifter, jfr. fvl. § 2. 
Vedtak er avgjørelser som bestemmer noe for rettighetene eller pliktene 
til	en	eller	flere	bestemte	personer.	Fjellstyret	fatter	også	en	del	(formløse)	
beslutninger. Dette kan være praktiske beslutninger om saksgangen, f.eks. å 
bestemme seg for å utsette en sak til neste møte.

Alle vedtak som fjellstyret fatter skal følge bestemmelsene om enkeltvedtak 
og kan derfor påklages. Dette gjelder også vedtak som retter seg mot en 
ubegrenset krets av personer f.eks. alle utenbygdsboende. Et unntak er imid-
lertid de sakene som skal vises til skjønn. Beslutninger kan ikke påklages. 

Etter § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller en annen med rettslig 
klageinteresse. En part kan være en privatperson eller et organ. Statskog SF vil 
som	grunneier	ofte	være	part.	Det	er	ikke	nærmere	definert	hva	som	menes	med	
rettslig klageinteresse. For å ha rettslig klageinteresse må en bli faktisk eller 
rettslig berørt på en slik måte at det er rimelig at en får klageadgang på fjellsty-
revedtaket. Eksempler på organ som kan ha rettslig klageinteresse i fjellstyre-
saker er næringsorganisasjoner, jeger- og 
fiskeorganisasjoner,	jord-	og	skogbruks-
organisasjoner, fellessetre, velforeninger 
i	hytteområder	m.fl.	

Miljødirektoratet er klageinstans når det 
gjelder fjellovens bestemmelser i kap. 
XI	og	XII	om	jakt,	fangst	og	fiske.	For	
vedtak etter de øvrige paragrafene er 
det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Landbruksdirektoratet er også 
klageinstans i saker der Statskog SF har avgjørelsesmyndighet.

Klagefrist
§§ 29 til 31 omhandler klagefristen og konsekvensene av oversitting av fristen. 
Den normale klagefristen er tre uker fra det tidspunktet vedtaket er kommet 
fram til parten. Ved kunngjøring starter klagefristen å løpe fra kunngjørings-
dato. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen 
fra det tidspunktet han burde fått/skaffet seg kjennskap til vedtaket. Dersom 
vedtaket går ut på å tilstå en part rettigheter, vil klagefristen for andre som 
kan ha rettslig klageinteresse i saken likevel være maksimum tre måneder. 
Det er nok at klagen er sendt før fristen er utløpt. For nærmere beregning av 
klagefristen viser forvaltningsloven til reglene i domstolsloven §§ 148 og 149, 
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hvor det presiseres at dersom fristen ender på en lørdag, søndag eller helligdag 
forlenges denne til førstkommende virkedag.  Fjellstyret kan på anmodning 
forlenge klagefristen hvis det er særlige grunner i saken, jf. forvaltningsloven § 
29. 

Det er anledning til å ta klagesaken under behandling selv om klagefristen 
er utløpt, hvis det er særlige grunner i saken, jf. forvaltningsloven § 31. Ved 
vurdering av om en slik klage skal tas opp til behandling, skal det vektlegges 
om en omgjøring kan føre til ulempe for andre, om klager kan lastes for at 
klagen kom for sent og om det er rimelig å behandle klagen. En klage kan ikke 
tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden 
vedtaket ble truffet.

Behandling av klagesaken
En klage på et fjellstyrevedtak skal etter § 32 sendes fjellstyret. Klagen, som 
skal være skriftlig, skal være undertegnet av klager eller hans fullmektig. Den 

skal vise til vedtaket det klages over og nevne 
de endringer som ønskes og hvilke grunner 
klagen støtter seg til.

Dersom det er formelle feil ved klagen infor-
merer fjellstyret klager om dette, og setter en 
frist for vedkommende til å rette opp disse.

§§ 33 og 34 omtaler saksbehandlingen i klagesaker. Selve saksbehandlingen 
skal følge samme prosedyre som ved enkeltvedtak, kap. IV og V i  
forvaltningsloven. Når fjellstyret får inn en klage skal det vurderes om vilkå-
rene for klagebehandling foreligger, og det skal foretas nye undersøkelser 
som klagen gir grunnlag for (eventuelle nye momenter i saken). Eventuelle 
motparter skal varsles og det skal settes en frist for uttalelse på minimum en 
uke, jf. «Forskrift om førehandsvarsling og om fjellstyrevedtak». Fjellstyret 
kan omgjøre eller opprettholde vedtaket. Dersom vedtaket omgjøres i tråd med 
klagen regnes saken vanligvis som avsluttet. Dette kan likevel stille seg anner-
ledes	når	det	er	flere	parter	med	motstridende	interesser	involvert	i	samme	sak.	

Dersom fjellstyret opprettholder sitt vedtak oversendes saken til klageinstansen. 
Klagesaker	i	forbindelse	med	jakt	og	fiske	sendes	til	Miljødirektoratet.	Øvrige	
klagesaker skal behandles av Landbruksdirektoratet. Saken sendes til Statskog 
SF som videresender denne til klagebehandling hos Landbruksdirektoratet. 
Dette følger av seterforskriften § 26, jf. rundskriv M-4/2009.

,,Klagesaker i forbindelse 
med jakt og fiske sen-
des til Miljødirektoratet. 
Øvrige klagesaker skal 
behandles av Landbruks-
direktoratet. 
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Klageinstansen kan prøve alle sider av saken, og har også anledning til å trekke 
inn nye momenter. Når det gjelder fjellstyrevedtak er det i forarbeidene til 
fjelloven av 1975 (Ot.prp. nr. 32 1973-74) understreket at klageinstansens rett 
til å omgjøre et fjellstyrevedtak må brukes med forsiktighet, og at dette spesielt 
gjelder fjellstyrets utøvelse av skjønn. NFS har innhentet en juridisk vurdering 
av klagesaksbehandlingen vedrørende utenbygdsboendes beite i statsallmen-
ning, datert. 4. september 1997, som gir en god oversikt over klageinstansens 
kompetanse i slike saker. Klageinstansen kan enten treffe nytt vedtak, eller 
sende saken tilbake til fjellstyret for helt, eller delvis ny behandling.

4.2.4.4 omgjørIng av fjellStyrevedtak uten at klage forelIgger
Fjellstyret kan omgjøre sitt eget vedtak selv om det ikke 
foreligger en klage. Dette er hjemlet i forvaltningsloven § 35. 
Fjellstyret kan omgjøre vedtaket dersom det ikke er til skade 
for noen som vedtaket retter seg mot, dersom underretning 
om vedtaket ikke har kommet fram til mottaker eller ikke 
er offentlig kunngjort, eller at vedtaket er ugyldig. Hvis en 
person som er fast bosatt utenfor Norges grenser får innvilget 
jaktkort på villrein, er dette et ugyldig vedtak, som kan 
omgjøres av fjellstyret selv om melding har nådd vedkom-
mende.

Klageinstansen kan, når hensynet til andre privatpersoner eller offentlige inter-
esser tilsier det, på eget initiativ omgjøre et vedtak til skade for en part, jf. § 35 
c. En forutsetning for en slik omgjøring, er at vedkommende som blir rammet 
får melding om at vedtaket vil bli omgjort senest tre uker etter at han ble kjent 
med det opprinnelige vedtaket. Omgjøringen må skje innen tre måneder etter at 
vedkommende mottok det opprinnelige vedtaket.

4.2.5 Skjønn og annen tvISteløSnIng
Deler av vedtak etter fjelloven §§ 2, 15, 18 og 21 kan ikke påklages, men skal 
avgjøres ved skjønn. Fjellstyret plikter da å orientere om adgang til å fremme 
saken for skjønnsretten samtidig med underretting om vedtaket, og til å orien-
tere om frister og muligheter for innsyn i saksdokumenter.

Fristen for å kreve skjønn er etter fjelloven § 34 satt til tre uker.

Tvist om et fjellstyrevedtak etter fjelloven § 16 kan bringes inn for jordskifte-
retten, men her er fristen 6 måneder.
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4.2.6 følgene av brudd på forvaltnIngSloven og utSatt IverkSettelSe av vedtak
Hovedregelen når det gjelder konsekvenser av brudd på forvaltningslovens 
saksbehandlingsregler	finnes	i	§	41.	Her	er	det	fastslått	at	et	vedtak	likevel	
kan være gyldig dersom det ikke er grunn til å regne med at feilen har virket 
bestemmende på innholdet av vedtaket. Eksempler på feil er mangelfull 
begrunnelse, inhabilitet hos fjellstyremedlemmer eller saksbehandler, mangel-
full utredning eller unnlatt veiledning/forhåndsvarsel.

Etter forvaltningslovens § 42 kan fjellstyret eller klageinstansen (Miljø- 
direktoratet eller Landbruksdirektoratet) beslutte at et vedtak ikke skal iverk-
settes før klagefristen er ute, eller en klage er avgjort. En beslutning om å 
utsette eller ikke utsette iverksettelsen er en beslutning som ikke kan påklages. 
Et avslag må være begrunnet. I denne sammenheng er det greit å være klar over 
at et fjellstyrevedtak etter fjellovens § 10 først tar til å gjelde fire uker etter at 
de er kunngjort. Merk at dette ikke gjelder vedtak med hjemmel i fjellova § 23 
tredje ledd, som blir gyldig etter 1 uke jf. «FOR-2010-08-12-1171 Forskrift om 
ikrafttredelse av fjellstyrevedtak». 

4.3 krav tIl offentlIghet I forvaltnIngen – offentleglova
Formålet med offenleglova er bl.a. å legge til rette for at offentlig virksomhet 
er åpen og gjennomsiktig. Loven skal også legge til rette for videre bruk av 
offentlig informasjon.

At offentleglova (LOV-2006-05-19-16) gjelder for fjellstyrenes saksbehandling 
framgår ikke direkte av fjelloven slik det gjør for forvaltningsloven, men følger 
av offentleglova § 2 første ledd bokstav d.

Offentleglova gjelder dokumentoffentlighet og ikke møteoffentlighet (se 10.5.1).

Offentleglova gjelder enhvers rett til å gjøre seg kjent med dokumenter som 
er utarbeidet av en offentlig etat eller andre organ som treffer enkeltvedtak 
eller utarbeider forskrifter. Retten til innsyn gjelder alle, enkeltpersoner så vel 
som organisasjoner og media. For å få tilgang til fjellstyredokumenter er det 
imidlertid	en	forutsetning	at	vedkommende	kan	identifisere	en	bestemt	sak	han	
ønsker innsyn i.

4.3.1 offentlIge fjellStyredokumenter
Offentleglova omfatter i utgangspunktet alle saksdokumenter. Som dokument 
regnes en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium 



2015–2019  HÅNDBOK FOR FJELLSTYRER

31

for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring. Etter § 10 er fjellstyrene 
pålagt å føre møtebok. Se også 10.4.2.

Alle dokumenter er offentlige så lenge det ikke er gjort unntak i lov eller i 
forskrift med hjemmel i lov. Offentleglovas kap. 3 inneholder en oversikt 
over hvilke dokumenter som kan unntas fra offentlighet. For fjellstyret er de 
viktigste unntakene:

•	 dokumenter	som	inneholder	opplysninger	som	er	undergitt	taushets-
plikt i lov el. i medhold av lov (§ 13):

•	 følsomme	personlige	opplysninger
•	 anmeldelser,	rapporter	og	annet	dokument	vedr.	lovovertredelser
•	 dokumenter	utarbeidet	for	egen	saksforberedelse,	f.eks.	Fjelloppsynets	

faglige utredninger i forbindelse med den interne saksforberedelsen (§ 
14)

•	 dokument	innhentet	utenfra	for	den	interne	saksforberedelsen	(§	15),	
f.eks. en juridisk utredning

•	 dokumenter	i	sak	om	ansettelse	§	25	(med	unntak	av	søkerliste).

4.3.2 praktISerIng av offentlIghet – hvordan Skal dokumentene gjøreS tIlgjengelIge
Fjellstyret skal, i den utstrekning det er rimelig, gi kopi (papir el. elektronisk) 
av dokumentene i en sak. 

Hovedregelen er at innsyn er gratis. Det følger av forskrift til offenleglova 
«Forskrift til offentleglova (offentleg-
forskrifta)» at man kan ta kopipenger 
når det er over 100 ark i en sak. Da kan 
det kreves en krone per ark over 100, 
og porto. De første 100 arkene er alltid 
gratis. 

Innsyn kan kreves skriftlig eller muntlig 
(§ 28). Krav om innsyn må gjelde en 
bestemt sak eller saker av en bestemt art.

Enkelte dokumenter kan inneholde taushetsbelagte opplysninger som fjell-
styret er forpliktet til ikke å offentliggjøre. § 12 regulerer hvorvidt hele el. 
deler av et dokument er offentlig. Dersom dokumentet f.eks. vesentlig dreier 
seg om personlige forhold kan hele dokumentet unntas offentlighet. Dersom 
bare mindre deler av dokumentet inneholder personlige opplysninger, og 
dokumentet gir en riktig framstilling av saken dersom den delen som omfatter 
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følsomme personopplysninger fjernes, er resten av dokumentet offentlig. Fjell-
styret skal da gjøre dokumentet tilgjengelig, men uten de følsomme opplysnin-
gene, t.d. bør personnummer sladdes.

4.3.3 behandlIng av klager på avSlag om InnSyn I fjellStyredokument
Dersom fjellstyret får en forespørsel om innsyn i et dokument som fjellstyret 
mener er unntatt offentlighet, skal fjellstyret gi vedkommende et skriftlig avslag 
hvor lovhjemmel for å unnta dokumentet, og klagemulighet skal oppgis (§ 31). 

Slike saker skal behandles umiddelbart. En klagebehandling skal, så langt det 
er hensiktsmessig, følge reglene i forvaltningslovens kap. VI.

For fjellstyrenes del, er det Miljødirektoratet el. Landbrukdirektoratet, avhengig 
av sakstype, som er klageinstans.

4.4 annet lovverk Som Setter rammer for fjellStyretS forvaltnIng
Fjellstyrene er i sin forvaltning av statsallmenningene underlagt en rekke andre 
lover,	hvor	de	viktigste	er	viltloven,	laks-	og	innlandsfiskeloven,	plan-	og	
bygningsloven, jordloven og naturmangfoldloven. På samme måte som for 
private grunneiere setter disse lovene skranker for fjellstyrenes forvaltning.

4.4.1 plan- og bygnIngSloven – kommunenS rolle ved arealdISponerInger og byggevIrkSomhet
Med unntak av de spesielle oppgavene kommunen har etter fjelloven (valg av 
fjellstyre,	uttalelse	til	jakt-	og	fiskeregler	m.m.)	har	kommunen	samme	rolle	i	
statsallmenningene som for private eiendommer, og Statskog SF/fjellstyret er 

i samme situasjon som en privat grunn-
eier.

Plan- og bygningsloven (pbl), LOV-2008-
06-27-71, og kommunale planer som 
er utarbeidet i henhold til denne, er det 
viktigste styringsverktøyet kommunen 
har i forhold til arealdisponeringer og 
byggevirksomhet. Arealdelen av kommu-

neplanen, eventuelle reguleringsplaner og plan- og bygningslovens kap. 21 (krav 
til innhold og behandling av søknader) står sentralt for fjellstyrene. 

4.4.1.1 arealdelen av kommuneplanen
Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 11-5 setter rammene for kom- 
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munens myndighet til å regulere arealbruken i kommuneplanen. I arealdelen 
av kommuneplanen tas det viktige avgjørelser om framtidig samfunnsutvikling 
og arealbruk, og fjellstyrene bør derfor engasjere seg i denne prosessen. Blant 
viktige forhold som kan avklares i prosessen er plassering av hytteområder, 
områder for råstoffutvinning og bestemmelser for spredt bebyggelse (herunder 
hyttebebyggelse) i landbruks-, natur- og friluftsområder. Dette er forhold som kan 
være avgjørende for muligheten til å sette opp fjellstyrehytter og omdisponere 
seterhus til hytter på vanlig tomtefeste. Arealdelen til kommuneplanen, regule-
ringsplaner og bebyggelsesplaner er juridisk bindende planer. Skal det settes i 
verk tiltak som strider mot gjeldende planer, kreves det dispensasjon fra planen. 

Kommunen kan etter § 11-8 fastsette hensynssoner for LNFR-områder. § 11-11 
gir nærmere bestemmelser for bl.a. LNFR-områder, sjø og vassdrag.  Bestem-
melsene kan regulere lokalisering, omfang og utforming av bygninger og 
anlegg i landbruk og reindrift, eller forbud mot bygge- og anleggstiltak i 100 m 
beltet langs vassdrag.

4.4.1.2 tIltak Som krever Søknad og tIllatelSe
Plan- og bygningsloven er basert på et system der et tiltak enten er søknads-
pliktig, og krever tillatelse før iverksettelse, eller er unntatt fra søknadsplikt. 
De søknadspliktige tiltakene er uttømmende angitt i § 20-1 første ledd bokstav 
a-m. Hvis et tiltak ikke faller inn under § 20-1 første ledd, er det ikke søknads-
pliktig.

Utgangspunktet er at de søknadspliktige tiltakene må forestås av foretak med 
ansvarsrett i samsvar med bestemmelsene i kapittel 22 og 23, jf. § 20-3. I §§ 
20-4 til 20-8 er det gjort unntak for visse søknadspliktige tiltak som kan fore-
stås av tiltakshaver selv. Dette vil være tilfelle for alminnelige driftsbygninger i 
landbruket, jfr. § 20-4 bokstav b). Slike bygninger er i utgangspunktet søknads-
pliktige, men tiltakshaver kan selv forestå utføring av tiltaket.

Av § 20-5 følger hvilke tiltak som ikke krever søknad og tillatelse så lenge de 
er i samsvar med gjeldende planer. F.eks. mindre frittliggende byggverk knyttet 
til drift av jordbruks-, skogbruks og reindriftsområder, jfr. § 20-5 bokstav c).

De viktigste tiltakene som fjellstyret enten direkte eller indirekte kan komme i 
berøring med, og som krever tillatelse fra kommunen er:
§ 20-1 a. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering 
av bygning, konstruksjon eller anlegg. Eksempler på tiltak vil f.eks. være 
bygging av fjellstyrehytte. 
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§ 20-1 b. Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt 
under a. Også her vil endringer på fjellstyrehytte være det som er mest aktuelt 
for fjellstyrene.

§ 20-1 c. Fasadeendring

§ 20-1 d. Bruksendring eller vesentlig 
utvidelse eller vesentlig endring av 
tidligere drift av tiltak som nevnt i a. 
Det mest sentrale under dette punktet 
er driftsendringer av f.eks. gjeterhytter, 
skogshusvær, setre o.l. Det vil si en 
endring fra å være driftsbygninger i 
landbruket til fritidsbolig. Det er opp til 
den enkelte kommune å vurdere hva som 

er en driftsendring, og det kan derfor være noe forskjellig praksis fra kommune 
til kommune.

§ 20-1 e. Riving av tiltak som nevnt i a. F.eks. riving av fjellstyrehytte.

§ 20-1 j. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner el. anlegg. 
Dette gjelder mindre, midlertidige bygg, som ikke skal plasseres for lengre 
tidsrom enn 2 år. 

§ 20-1 k. Vesentlige terrenginngrep. Grustak til veivedlikehold i statsall-
menningen er eksempel på et vesentlig terrenginngrep som krever søknad og 
tillatelse etter pbl. Av andre eksempler kan nevnes anleggelse av campingplass, 
fiskeplass	for	funksjonshemmede	(hvis	dette	krever	inngrep)	e.l.

§ 20-1 l. Anlegg av vei, parkeringsplass el. landingsplass. Bygging av 
driftsvei i landbruket er unntatt fra byggesaksbestemmelsene i pbl, men krever 
tillatelse fra kommunen etter forskrifter med hjemmel i jord- og skogloven. 
Bygging av driftsvei i landbruket må likevel være i samsvar med bindende 
planer etter pbl. Bygging av andre veier enn rene driftsveger i landbruket 
krever søknad og tillatelse etter pbl.

Krav til søknaden går frem av kap 21. 
Søknaden må etter § 21-2 tilfredsstille bl.a. følgende krav:

•	 være	skriftlig,	og	undertegnet	av	tiltakshaver	og	søker.	I	tillegg	må	den	
gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen kan ta stand-
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punkt til om vilkårene for å gi tillatelse er til stede.
•	 når	arbeidet	er	avhengig	av	tillatelse	fra	annen	myndighet,	skal	det	

opplyses om saken har vært lagt fram for slik myndighet. Eventuell 
uttalelse skal vedlegges søknaden, se også § 21-5

•	 Dokumentasjon	for	at	nabovarsel	er	sendt,	se	også	§	21-3.	

Kommunen har etter § 21-5 samordningsplikt. Når arbeidet er avhengig av 
tillatelse fra annen myndighet, eller når planer for tiltaket skal legges fram for 
slik myndighet, kan kommunen vente med å avgjøre saken inntil det foreligger 
avgjørelse eller samtykke. Kommunen kan også gi rammetillatelser innenfor 
sitt myndighetsområde, med forbehold om at igangsettingstillatelse ikke vil bli 
gitt før forholdet til andre myndigheter er brakt i orden. 

Kommunene har ulik praksis hva byggesaksbehandlingen angår. Noen 
kommuner velger å behandle byggesøknader i statsallmenninger, uten at 
søknaden er behandlet etter fjelloven. Som det framgår av § 21-2, skal 
søknaden også vedlegges eventuelle innhentede vedtak eller uttalelse fra annen 
myndighet der tiltaket er betinget av dette. For både kommune og fjellstyre 
vil det være mest hensiktsmessig å først behandle en byggesøknad etter fjell-
oven. For fjellstyrene vil det være viktig å ha kontakt med kommunen tidlig i 
prosessen for å sikre en god dialog i prosessen.

4.4.2 naturmangfoldloven – begrenSnInger for fjellStyretS vIrkSomhet
Loven om forvaltning av naturens mangfold, naturmangfoldloven (LOV-2009-
06-19-100), trådte i kraft i 2009. Lovens kapittel V om områdevern erstatter 
den tidligere naturvernloven. Noen saks-
områder som var regulert i viltloven og 
laks-	og	innlandsfiskloven	er	også	flyttet	
til naturmangfoldloven.

Naturmangfoldloven omfatter all natur 
og alle sektorer som forvalter natur eller 
som fatter beslutninger med konse-
kvenser for naturen. Loven er tverrgå-
ende, 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. Kapittel 2, som handler om alminnelige bestemmelser for bærekraftig 
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bruk, skal samordne forvaltningen gjennom felles mål og prinsipper. Kapitlet 
fastsetter forvaltningsmål for arter, naturtyper og økosystemer, og det lovfester 
en rekke miljørettslige prinsipper.

Loven stiller nye krav til forvaltningens saksbehandling. De miljørettslige 
prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn i alle beslutninger som berører 
natur, og det skal framgå av vedtaket hvordan disse prinsippene er vurdert og 
vektlagt, jf. naturmangfoldloven § 7. 

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 – 12 må nevnes, og at det må synliggjøres hvordan disse bestemmelsene er 
vurdert og vektlagt i saken. Omfanget av dokumentasjon, vurdering og vektleg-
ging må likevel tilpasses forholdene i den enkelte sak. Det betyr at jo mer og 
verdifullt naturmangfold som berøres, desto grundigere må saken vurderes etter 
loven. Der saken i liten grad berører naturmangfold eller naturmangfoldet som 
berøres ikke har stor verdi, vil man kunne omtale virkningen for naturmangfold 
på en enklere måte. 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. 

4.4.2.1 områdevern
Etter naturmangfoldloven kan områder bl.a. vernes som nasjonalpark, land-
skapsvernområde, naturreservat og biotopvernområde. Som nasjonalpark kan 
større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer 
eller landskap som er uten tyngre naturinngrep vernes. Verneformen landskaps-
vernområde skal ivareta natur- og kulturlandskap av økologisk, kulturell eller 
opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Friluftsliv er et viktig 
sidehensyn ved vern av nasjonalparker og landskapsvernområder.

Dersom det er vesentlig menneskelig aktivitet i området, som jordbruksdrift, 
veier e.l. blir området ofte vernet som landskapsvernområde. Hvis menneskelig 
aktivitet i liten grad preger området blir det som regel vernet som nasjonalpark 
(større område) eller naturreservat (mindre område). 

4.4.2.2 verneformål, regulerInger og erStatnIngSordnInger
Nasjonalpark (§ 35) er den verneformen som sammen med landskapsvernom-
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råder berører fjellstyrene i størst grad. I nasjonalparker er det landskapet med 
planter, dyr, geologiske forekomster og kulturminner som skal være vernet mot 
utbygging, anlegg, forurensning og annen aktivitet som kan skade formålet 
med vernet, samt sikre en uforstyrret opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i 
samsvar med friluftslovens regler er tillatt. Bare innenfor nærmere avgrensede 
områder kan også slik ferdsel reguleres eller forbys, og bare dersom det er 
nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller geologiske fore-
komster.

Landskapsvern (§ 36) er den mildeste formen for områdevern, og hoved- 
formålet er å verne landskapets «særpreg eller karakter», dvs. landskapsbildet. 
Landskapsvern er en mye brukt verneform i kombinasjon med nasjonalparker, 
og ofte brukt i områder hvor det forekommer større naturinngrep. Det er som 
regel tillatt med en fortsettelse av den virksomheten som er i området på verne-
tidspunktet.

Naturreservat (§ 37) er den strengeste verneformen. Opprettelse av natur-
reservater har alltid som formål å ivareta naturfaglige verdier, og hensynet til 
friluftsliv er av underordnet betydning.

Når det anses nødvendig for å sikre verneverdiene kan all virksomhet, tiltak og 
ferdsel i et naturreservat reguleres eller forbys. § 37 3. ledd åpner for at det kan 
fastsettes ferdselsforbud i naturreservater. Totalt ferdselsforbud er bl.a. benyttet 
i sjøfuglreservater i hekketiden.

I forbindelse med at staten ønsker å ta større ansvar for sikring av det biologiske 
mangfoldet i Norge, har det også blitt vernet store barskogarealer på statsallmenning 

Foto: W
ikimedia
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gjennom «Verneplan på Statskog SFs grunn». Reservatfredningen er streng og legger 
sterke føringer på bruken av de vernede områdene. Dette får særlig store konse-
kvenser for de store barskogreservatene som det er mange av på statsallmenning. 
Berørte fjellstyrer er inne i en prosess med å kreve erstatning i forbindelse med 
de nye barskogreservatene. 

Biotopvern (§ 38) blir brukt for å verne spesielle dyr eller planters økologiske 
funksjonsområde. Det kan fastsettes forbud mot virksomhet og ferdsel som kan 
påvirke eller forstyrre arten eller dens livsbetingelse. 

Naturmangfoldloven har innført en ny type områdevern, utvalgte naturtyper 
etter § 52. NFS antar denne vernekategorien vil ha lite omfang på statsall- 
menning siden dette gjelder naturområder med spesielle naturfaglige kvaliteter. 

Erstatningsordningen ble i forbindelse med innføring av ny naturmangfoldlov 
også endret. Ved opprettelse av verneområder gis det erstatning til eiere og 
rettighetshavere til eiendom som helt eller delvis blir vernet etter naturmang-
foldloven §§ 35-39. Retten til erstatning gjelder for økonomiske tap når vernet 
medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk, jf. § 50. For bruk som 
trenger tillatelse fra offentlig myndighet, gjelder retten til erstatning bare hvis 
tillatelse er gitt før det er foretatt kunngjøring etter § 42. Når vilkårene etter 
første ledd er oppfylt, fastsettes erstatningen for tap i igangværende bruk i 
samsvar med utmålingsreglene i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreig-
ning av fast eigedom (ekspropriasjonserstatningsloven).  

Fremgangsmåten ved fastsetting av erstatning går frem av § 51. 

4.4.2.3 fjellStyreneS rolle I verneproSeSSer
Fjellstyrene har mange interesser å ivareta i forbindelse med en verneprosess. 
For det første skal de være et talerør for de bruksberettigede jordbrukerne for å 
sikre fremtida for jordbruket i statsallmenningene. Videre må fjellstyret arbeide 
for å få et hensiktsmessig handlingsrom for aktiviteter som jakt, fangst og 
fiske	og	hytteutleie,	samtidig	som	det	må	være	helt	sentralt	å	sikre	en	posisjon	
når det gjelder framtidig oppsynsvirksomhet. I tillegg skal fjellstyrene ta vare 
på naturvern- og friluftsinteressene. Fjellstyrene bør også vurdere i hvilken 
utstrekning vernet gir grunnlag for erstatning.  

Alle verneområder vedtas ved kongelig resolusjon.
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5. om behandlIngen av de enkelte fjellStyreSakene

 
5.1 grunndISponerIngStIltak og Salg av StatSallmennIng
Statens grunneierrett i statsallmenningene er begrenset av omfattende bruks-
retter, og består av grunndisponeringer etter § 12, salg av statsallmenning etter 
§ 13 og skogsdrift etter statsallmenningsloven.
 
Frem til 1993 ble statens grunneierrett forvaltet av Direktoratet for Statens 
Skoger, som var et fagdirektorat under LMD. Fra 1. januar 1993 ble Statskog 
SF opprettet, som et statsforetak etter lov om statsforetak av 1991. 

Frem til 1993 ble statens grunneierrett forvaltet av Direktoratet for Statens 
Skoger, som var et fagdirektorat under LMD. Fra 1. januar 1993 ble Statskog 
SF opprettet som et statsforetak etter lov om statsforetak. 

Grunnbokshjemmelen til statsallmenningene ble overført til det nye selskapet. 
I	tillegg	fikk	Statskog	SF	overført	de	samme	forvaltningsoppgavene	som	
Direktoratet for Statens Skoger hadde i statsallmenningene. Dette er senere 
formalisert gjennom en egen forskrift til fjellovens § 38, «FOR-1995-07-01-
679 Forskrift om delegering av myndighet etter lov av 6. juni 1975 nr. 31 om 
utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane». Staten styrer 

Foto: Engerdal fjellstyre
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statsforetak gjennom foretaksmøtet, som for Statskog SF er Landbruks- og 
matdepartementet. Statskog SF er i sin forretningsvirksomhet unntatt forvalt-
ningsloven og offentleglova, men er underlagt disse lovene når det utøver 
forvaltningsmyndighet.  

Fjelloven gir forholdsvis klare regler for hvorledes grunndisponeringssakene 
skal behandles. Fjellstyret/allmenningsstyret skal høres før det tas avgjørelse 
i den enkelte grunndisponeringssaken. Grunndisponeringstiltak som er til 
vesentlig skade for bruksrettene kan ikke gjennomføres uten at bruksrettene 
enten eksproprieres eller at det gis erstatning for tapet. Vurderingen av om et 
tiltak er til vesentlig skade avgjøres ved skjønn.

I tillegg til høring av fjellstyret/allmenningsstyret vil en rekke grunndispo- 
neringer komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser, og tillatelse 
må innhentes fra kommunale myndigheter.

5.1.1 grunndISponerIngStIltak etter § 12
LMD har i brev av 30. april 1997 gitt en nærmere beskrivelse av forståelsen av 
fjellovens § 12: 
«Når det gjelder lovens § 12 om grunndisponeringstiltak ser Departementet det 
slik at virkeområdet for denne må avgrenses til grunndisponeringstiltak som 
bortfeste av tomter til hytter, hoteller og andre bygninger, bortfeste av fallret-
tigheter, bruk av grunn til veier, kraft- og telefonlinjer, damanlegg o.s.v. – med 
andre ord tiltak som er knyttet til grunnen, men som ikke har den jordbruks- og 
bruksrettsmessige tilknytning som gjelder for tilleggsjord og beitekultivering».

I perioden fra 1995 og utover har det vært noe uenighet mellom Norges Fjell-
styresamband og Statskog SF om innholdet i grunneierretten, og ansvarsde-
lingen mellom de enkelte fjellstyrene og Statskog SF. Et uavklart forhold er 
utleie av terreng for trening av hunder.

Det er viktig at fjellstyrene er oppmerksomme på denne typen saker som ligger 
i gråsonen mellom bruksrett og grunneierrett, og mellom fjellstyrets og Stat-
skog SFs ansvarsområder.

5.1.1.1  endrIng av fjelloven – § 12, 3. ledd
Fjellovens § 12 ble endret i 2015. Fjellstyrene har ved denne bestemmelsen fått 
en ny oppgave som omfatter rett til å forby eller redusere motorferdsel i stats-
allmenning for andre enn Statskog SF. 
Nytt 3. ledd i fjellovens § 12 har følgende ordlyd:
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«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».

Endringene er begrunnet med at det er naturlig at fjellstyrene, som er oppnevnt 
av kommunestyrene, har denne kompe-
tansen. Løsningen har sammenheng med 
de oppgavene fjellstyrene har og gir 
større lokal styring med motorferdselen.

Endringene innebærer at samtykke-
kompetansen som normalt ligger hos 
grunneier, i statsallmenning er overført 
fra Statskog SF til fjellstyrene. Herunder 
kompetansen til å forby eller redusere (begrense) motorferdsel i statsall- 
menning. 

Overføring av kompetansen til fjellstyrene, medfører nye oppgaver for fjell-
styrene bl.a. i områder der det er aktuelt å legge ut snøscooterløyper for re- 
kreasjonskjøring. Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over 
en eiendom før grunneieren har samtykket. I statsallmenninger er det fjellsty-
rene som gir samtykke til snøscooterløyper, jf. fjelloven § 12, 3. ledd. Dette 
betyr at fjellstyrene må delta aktivt i den lokale prosessen med fastsetting av 
slike traseer. 

NFS har utarbeidet en mal for utlegging av snøscootertrase på statsallmenning 
som NFS anbefaler fjellstyrene å bruke. Malen er tilgjengelig på  
www.fjellstyrene.no, på interne sider. 

Statskog SF har en annen oppfatning av hva nytt 3. ledd i § 12 i fjelloven inne-
bærer, og mener bl.a. at det er Statskog som skal skrive under avtale om utleg-
ging av snøscooterløyper og at evt. inntekter skal gå inn i grunneierfondet.  

5.1.2 fjellStyreneS rolle I forbIndelSe med grunndISponerIngStIltak
For at de bruksberettigede skal være i stand til å ivareta sine interesser i forbin-
delse med grunndisponeringstiltak er det fastlagt i fjelloven § 12, 2. ledd at 
fjellstyret og allmenningsstyret skal få anledning til å uttale seg før Statskog SF 
tar avgjørelse i slike saker.
Hvorvidt tiltaket er til vesentlig skade for bruksrettene avgjøres, hvis det ikke 
oppnås enighet ved forhandlinger, ved skjønn. Dersom tiltaket vurderes å gi 
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vesentlig skade på bruksrettene kan Statskog SF ved eget initiativ vise saken til 
skjønn. For øvrig kan de bruksberettigede så vel som fjellstyret kreve skjønn 
etter fjellovens § 34, 2. ledd.

Grunndisponeringssaker anses som privatrettslige disposisjoner og ikke som 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. De bruksberettigede vil bli informert om 
tiltaket i forbindelse med fjellstyrets uttalelse. Når fjellstyret mottar informa-
sjon fra Statskog SF om et grunndisponeringstiltak som kan berøre de bruks-
berettigede, bør fjellstyret forhåndsvarsle saken før uttalelse avgis. Fjellstyrets 
uttalelse bør også gjøres tilgjengelig for de berørte parter.

Om fjellstyret skal varsle de bruksberettigede vil alltid være en vurde-
ringssak. Dersom et tiltak helt klart ikke vil berøre de bruksberettigedes inter-
esser vil det være tilstrekkelig at fjellstyret behandler saken i fjellstyremøte 
og avgir sin uttalelse til Statskog SF. Dersom det gjelder større inngrep som 
hytteområder o.l., bør saken forhåndsvarsles og vedtaket legges ut på ordi-
nært vis. NFS vil anbefale fjellstyrene å forhåndsvarsle kommunens forslag 
til snøcooterløyper.

Etter § 12, 2. ledd skal fjellstyret få anledning til å uttale seg om saken før 
Statskog SF gjør vedtak om grunndisponering. Tidspunktet for innhenting av 
uttalelse fra fjellstyret er ikke nærmere fastlagt. Den behandlingsmåten som 
er mest hensiktsmessig, og stort sett dagens praksis, er at Statskog SF drøfter 
saken med fjellstyret på et tidligst mulig tidspunkt, men at selve uttalelsen 
avventes til det foreligger et konkret planforslag. At tiltakene blir undergitt en 
uformell diskusjon, gjerne med felles befaring, mens tiltaket ennå er på idésta-
diet vil være nyttig for alle parter. Statskog SF og fjellstyret vil i samarbeid 
kunne sikre et best mulig prosjekt både av hensyn til statlige og lokale inter-
esser. Viser det seg på et tidlig tidspunkt i drøftingene at fjellstyret og Statskog 
SF er grunnleggende uenige om tiltaket, og Statskog SF likevel ønsker en 
gjennomføring, vil det være hensiktsmessig at saken oversendes fjellstyret til 
formell behandling på et tidligst mulig tidspunkt. 

5.1.3 Salg av StatSallmennIngSgrunn
Salg av statsallmenningsgrunn er regulert i fjelloven § 13. Gjennom «Forskrift 
om delegering av myndigheit etter lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting 
av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane» har LMD delegert sin 
myndighet til Statskog SF.
Hovedregelen er at statsallmenningsgrunn ikke kan selges, § 13, 1. ledd. 
Etter § 13, 2. ledd er det gjort unntak for allmenningsgrunn som er dyrka 
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eller skal brukes til gårdsbruk, eller som tilleggsjord til gårdsbruk. I Engerdal 
kommune er det med hjemmel i denne bestemmelsen solgt statsallmennings-
grunn som tilleggsjord til en rekke gårdsbruk som ligger omgitt av statsall-
menning. 

I tillegg hjemler fjelloven § 13, 3. ledd salg av statsallmenningsgrunn til bygge-
tomter. Det er viktig å merke seg at dette kun kan skje i særlige tilfeller. Det er 
presisert i forarbeidene til fjelloven at det med byggetomter ikke menes tomter 
til fritidsformål. I § 13, fjerde ledd er det fastslått at § 12, 2. ledd også gjelder 
ved salg av grunn, det vil si at fjellstyret, og eventuelt allmenningsstyret skal 
høres før Statskog SF avgjør saken (se 5.1).

NFS mener at det ved salg av statsallmenningsgrunn skal ytes erstatning for 
tap. Ut fra en analogi til § 12, 4. ledd i fjelloven mener NFS at det er naturlig 
å gå ut fra at vedkommende fjellkasse skal ha halvparten av inntektene. Stat-
skog SF og NFS er enige om at det bør innføres en 50/50-fordeling mellom 
grunn-eierfondet og fjellkassene av alle løpende grunneierinntekter i statsall-
menninger, ikke bare festeinntekter fra hytter og hoteller. Enigheten gjelder 
nye festeforhold. Statskog SF mener en slik ordning krever lovendring. NFS 
mener en lovendring er hensiktsmessig, men ikke nødvendig. Saken ligger 
hos LMD.

Stortinget vedtok i 2004 generell innløsningsrett for hus- og fritidstomt i 
tomtefesteloven, gjeldende også for statsallmenning. Vedtaket var et brudd med 
prinsippet om å holde statsallmenningene som samlede eiendomsstrekninger. 
NFS fryktet at etablering av private enheter i statsallmenningene ville skape 
store problem for bruksutøvingen og annen bruk av områdene. Hensynet til 
reindriftsnæringen talte også mot en oppsplitting av eiendommene. Vurderinger 
og utregninger gjort i samarbeid med Statskog SF og Vestre Slidre fjellstyre 
viste at de økonomiske konsekvensene for fjellstyrene og grunneierfondet 
ville bli alvorlige. I 2006 ble tomtefesteloven endret, og innløsningsretten for 
tomt festet bort til fritidshus på statsallmenning ble fjernet. Tomt i statsallmen-
ning festet bort til bolighus kan fester fortsatt kreve innløst. Det ble i perioden 
2004-06 innløst i underkant av 200 fritidsfester på statsallmenning. De lokale 
fjellkassene	fikk	halvparten	av	innløsningssummene.
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5.2 vedtekter for StatSallmennIngen
Etter kap. VII, § 14 i fjelloven kan fjellstyret vedta allmenne vedtekter om 
bruken av statsallmenningene. Bruk av vedtekter etter § 14 vil være mest 
aktuelt	der	det	har	oppstått,	eller	kan	komme	til	å	oppstå,	konflikter	mellom	
ulike brukergrupper som det kan være hensiktsmessig å avklare på et mer over-
ordnet	nivå.	Dette	kan	dreie	seg	om	konflikter	mellom	beiteberettigede,	jegere,	
hytteeiere eller annen turistvirksomhet.

Dersom	konfliktene	er	begrenset	til	de	beiteberettigede	vil	det	være	mer	aktuelt	
å benytte fjelloven § 16 som hjemler adgang for fjellstyret til å sette regler for 
beitebruken	i	statsallmenningen.	Dersom	konflikten	dreier	seg	om	jegere	med	
hund og beiteberettigede, vil det være mest aktuelt å ordne dette gjennom regu-
lering av jakta etter kap. XI om jakt og fangst.

Fjellstyrets saksbehandling ved fastsettelse av vedtekter etter § 14 skal følge 
fjelloven § 10, dvs. i tråd med forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. 
Uavhengig av de konkrete kravene til saksbehandling som dette stiller, bør alle 
berørte parter trekkes aktivt med på et tidlig tidspunkt i arbeidet. Vedtekter etter 
§ 14 må godkjennes av Statskog SF som har fått delegert sin myndighet fra 
LMD.

5.3 jordbrukStIlknyttede brukSretter
Retten til allmenningsbruk som er knyttet til jordbrukseiendom, er regulert 
i fjelloven § 2, 2. ledd. Det er fastslått at retten som er knyttet til jordbruks-
eiendom bare kan utnyttes så langt det skjer i tilknytning til driften av eien-
dommen, forutsatt at denne blir drevet som jordbrukseiendom.

Det	finnes	ingen	klare	grenser	for	hva	som	etter	loven	er	en	jordbrukseiendom.	
Jordbruksdrift er imidlertid en forutsetning for å kunne utøve bruksrett i stats-
allmenning. Dersom jorda tilhørende en eiendom blir lagt ut til campingplass, 
golfbane eller tilsvarende, kan ikke de jordbrukstilknyttede bruksrettene som 
beiterett, og rett til seter utnyttes. Det vil likevel være knyttet allmenningsrett 
til eiendommen, og bruksrettene vil kunne nyttes dersom jorda på nytt blir tatt i 
bruk til jordbruksdrift.

Eier av jordbrukseiendom kan ikke selge, eller leie bort sin bruksrett eller over-
føre denne til andre. Bruksrettene vil alltid følge gårdsbruket ved over-
dragelse. Det er f.eks. ikke anledning til å holde igjen allmenningsseter ved salg 
av gårdsbruket, eller overføre seter til en person og gårdsbruket til en annen.
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Bruksretten kan falle bort ved at gården mister så mye av jorda at den ikke kan 
regnes som en jordbruksmessig enhet. Dette kan skje gjennom deling/salg eller 
ekspropriasjon. Hvorvidt gårdsbruket er å regne som en jordbruksmessig enhet 
skal ved tvist avgjøres ved skjønn.

Blant de viktigste jordbrukstilknyttede 
allmenningsrettene er beite og seter. 
Tidligere var utmarksslått og mosetak 
viktige bruksretter. Virkesretten er også 
blant de helt sentrale jordbrukstilknyt-
tede allmenningsrettene. Gårdbrukernes 
rett til trevirke for å dekke behovet for 
ved og bygningsmateriale på seter og 
gårdsbruk er hjemlet i statsallmennings-
loven. Denne retten administreres ikke av fjellstyret, men av allmenningsstyret 
og Statskog SF. 

Det er viktig å være klar over at bruksrettenes innhold ikke er avgrenset av 
fjelloven eller statsallmenningsloven, men følger av lang tids bruk. Lovens 
intensjon er å beskytte bruksrettene og regulere forholdene de bruksberetti-
gede imellom, og en viktig intensjon i fjelloven er at bruksrettene skal kunne 
utnyttes på en tidsmessig måte. 
 
Etter NFSs oppfatning vil virksomhet som er en naturlig følge av landbruks-
politikken, og som blir drevet som en del av gårdens jordbruksvirksomhet, 
være en naturlig del av bruksretten. NFS mener at allmenningsbruken ikke er 
bundet til de tradisjonelle bruksmåtene som det kan føres bevis for. Har man 
først allmenningsrett, omfatter den rett til slik benyttelse av allmenningen som 
eiendommens jordbruksmessige behov og aktuelle driftsmåte gjør naturlig. 

Som en konsekvens av dette mener NFS at f.eks. at tilleggsjord er en bruksrett. 
LMD mener spørsmålet må forelegges Stortinget før det kan legges til grunn at 
tilleggsjord er en bruksrett. 

5.3.1 utmarkSbeIte
Fjellstyrenes administrasjon av beiteretten er hjemlet i fjelloven kap. IX, §§ 15 
og 16. Fjellstyrevedtak etter disse paragrafene kan påklages til Landbruksdirek-
toratet. De vedtak som ikke kan påklages skal avgjøres ved skjønn. Da det ikke 
er gitt hjemmel for å gi forskrifter til disse paragrafene er det kun fjellstyret 
som har kompetanse til å fastsette nærmere regler for beitebruken (se 5.3.1.4). 



HÅNDBOK FOR FJELLSTYRER 2015–2019

46

Retten til å slippe hingster, okser, værer og geitebukker på beite reguleres 
gjennom «LOV-1970-03-06-5 – Lov om avgrensing i retten til å sleppa 
hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite (hanndyrlova)». Fjellstyret har 
både  
kompetanse til å regulere beite de bruksberettigede i mellom, og til å leie ut 
beite til gårdbrukere uten bruksrett.

Fjellstyrene kan leie ut/gi tillatelse til tamreindrift i statsallmenninger som 
ligger utenfor reinbeiteområdene. Fjellstyrevedtaket er imidlertid ikke gyldig 
før det er stadfestet av LMD (se 5.3.1.5). 

5.3.1.1 Innholdet I beIteretten
Innholdet i beiteretten framgår av fjelloven § 15, 1. ledd. Her er det fastslått at 
enhver med beiterett i statsallmenningen har rett til å beite med så stor buskap 
som han kan vinterfø på egen eiendom. Den som driver husdyrproduksjon som 
er basert på utmarksbeite, og hvor gården har allmenningsrett etter § 2 i fjell-
oven (se kap.5.3), har beiterett. 
Dersom	det	ikke	er	tilstrekkelig	beite	eller	det	oppstår	konflikter	de	bruks-
berettigede imellom, eller mellom de bruksberettigede og andre interesser, kan 
fjellstyret regulere beitebruken.

5.3.1.2 tIllatelSe tIl beIte med  
Større beSetnIng enn gården kan vInterfø
Etter fjelloven § 15, 2. ledd kan fjellstyret gi bruksberettigede tillatelse til å 
beite med større budskap enn det gården kan vinterfø. En forutsetning for å gi 
slik tillatelse er at beite kan skje uten at det er til skade for de øvrige bruksretts-
haverne, inkludert reindriften. 

Fjellstyrevedtak om å gi rett til å beite med større buskap er et enkeltvedtak  
etter forvaltningsloven (se 4.2). I tillegg til søkeren er de øvrige beiterettsha-
verne parter i saken. Statskog SF vil, som grunneier alltid være part i saker som 
medfører grunndisponering på statsallmenningsgrunn.  I tillegg vil allmen-
ningsstyret i skogsområder, og reindriften i reindriftsområdene også være 
berørte parter.

Det kan klages over fjellstyrets vedtak og klageinstans er Landbruks- 
direktoratet. Hvorvidt beitet er til skade for de øvrige bruksberettigede skal 
imidlertid	avgjøres	ved	skjønn.	Reglene	for	skjønn	finnes	i	fjelloven	kap.	XIII	
§§ 33 og 34. Stevning og forkynning med videre kan skje etter reglene i lov om 
bygdeallmenninger §§ 1-7 og 1-8.
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5.3.1.3 tIllatelSe tIl beIte for Ikke brukSberettIgede
Dersom det er uutnytta beite i statsallmenningen kan fjellstyret leie ut beite til 
gårdbrukere uten bruksrett i allmenningen. 

Fjellstyrevedtak om å gi rett til å beite for ikke bruksberettigede er et enkelt-
vedtak etter forvaltningsloven (se 4.2). Både søkeren, beiterettshaverne og 
Statskog SF er parter i saken. I tillegg vil allmenningsstyret i skogsområder, 
og reindriften i reindriftsområdene også være berørte. Tildelinger av beite skal 
behandles etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, uavhengig av om 
søkeren har bruksrett i statsallmenningen. I slike saker vil både de bruksberet-
tigede og søkeren både ha klageadgang og adgang til å kreve skjønn.

5.3.1.4 beIteregler for StatSallmennIngen
Etter § 16 kan fjellstyret fastsette nærmere regler for organisering av beite i 
statsallmenningen. Fjellstyrets vedtak om fastsettelse av beiteregler er enkelt-
vedtak etter forvaltningsloven. Vedtaket kan imidlertid ikke klages inn for 
Landbruksdirektoratet, og en eventuell tvist avgjøres av jordskifteretten. Klage 
over fjellstyrets vedtak om beiteregler må fremmes for jordskifteretten innen 
en frist på 6 måneder. Fjellstyret plikter å opplyse de berørte partene om 
adgangen til å kreve jordskifte, på samme måte som de plikter å opplyse om 
klageadgang.

Beitereglene kan gå ut på inndeling av beitet i felt, fastsetting av beitetider,  
begrensninger i antall beitedyr av ulike slag og regulering av adgangen til å 
beite med løsfe. Paragrafen er i utgangspunktet gitt for å gi fjellstyret mulig-
heter	til	å	organisere	beitevirksomheten	der	konflikter	oppstår,	både	der	det	
samlet sett er for stort beitetrykk i statsallmenningen, men også der det er stor 
konkurranse mellom beiteberettigede om å få bruke spesielle områder.

I forbindelse med økte rovviltproblemer kan det være hensiktsmessig at 
fjellstyret tar et initiativ overfor næringen for å utarbeide beiteregler for stats-
allmenningen, ikke minst for å sikre en best mulig organisering av beitet med 
hensyn til husvære og tilsynsordninger.

5.3.1.5 reIndrIft 
Store deler av statsallmenningsområdene er samisk reinbeiteområde. I disse 
områdene gjelder «LOV-2007-06-15-40 Reindriftsloven» parallelt med fjell-
oven og fjellstyrene må forholde seg til reindriftens rettigheter og interesser i 
sin forvaltning. Retten til reindrift er ikke regulert i fjelloven, men i reindrifts-
loven.
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Reindriftslovens formål er å legge til rette for en økologisk, økonomisk og 
kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til 
gagn for reindriftsbefolkningen selv, og samfunnet for øvrig. Reindriften skal 
bevares som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv. 

Loven skal bidra til sikring av rein-
driftsarealene i det samiske rein- 
beiteområdet som reindriftens viktigste 
ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring 
av arealene påhviler både innehavere av 
reindriftsretten, øvrige rettighetshavere 
og myndighetene. 

I det samiske reinbeiteområdet har den samiske befolkningen på grunnlag av 
alders tids bruk rett til å utøve reindrift. Områdene omfatter de delene av  
fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og  
Hedmark hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift (det  
samiske reinbeiteområdet). 

Innenfor det samiske reinbeiteområdet skal det legges til grunn at det foreligger 
rett til reinbeite innenfor rammen av reindriftsloven, med mindre annet følger 
av særlige rettsforhold. 

Utenfor det samiske reinbeiteområdet kan reindrift ikke utøves uten særskilt 
tillatelse fra LMD. Slik tillatelse kan bare gis til den som kan legge frem 
skriftlig samtykke fra vedkommende grunneiere og rettighetshavere eller på 
annen måte disponerer tilstrekkelig store og hensiktsmessig avgrensede reinbei-
tearealer. Om tamreindrift i statsallmenning utenom reinbeiteområde, gjelder 
bestemmelsene i fjelloven § 17. Etter § 17 kan tamreindrift i statsallmenning 
utenom reinbeiteområde bare foregå etter særskilt tillatelse fra fjellstyret. 
Slik tillatelse kan gis for inntil 10 år om gangen, men bare hvis tamreindrift 
ikke vil medføre vesentlig skade eller ulempe for bruksrettshaverne, og heller 
ikke andre hensyn gjør det utilrådelig. Fjellstyrevedtak om å leie ut statsall-
menningsgrunn til reinbeite er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og 
de bruksberettigede, søker og Statskog SF er part i saken. I skogområder er 
allmenningsstyret også part i saken. For å være gyldig må fjellstyrets vedtak 
godkjennes av LMD.

Retten til å utøve reindrift gir rett til beite, rett til grunn til nødvendige hytter 
og gammer for folk, til buer og stillinger som trengs til oppbevaring av løsøre 
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og	matvarer,	adgang	til	fritt	og	uhindret	å	drive	og	forflytte	rein	i	de	deler	av	
reinbeiteområdet	hvor	reinen	lovlig	kan	ferdes	og	adgang	til	flytting	med	rein	
etter	tradisjonelle	flyttleier.	

Den som utøver reindrift, har adgang til bruk av nødvendige fremkomst- og 
transportmidler i samsvar med distriktsplan. Rett til reindrift gir også rettigheter 
i forhold til gjerder og anlegg, brensel og trevirke. 

I det samiske reinbeiteområdet gir rett til å utøve reindrift rett til i forbindelse 
med	lovlig	utøvelse	av	reindrift	å	drive	jakt,	fangst	og	fiske	i	statsallmenning,	
innenfor det reinbeitedistrikt hvor reindriften foregår, på samme vilkår som 
gjelder for personer som er fast bosatt i den kommune, bygd eller grend hvor 
statsallmenningen ligger. Det skal ikke betales leie eller kortavgift for dette. 

Fjellstyret må ikke utnytte eiendom eller rettigheter i reinbeiteområde på en 
slik måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelsen. Dette 
er likevel ikke til hinder for vanlig utnytting 
av eiendom til jordbruk, skogbruk eller annen 
utnytting av utmark til landbruksformål. 

Før tiltak som kan bli til vesentlig skade  
eller ulempe for reindriftsutøverne blir satt i 
verk, skal varsel gis til vedkommende  
distriktsstyre. Varsel skal gis senest tre uker 
før planlagt iverksetting. Om varsel ikke er gitt, eller partene er uenige 
om tiltaket kan bli til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøverne, 
kan fylkesmannen nedlegge forbud mot iverksetting inntil overenskomst 
er inngått eller til jordskifteretten har behandlet saken. 

Spørsmål om et tiltak kommer i strid med første ledd, kan avgjøres på forhånd 
ved skjønn ved jordskifteretten. Skjønnet kan også avgjøre hvordan og på hvilke 
vilkår tiltaket kan gjennomføres. Skjønn kan kreves av den som akter å sette et 
tiltak i verk, eller av distriktsstyret ved lederen. Er distriktsstyre ikke opprettet, 
kan skjønn kreves av reindriftsutøver i distriktet som vil bli berørt av tiltaket. 

De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med 
varsomhet	slik	at	reinen	ikke	unødig	uroes	eller	skremmes	under	beiting,	flyt-
ting mv. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, 
merking, skilling og slakting. 

,,Fjellstyret må ikke ut- 
nytte eiendom eller  
rettigheter i reinbeite 
område på en slik måte 
at det er til vesentlig 
skade eller ulempe for 
reindriftsutøvelsen.
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Fylkesmannen kan, etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre eller fra 
reineierne i området, stille vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot 
større arrangement, idrettsstevne, jakthundprøve e.l. virksomhet som kan være 
til særlig skade for reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område 
og kan bare fattes etter at grunneier og kommune er hørt. Gjelder vedtaket et 
konkret arrangement, skal også arrangør høres. 

Forvaltning
Fra 1. juli 2014 har Landbruksdirektoratet overtatt oppgaver og personell fra 
Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning. Avdelingen i direk-
toratet som arbeider med reindriftsspørsmål er lokalisert i Alta. Andre sentrale 
organ er reindriftsstyre, fylkesmennene og distriktsstyre. Se også www.reindrift.no

Reindriftsstyret
Reindriftsstyret oppnevnes med hjemmel i reindriftsloven § 71, og er et 
offentlig forvaltningsorgan. Reindriftsstyret skal utføre en rekke oppgaver som 
er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven, og bidra til at myndighetene når de 
overordnede målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget.

Fylkesmennene 
Stortinget har i 2013 gjort endringer i reindriftsloven. Endringen innebærer en 
avvikling av områdestyrene og overføring av områdestyrenes oppgaver til  
fylkesmannsembetene. Fra 1. januar 2014 er det Fylkesmennene i de 5  
nordligste fylkene som har overtatt områdestyrenes oppgaver.

Distriktsstyre
De regionale reinbeiteområdene er inndelt i reinbeitedistrikter. Hvert rein-
beitedistrikt skal ha et distriktsstyre valgt av og blant de stemmeberettigede 
i distriktet. Distriktsstyret representerer reindriftsinteressene i distriktet, og 
utøver i motsetning til Reindriftsstyret og fylkesmennene kun privatrettslige 
oppgaver. 

Distriktsstyret fastsetter bruksregler for utnyttelsen av distriktets ressurser. 
Bruksreglene skal sikre en økologisk bærekraftig utnytting av distriktets beite-
ressurser. Styret har også et ansvar for å ivareta reinbeiteressursene i distriktet i 
samsvar med lover og bruksregler.

Samerettsutvalg II
De samiske bruksområdene sør for Finnmark var tema for Samerettsutvalg II 
(SRUII). SRUII har i NOU 2007: 13 og 14 behandlet bruken av land og vann i 
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samiske bruksområder utenfor Finnmark fylke. Utvalget avga sin innstilling 3. 
des 2007. Innstillingen er ikke fulgt opp etter at den ble avgitt.

Utvalgets arbeid berørte fjellstyrene på to måter: 
1. Store deler av mandatområde er statsallmenning forvaltet etter fjelloven og 
2. Det skal vurderes om en fjellovbasert modell kan legges til grunn for statens 
grunn i Nordland og Troms. 

5.3.2 retten tIl Seter og tIlleggSjord
Fjelloven kap. X, §§ 18 til 22, gir regler om utvisning av seter og tilleggsjord 
i statsallmenning. Nærmere regler er gitt i «FOR-1984-06-22-1302 Forskrift 
om seter og tilleggsjord m.m. i stats-
allmenning (seterforskriften)» som er 
hjemlet i fjelloven § 38. Forskriften ble 
sist endret 22.09.2014. Det er utarbeidet 
et rundskriv til seterforskriften; Rund-
skriv M-4/2009. Rundskrivet beskriver 
nærmere regler for praktiseringen av en 
del av bestemmelsene i seterforskriften. 
Rundskrivet legger også opp til viktige 
endringer i praksis, bl.a. i forbindelse med utvisning av seter. Ved utvisning av 
tilleggsjord som skal dyrkes reguleres dette i tillegg gjennom «FOR-1997-05-
02-423 Forskrift om nydyrking», gitt med hjemmel i jordloven § 3.

Seterforskriften ble endret i 2007, 2009 og 2014.  Endringene i -07 hadde 
bl.a. som formål å legge til rette for en kombinasjon av jordbruksmessig- og 
småskala turistmessig utnytting av setereiendommene i statsallmenningene. 
Endringene i -09 var et resultat av en gjennomgang av begrepet «tida og 
tilhøva». Endringen i 2014 gjaldt § 9 og vilkår for når seteren kan regnes for å 
være i bruk. 

Til seter og seterdrift er det ofte knyttet viktige kulturhistoriske verdier (drifts-
form, landskap og materielle verdier). Hensynet til kulturverdier, og behovet 
for høring av kulturminnemyndighetene før gjennomføring av tiltak har blitt 
skjerpet i forskriften (§ 31).

LMD har ikke akseptert at tilleggsjord og utnytting av vasskraft til husbehov er 
bruksretter. Utvising av tilleggsjord er overført fra Statskog SF til fjellstyrene.
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5.3.3 utvISIng av Seter og tIlleggSjord
Retten til å få utvist seter i statsallmenningene er en del av allmenningsretten, 
og gårdbruker med beiterett kan få utvist seter dersom han kan dokumentere et 
behov. Bestemmelsen om tilleggsjord er tilsvarende. Dersom bruken av seter 
opphører, bortfaller retten til den utviste setra med tilhørende setervoll og  
kulturbeite, først 20 år etter at bruken har opphørt, alternativt ved oppgivelse 
fra seterbruker. Retten til utvist tilleggsjord etter § 19 bortfaller når den ikke 
har vært i bruk i sammenhengende fem år. Gården beholder imidlertid allmen-
ningsretten, og kan få utvist ny seter eller tilleggsjord dersom behovet gjenopp-
står. 

LMD gjorde i 2014, etter påtrykk fra bl.a. Vestre Slidre fjellstyre og NFS, 
endring i § 9 i seterforskriften for å tydeliggjøre at det ikke er nødvendig å ha 
egne dyr for at setra skal kunne anses for å være i bruk. For å opprettholde 
retten til en utvist seter er det etter seterforskriften § 9 tilstrekkelig at seter-
vollen 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.

Tildeling av seter og tilleggsjord hører inn under fjellstyrets kompetanse- 
område. 

5.3.4 SakSbehandlIng I SeterSaker
Det er fjellstyret som har kompetanse til å vurdere om en gårdeier har behov 
for seter og å avgjøre når det skal vises ut seter. Videre er det fjellstyret som 
vurderer behovet for bygningsmasse og endringer i dette når setra er i bruk. Det 
tilligger videre fjellstyret å avgjøre når en seter ikke lenger er i bruk og når den 
har falt i det fri.

Når en seter ikke lenger er i bruk avtar fjellstyrets kompetanse, og Statskog SF 
som grunneier og kommunen som bygningsorgan, overtar mye av beslutnings-
myndigheten. Det er imidlertid fjellstyret som i første omgang må avgjøre hva 
som skal skje med en seter som har falt i det fri. Det er en gjennomgående regel 
både i fjelloven og seterforskriften at Statskog SF skal uttale seg i saker hvor 
fjellstyret har avgjørelsesmyndighet og omvendt. 

Setersaker er ofte vanskelige, spesielt fordi det ofte knytter seg sterke følelser 
til en seter som har vært i gårdens eie i lang tid, og på grunn av eiendomsretten 
til bygningene på setra. Dette gjør at en del setersaker havner i rettsapparatet. 
I denne forbindelse er det spesielt viktig at fjellstyret har gjennomført en god 
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saksbehandling. I vanskelige enkeltsaker kan det derfor være en god investe-
ring å innhente juridisk bistand på et tidlig tidspunkt i saksbehandlingen.
NFS har utarbeidet en rettleder for behandling av saker etter seterforskriften. 
Denne skal være til hjelp i saksbehandlingen, og er tilgjengelig på  
www.fjellstyrene.no, på interne sider.

5.3.4.1 utvISnIng av Seter 
Søknad om å få utvist seter i statsallmenning skal sendes til fjellstyret som gjør 
vedtak i saken. Spørsmål om utvisning i barskogområde blir avgjort i fellesskap 
mellom fjellstyret og allmenningsstyret. Gjelder det utvisning av seter i område 
som er reinbeiteområde, skal søknaden legges fram for aktuell fylkesmann (se 
5.3.1.5) til uttalelse før vedtak blir gjort. I alle søknader om utvising av seter 
skal Statskog SF uttale seg og søknaden skal legges frem for regional kultur-
minnemyndighet.

Utvisning av seter reguleres i fjelloven §§ 18 og 21, 2. ledd samt seter-
forskriften §§ 6-7. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, 
uavhengig av om søkeren er bruksberettiget eller ikke (se 4.2). I tillegg til 
forvaltningslovens bestemmelser er det gitt saksbehandlingsregler i seterfor-
skriften §§ 7 og 26.

§ 18 i fjelloven gjelder utvisning av seter til gårdbruker med bruksrett, mens 
§ 21, 2. ledd åpner for at fjellstyret også kan utvise seter til gårdbruker uten 
bruksrett. 

I fjelloven § 18, 1. ledd står det at jordbruker med beiterett som godtgjør at han 
har behov for seter til drift av gården kan få utvist seter. 

I § 18, 2. ledd fastslås det at det er fjellstyret som har kompetanse til å foreta 
utvisning, men at utvisning ikke må være til vesentlig skade for annen bruksut-
nyttelse, for utnytting/ organisering av beitet eller for skogsdriften. 

Etter § 18, 3. ledd skal utvisning i barskogområder avgjøres av fjellstyret og 
allmenningsstyret i fellesskap. Der det ikke er et allmenningsstyre skal utvis-
ningen skje i samarbeid med Statskog SF.

I fjelloven §§ 10 og 18 framgår det at fjellstyrets vedtak om utvisning av seter 
kan påklages til Landbruksdirektoratet, jf. § 26 (se også 4.2.4.3) når det gjelder 
selve saksbehandlingen, mens tvist om fjellstyrets vurdering av om vilkårene 
for seterutvisning foreligger avgjøres ved skjønn. Både søkeren og de andre 
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bruksrettshaverne kan klage på vedtaket, eller kreve skjønn. Fjellstyrets saksbe-
handling i skjønnssaker er nærmere regulert i seterforskriften § 27.

Seterforskriften med kommentarer gir greie saksbehandlingsregler for seter- 
utvisning, jf. §§ 6 og 7. 

Merk at kravet om melkeproduksjon som grunnlag for utvisning av seter ble 
fjernet i 2007. Av rundskriv M-4/2009 fremgår det at LMD legger til grunn 
at fjellstyret kan utvise seter til formål som går ut over melkeproduksjon. 
Eksempel på dette kan være beiting av ungdyr, kyr for kjøttproduksjon eller 
ammekyr. Det kan også være utvisning til en driftsform der det tas sikte på en 
kombinasjon av tradisjonell seterdrift og småskala turistmessig virksomhet. 
Fjellstyret skal vurdere formålet med utvisningen opp mot det jordbruksmes-
sige behovet eiendommen har, og «tida og tilhøva» sett i sammenheng med 
situasjonen i det aktuelle bygdelaget. Utgangspunktet for fjellstyrets vurdering 
må være at den som har bruksrett har et reelt behov for seter. Momenter LMD 
mener fjellstyret skal legge vekt på er nærmere beskrevet i merknadene til § 6 i 
rundskriv M-4/2009.

Det er også viktig å merke seg at behov for husvære for tilsyn med beitedyr, slipp 
om våren og samling om høsten, ikke alene er grunnlag for å få utvist seter.

Utvist seter som ikke er tatt i bruk innen 5 år
Etter fjelloven § 18 siste ledd faller seterutvisningen bort dersom brukeren ikke 
har tatt området i bruk i tråd med vilkårene i utvisningen innen 5 år. I seter-
forskriften § 8 blir dette noe nærmere utdypet. 

Etter forskriften er fjellstyret pålagt å foreta en vurdering av om setra er tatt i 
bruk etter at det har gått fem år fra utvisningen har skjedd. Når det gjelder krav 
til at setra er tatt i bruk anses det som tilfredsstillende dersom seterbrukeren 
innen fristens utløp har truffet tiltak med sikte på å sette opp bebyggelse til 
seterformål. Det er en forutsetning at dette følges opp med en drift som tjener 
seterbruket og er i samsvar med utvisningens formål.

Dersom utvist seter ikke er tatt i bruk innen 5 år, skal fjellstyret ved vedtak 
ta stilling til om retten har falt bort, og gi melding om dette til Statskog SF. I 
meldingen skal fjellstyret gi sitt syn på om seterbrukeren skal fjerne evt. hus, 
eller om utvisningen skal overføres til en annen eiendom i tråd med fjelloven 
§ 20, 1 ledd, eller § 21, 1 ledd. Fjellstyret skal innhente uttalelse fra regional 
kulturminnemyndighet.
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Foto: Gausdal fjellstyre
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Bestemmelsen gir fjellstyret myndighet til å overføre seterutvisning som ikke 
er tatt i bruk innen tidsfristen til annen beiteberettiget. Videre har Statskog SF 
myndighet til å kreve eventuelle hus fjernet fra området dersom setra blir over-
ført til annen jordbruker og denne ikke overtar husene. Det er verdt å merke 
seg at den nye seterbrukeren ikke er pliktig til å overta husene. For en eventuell 
klage på fjellstyret sitt vedtak om at seterutvisninga har falt bort gjelder § 26 i 
seterforskriften. Evt. vedtak fra Statskog om fjerning av hus kan påklages etter 
§ 30 i forskriften.

5.3.4.2 når retten tIl utvISt Seter opphører 
Seter som er falt i det fri:
Etter fjelloven § 22 1. ledd er det to forhold som kan føre til at retten til en  
utvist seter faller bort. Etter pkt. 1 faller retten til setra bort «ved oppgjeving uten 
atterhald», det vil si at seterbrukeren gir en skriftlig erklæring til fjellstyret om at 
han ikke lenger er innehaver av setra. Etter pkt. 2 faller retten bort dersom setra 
ikke har vært i bruk i et sammenhengende tidsrom på 20 år. Etter seterforskriften 
§ 9 regnes setra for å være i bruk dersom setervollen blir høstet, enten til eget 
bruk el. for salg, eller er inngjerdet og brukes til beite som en del av den jord-
bruksmessige driften på eiendommen som setra ligger til. Likeledes er det et krav 
at bruken skjer ut fra det bruket som setra hører til. Seter som leies bort regnes 
ikke for å være i bruk. LMD skriver i merknadene at dette kan være en indikasjon 
på at vedkommende jordbrukseiendom ikke lenger har behov for seter, og at seter 
ikke skal kunne holdes i hevd ved å dra nytte av andre med bruksrett. Det er ikke 
tillatt å leie ut setra for en lengre periode enn inntil 10 år.

Det er fjellstyret som i første instans skal foreta en vurdering av hva som skal 
skje med en seter som er falt i det fri. Av dette følger også at fjellstyret må 
foreta en vurdering av om en seter har falt i det fri eller ikke. Dette kan skje ved 
at fjellstyret foretar en samlet vurdering av alle setrene i statsallmen- 
ningen for å fastsette statusen, eller ved at fjellstyret vurderer en seters status i 
forbindelse med byggesaker e.l.

I forbindelse med etableringen av et seterregister i regi av Statskog SF, har 
mange fjellstyrer arbeidet med å avklare statusen til setrene i statsallmen-
ningen.	Selv	om	fjellstyret	ved	en	slik	gjennomgang	kommer	til	at	flere	setrer	
har falt i det fri, vil dette ikke nødvendigvis føre til store konsekvenser for 
eierne av disse siden fjellstyret kan anbefale at husene får stå på avgiftsfritt 
feste tilhørende gårdsbruket. En gjennomgang kan også bidra til å øke de 
bruksberettigedes kunnskap om og forståelse av sine rettigheter i statsallmen-
ningen, samt bidra til en bedre organisering av beitebruken. 
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I forbindelse med en samlet gjennomgang av setrene i statsallmenningen vil 
det være nødvendig å gi en grundig forhåndsinformasjon både til innehaverne 
av setrene og kommunens landbruksavdeling, gjerne både gjennom møter og i 
brevs form. Det bør informeres både om innholdet i seterretten, hva som skal til 
for at setra skal være i bruk og ulike alternativer for setre som ikke er i bruk.

Merk at fjellstyret, etter § 9 i forskriften, regelmessig skal kontrollere at utvist 
seter er i bruk. Kontrollen skal skje minst hvert 10 år. Statskog SF skal ha en 
dokumentasjon på at dette er gjort for oppdatering av seterregisteret.
 
Bortfall av seterretten:
I tillegg til de nevnte to alternativene – der gårdbruker mister retten til en utvist 
seter – følger det av fjelloven § 2 at gården mister jordbrukstilknyttet allmen-
ningsrett dersom driften er lagt ned og jorda er tatt i bruk til andre formål enn 
jordbruk. Det samme gjelder om en eiendom ved salg eller oreigning mister så 
mye av jorda at den ikke lenger kan regnes som en jordbruksmessig ening, eller 
blir delt på en slik måte at ingen av jordpartene etter delingen er å regne som 
jordbruk. I slike tilfeller bortfaller samtidig brukets rett til utvist seter.

Fjellstyrets saksbehandling av setre som er falt i det fri
Bortfall av seterretten reguleres i fjelloven §§ 2 (bortfall) og 22 (frifall) og i 
seterforskriften §§ 12–15 og 16–18.
Alle vedtak fjellstyret gjør i forbindelse med setre som har falt i det fri er  
enkeltvedtak etter forvaltningsloven (se 4.2).

Frifall:
For fjellstyret vil det ofte være hensiktsmessig å behandle setre som vurderes 
falt i det fri i to omganger. Første skritt vil være å fastslå om setra er i bruk eller 
har falt i det fri, mens trinn to vil være å avgjøre hva som skal gjøres med en 
seter som har falt i det fri. Unntak fra dette vil være hvis setereier er innforstått 
med at setra har falt i det fri. Etter at fjellstyret har gjort vedtak om at setra er 
falt i det fri, og eventuell klagebehandling eller rettssak er avsluttet, må fjell-
styret beslutte hva som skal gjøres med setra. 

i.  Dersom gården som setra er knyttet til fremdeles eksisterer som en 
egen jordbruksmessig enhet har fjellstyret hjemmel i § 12 i seterfor-
skriften til å vise ut seter til eiendom i drift som trenger seter.  

ii.  Blir ikke setra vist ut til annen eiendom med bruksrett, kan fjellstyret 
etter § 13 anbefale Statskog SF å gi seterbrukeren tillatelse til å ha hus/
anlegg stående på et avgiftsfritt feste i inntil 10 år om gangen. Et  
avgiftsfritt feste innebærer at gård og seterhus er udelelig, og at eier 



HÅNDBOK FOR FJELLSTYRER 2015–2019

58

heller ikke kan inngå kontrakt om bortleie av husa i lengre tid enn 
inntil 10 år. Grensa på 10 år kom inn i seterforskriften i 2009. Fjell-
styret bør gjøre vedtak om at setereier fjerner eventuelle gjerder rundt 
setervollen slik at beiteressursen kan utnyttes. Av rundskriv M-4/2009 
fremgår det at dette alternativet bør velges dersom det i statsallmen-
ningen ikke er mangel på seter- og beiteområde, og tillatelsen ikke er 
til ulempe for bruksutøvingen.

Fjellstyret gjør vedtak om fjerning av hus dersom verken utvising eller oppret-
ting av avgiftsfritt feste er aktuelt. Før fjellstyret gjør vedtak skal saken legges 
fram for regional kulturmyndighet for uttalelse.  

Bortfall:
Dersom gården som setra er knyttet til ikke lenger eksisterer som en egen jord-
brukseiendom, eller eiendommen ikke lenger er en jordbruksmessig enhet, dvs. 
at allmenningsretten er bortfalt, har fjellstyret etter § 16 tre alternativer:

i. Fjellstyret skal vise ut setra til eiendom i drift.
ii. Fjellstyret skal vedta å anbefale den tidligere seterbrukeren om å søke 

Statskog SF om å få opprettet et tomtefeste til fritidsformål. Det bør da 
samtidig gjøres vedtak om at gjerder skal fjernes.

iii. Fjellstyret skal gjøre vedtak om at seterbrukeren skal fjerne seterhus.

Det er viktig å merke seg at fjellstyret ikke står fritt i å velge alternativ, siden 
disse er prioritert, men må forholde seg til at den som kan godtgjøre at han 
trenger seter har førsteprioritet.

Dersom setra blir utvist til et annet bruk, skal fjellstyret gjøre vedtak om at 
den første seterbrukeren skal fjerne husa dersom disse ikke, innen en viss tid, 
blir overført til den nye seterbrukeren. Før fjellstyret gjør vedtak, skal saken 
legges fram for regional kulturminnemyndighet til uttalelse. Det er fjellstyrets 
oppgave å påse at evt. krav om fjerning blir etterlevd.
 
En omdisponering av seterhus til hytte på vanlig tomtefeste er avhengig av 
tillatelse fra kommunen. Kommunen har ofte regler for spredt hytte- 
bebyggelse for landbruks-, natur- og friluftsområder samt områder for reindrift 
i arealdelen av kommuneplanen. Det vil være hensiktsmessig for fjellstyret å 
engasjere seg i arbeidet med revisjon av arealdelen av kommuneplanen for om 
mulig å få utarbeidet retningslinjer for utviklingen i hytteutbyggingen i de ulike 
seterområdene i statsallmeningen.
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5.3.4.3 tIllatelSe tIl oppSettIng av bygnInger på Seter
Hovedregelen er at det er fjellstyret som har kompetanse til å gi tillatelse til 
oppsetting av husvære for å tilfredsstille behovet for driften på seter som er i 
bruk. Søknad om endring av hus på seter som ikke er i bruk, og som ikke har 
falt i det fri (§ 11), skal sendes fjellstyret som gjør vedtak og videresender dette 
til Statskog SF. Statskog SF gjør søker kjent med vedtaket. Vedtaket til fjell-
styret kan påklages til Landbruksdirektoratet, jf. § 26 i seterforskriften. 

Setras status er derfor av betydning for hvordan byggesaker skal behandles. For 
at en seter skal kunne sies å være i bruk er det 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, se kap. 5.3.4.2. 

I tillegg til tillatelse fra fjellstyret og Statskog SF, skal byggesaker behandles  
av kommunens bygningsmyndigheter. Dersom det er snakk om «utradisjonelle  
seterbygninger» for eksempel nye bygninger for småskala turistmessig  
utnytting er det viktig å være oppmerksom på skillet i plan- og bygningsloven 
mellom driftsbygning i landbruket som har meldeplikt, og andre bygninger som 
krever søknad og tillatelse fra kommunale bygningsmyndigheter. 

Bygging på seter som er i bruk
Etter seterforskriften § 10 skal seterbrukeren søke fjellstyret om å få sette opp hus 
på utvist seter. Fjellstyret skal her foreta en vurdering av hvor mange hus som 
trengs til seterdriften, herunder størrelse og standard. Reglene gjelder også ved 
endring og utviding av oppførte seterhus. Ved oppsetting av nytt hus på en seter 
kan fjellstyret stille krav om at hus som alt står skal rives. Når det er aktuelt å 
kreve riving av seterhus, skal fjellstyret legge saken fram for regional kulturmyn-
dighet til uttalelse. Det samme gjelder ved endring eller utvidelse av seterhus.

Før fjellstyret gjør vedtak i saken skal den forelegges Statskog SF for uttalelse. 
Fjellstyrets avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, 
og Landbruksdirektoratet er ankeinstans (§ 26).

Fjellstyret skal føre tilsyn med all bygging på setrene, kontrollere at denne 
foregår i henhold til vilkår fjellstyret har satt i godkjente planer, samt gjøre 
nødvendige vedtak når det er bygd i strid med fjellstyrets tillatelse, eller vilkår 
ikke er oppfylt. Det er fjellstyrets oppgave å sette vedtakene ut i live.

Søknader om ombygging og endring av uthus som det ikke lenger er aktuelt å 
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bruke i forbindelse med seterdriften, og som ikke lenger tjener den jordbruks-
messige aktiviteten, skal behandles etter § 24 i seterforskriften. Dersom fjell-
styret mener søknad skal behandles etter § 10, og Statskog SF er uenig med 
fjellstyret i dette, kan fjellstyret sitt vedtak påklages til Landbruksdirektoratet. 
Etter § 24 i seterforskriften kan innehaver av setra bygge om eller innrede uthus 
til bosted, eller for utleie når det ikke er aktuelt å ta opp igjen bruken av husa til 
seterformål, og endringen av bruken ikke vil være til hinder for seterdriften på 
vedkommende seter eller nabosetre. Slik ombygging er avhengig av tillatelse 
både fra fjellstyret og Statskog SF. Seterbrukeren sender søknad til fjellstyret 
som gjør vedtak i saken og videresender dette til Statskog SF. Statskog SF 
fastsetter avgift, oppretter avtale på bebyggelsen og meddeler søkeren vedtaket. 
Søknaden skal forelegges regional kulturmyndighet til uttalelse før fjellstyre og 
Statskog SF gjør vedtak.

NFS har aldri akseptert at det opprettes en «særskild» avtale om avgift etter § 
24. Bestemmelsen var ny i forskriften av 2007. LMD har i brev til Statskog SF 
datert 28.08.07 lagt til grunn at slike bygninger er forankret i allmennings- 
retten, men «At det kan kreves avgift er en følge av at bygningene ikke er i 
direkte bruk i driften». NFS mener det er ulogisk å kreve avgift for bygninger 
som i sin tid ble satt opp for en rasjonell utnytting av bruksretten, og som blir 
akseptert å være en del av allmenningsretten.

Av rundskriv M-4/2009 fremgår det at det normalt skal kunne gis tillatelse til 
å ominnrede eller ombygge slik at bygningen kan tjene hovedbruket på annet 
vis. Et avslag på søknad bør i tilfelle være begrunnet i eventuelle ulemper for 
driften på setra eller andre setrer, eller i at kulturminnehensyn tilsier at endrin-
gene ikke bør tillates. 

Statskog SF og NFS har bedt LMD om en nærmere redegjørelse for enkelte 
forhold rundt ny § 24 i seterforskriften. Når det gjelder spørsmål om hva som 
ligger i kravet om at bygningen skal tjene bruket på annet vis, skriver LMD; 
«Forskriften stiller ikke krav, og åpner ikke for å stille krav, om økonomisk 
avkastning. § 22 (tilsvarende § 24 i forskrifta av 2009) kommer normalt til  
anvendelse i tilfeller der det er tale om å ominnrede eller ombygge enkelt-
stående bygninger på setre som ellers er i drift. Bygninger på setre som i sin 
helhet benyttes til fritidsformål faller i det fri etter de alminnelige reglene, jfr. 
merknadene til § 24».

Før bygging eller riving iverksettes må det sendes byggemelding til kommu-
nale bygningsmyndigheter. Fjellstyret og Statskog SF bør derfor ta forbehold 
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om godkjenning fra kommunale myndigheter. Seterbrukeren er selv ansvarlig 
for å sende byggemelding.

I verneområder er byggevirksomhet som regel regulert gjennom vernebestem-
melser. Dersom vernereglene åpner for mulig byggevirksomhet i seter- 
områdene, enten direkte i forskriften, vedtektene eller gjennom åpning for  
dispensasjon, vil det være naturlig at fjellstyret/Statskog SF behandler en 
søknad om bygging på seter på vanlig måte. Søkeren må imidlertid orienteres 
om at en tillatelse er avhengig av at han får godkjent tiltaket av vernemyndig-
hetene. 

Bygging på seter som ikke er i bruk og ikke falt i det fri
Byggevirksomhet på seter som ikke er i bruk, men som likevel ikke er falt i det 
fri avgjøres etter § 11 i seterforskriften av fjellstyret. Av bestemmelsen går det 
fram at på seter som ikke er i bruk og ikke falt i det fri, er det kun vedlikehold 
som kan utføres. Saken er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (se 4.2).

Dersom bakgrunnen for søknaden er at seterbrukeren ønsker å ta opp igjen 
seterdriften skal denne behandles etter seterforskriften § 10. 

Søknader om vedlikehold av hus på seter som ikke er i bruk skal sendes 

Foto: Gausdal fjellstyre
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fjellstyret som behandler saken og oversender denne til Statskog SF. Statskog 
SF sluttbehandler saken og meddeler seterbrukeren vedtaket. Vedtaket kan 
påklages til Landbruksdirektoratet. Fjellstyret skal også her sende melding til 
regional kulturmyndighet slik at disse kan gi en uttalelse. 

Vedrørende innredning av uthus til bosted, kommunal behandling av byggesak 
og forholdet til dispensasjon fra verneregler, gjelder de samme reglene som for 
bygging på setre som er i drift.

Bygging på seter falt i det fri på avgiftsfritt feste 
Søknad om bygging, ombygging eller lignende på seter som står på avgiftsfritt 
feste skal sendes Statskog SF som gjør vedtak i saken. Etter seterforskriften 
§ 15 skal dette skje i samråd med fjellstyret. Før Statskog SF gjør vedtak skal 
saken sendes regional kulturmyndighet til uttalelse. 

Etter at Statskog SF har gitt sin tillatelse skal saken behandles av kommunale 
bygningsmyndigheter. Mye taler for at det også her er tilstrekkelig å sende  
byggemelding.

Bygging på seter som har gått over til fritidsbolig på vanlig festekontrakt
Bygging på seter som er overført til feste som fritidsformål skjer etter feste-
kontraktens bestemmelser, og tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det er 
her ikke tilstrekkelig med byggemelding da bygningene ikke lenger er drifts-
bygninger i landbruket. Det er viktig med en god dialog mellom fjellstyret og 
kommunen for å sikre at kommunens saksbehandlere er kjent med de privat-
rettslige forholdene som reguleres av festekontrakten, og at kommunen tar 
kontakt med fjellstyret for å rådføre seg før vedtak fattes.

Slike saker skal også legges fram for regional kulturmyndighet til uttalelse.

5.3.5 beIteareal, InngjerdIng, natthamnIng og gjeterbu
Etter § 5 i seterforskriften kan jordbruker med beiterett få utvist areal til 
inngjerding/natthamning og oppføring av gjeterbu når det er nødvendig for 
annen beitebruk enn setring. Søknad skal sendes til fjellstyret, som skal legge 
fram saken for kommunen, Statskog SF og evt. allmenningsstyret i skogsom-
råder og fylkesmannen/områdestyret i reinbeiteområde for uttalelse. Fjellstyret 
fastsetter også vilkårene for utvisingen. Fjellstyret skal sende et dokument 
til beitebrukeren om utvisingen, samt en kopi av dokumentet og vedtaket til 
Statskog SF. Statskog SF skal eventuelt kreve matrikulering eller rekvirere 
oppmålingsforretning. Fjellstyrets vedtak er et enkeltvedtak etter forvaltnings-
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loven. Når beiteareal og/eller gjeterbu ikke lenger er i bruk skal fjellstyret gjøre 
vedtak om at inngjerdingen eller gjeterbua skal fjernes dersom det ikke kan 
vises ut til en annen bruksberettiget med behov. Utvisning av areal for inngjer-
ding og oppføring av gjeterbu for å tilfredsstille behovet for tilsyn med beitedyr 
er en del av bruksretten. 

Når det gjelder behov for husvære i forbindelse med tilsyn av beitedyr på 
utmarksbeite	vil	det	i	de	aller	fleste	tilfeller	være	hensiktsmessig	at	et	husvære	
disponeres	av	mer	enn	en	bruker.	Bakgrunnen	for	dette	er	at	det	ofte	er	flere	
brukere som har besetninger i de samme områdene, og ett husvære vil kunne 
tilfredsstille	behovet	for	flere	brukere.	Dette	vil	også	være	hensiktsmessige	
løsninger for både fjellstyret og de allmenningsberettigede. Det kan være 
hensiktsmessig at fjellstyret eller et beitelag står som fester. Dersom fjellstyret 
har økonomi til det, kan det være en aktuell løsning at fjellstyret engasjerer seg 
for å sette opp gjeterbu til felles bruk. Merk at oppføring av gjeterbu kan være 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Statskog SF gir tillatelse til inngjerding av beiteareal etter anbefaling fra 
fjellstyret. Søknad skal sendes til fjellstyret som vurderer søknaden og gir sin 
anbefaling til Statskog SF. Statskog SF kan i samarbeid med fjellstyret fastsette 
nærmere betingelser for tillatelsen. Disse skal fremgå av en avtale mellom Stat-
skog SF og den/de bruksberettigede.

Kultivering og evt. inngjerding for beitebruk er ikke omfattet av dyrkingsfor-
skriften (FOR-1997-05-02-423 Forskrift om nydyrking).

LMD mener at denne ordningen må gjøres kjent lokalt for på denne måten å 
unngå unødvendig etablering av nye setre på statsallmenning.

5.3.6 utvISIng og utleIe av tIlleggSjord
Fjellstyrene administrerer tildeling av tilleggsjord. Statskog SF, kommunen 
og evt. allmenningsstyre el fylkesmannen/områdestyre i reinbeiteområde skal 
høres før det gjøres vedtak i disse sakene. I saker vedrørende tilleggsjord er den 
enkelte bruker som får utvist tilleggsjord underlagt de samme forskrifter etter 
jordloven som private rettighetshavere. Her står dyrkingsforskriften sentralt 
(FOR-1997-05-02-423 Forskrift om nydyrking).

Utvising eller utleie av tilleggsjord skal i størst mulig grad skje etter planer 
utarbeidet for større sammenhengende område, eller i forbindelse med eksi-
sterende seter eller tilleggsjord (§ 19). Statskog SF skal utarbeide planene i 
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samarbeid med fjellstyret og kommunen, samt høre Fylkesmannen, regional 
kulturminnemyndighet og evt. allmenningsstyret og fylkesmannen i reinbeite-
område.

5.3.6.1 utvISnIng av tIlleggSjord og SakSbehandlIng
Søknad om å få utvist tilleggsjord skal sendes fjellstyret som gjør vedtak i  
saken. Fjelloven § 19 gjelder utvisning av tilleggsjord til gårdbruker med 
beiterett i statsallmenningen, mens § 21, 3. ledd hjemler adgang til bortleie 
av tilleggsjord til gårdbruker uten bruksrett i statsallmenningen. Vedtak etter 
søknad fra bruksberettigede om å få utvist tilleggsjord og vedtak etter søknad 
om å leie tilleggsjord fra gårdbruker uten bruksrett i statsallmenningen er 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Klageinstans er Landbruksdirektoratet (§ 
29). Fjellstyret har ansvaret for at seterforskriften og forvaltningslovens regler 
blir fulgt.

Hvorvidt en utvisning er til vesentlig skade for bruksretter i området avgjøres 
ved skjønn, jf. § 28. Fristen for å kreve skjønn er tre uker. Fjellstyret kan kreve 
skjønn før det blir gjort vedtak. De deler av et vedtak om utvisning av tilleggs-
jord som ikke blir avgjort ved skjønn, kan etter § 26 påklages til Landbruks- 
direktoratet.

Saksbehandlingen i saker om utvisning av tilleggsjord/utleie av tilleggsjord 
er nærmere regulert i seterforskriften §§ 20–21. Etter seterforskriften §§ 20 
og 21 skal søknad om utvisning av tilleggsjord legges fram for Statskog SF, 
evt. allmenningsstyret og for kommunale landbruksmyndigheter til uttalelse 
før fjellstyret gjør vedtak i saken. Innenfor samiske reinbeiteområder skal 
saken også legges fram for fylkesmannen. Fjellstyrets vedtak skal kunngjøres. 
Dersom det kommer protester mot utvisningen, skal fjellstyret behandle saken 
på nytt. Dersom fjellstyret endrer sin uttalelse skal denne kunngjøres på nytt. 
Fjellstyret skriver et eget dokument til den beiteberettigede om utvisningen. 
Statskog SF skal ha kopi av dokumentet. Reglene er tilsvarende ved utleie av 
tilleggsjord til jordbruker uten beiterett.

I de tilfeller der søknad om utvisning av tilleggsjord blir omfattet av  
nydyrkingsforskriften	(fulldyrking	eller	overflatedyrking)	skal	kommunen	
avgjøre søknaden etter reglene i denne. Avslår kommunen søknaden, vil saken 
være endelig avgjort, med mindre vedtaket til kommunen blir omgjort av 
fylkesmannen etter klage fra søkeren.

Dersom kommunen godkjenner nydyrkingen skal fjellstyret likevel ta stilling til 
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søknaden og fatte vedtak ut fra egen vurdering av saken. I denne vurderingen 
skal også uttalelser innhentet fra Statskog og evt. allmenningsstyre og fylkes-
mannen/områdestyre for reindrift inngå. Blir utvisningen avslått, kan dette 
vedtaket påklages til Landbruksdirektoratet. Klagen sendes via Statskog SF 
som sender saken til Landbruksdirektoratet for endelig avgjørelse.

Søknad om inngjerding av arealet blir avgjort av Statskog SF etter anbefaling 
fra fjellstyret.

I seterforskriften § 22 er det fastslått at utvisning av tilleggsjord til beite-
rettshaver skal skje uten vederlag. Et unntak er her i barskogområder hvor 
beiterettshaver skal betale et vederlag til allmenningsfondet eller Statskog 
SF dersom allmenningen ikke har allmenningsfond. Erstatningens størrelse 
fastsettes av Statskog SF og skal tilsvare verdien av tapt skogproduksjon på det 
aktuelle arealet. 

Etter § 21 i seterforskriften kan jordbruker uten beiterett i statsallmenningen få 
leie jord dersom bruksberettigede til beite ikke søker om å få jorda utvist. Fjell-
styret skal legge saka fram for Statskog SF, kommunen og evt. for allmennings-
styret og fylkesmannen/områdestyret i reinbeiteområdet for uttalelse. Fjellstyret 
sender melding om vedtak samt kopi av avtalen til Statskog SF. Nærmere vilkår 
for utleie av tilleggsjord skal fastsettes i avtale.

Når det gjelder utvisning til gårdbrukere uten bruksrett, skal det betales en årlig 
leie som tilfaller fjellkassa, jf. § 22. Dersom slik utvisning skjer i et produktivt 
barskogområde, skal det i tillegg betales et vederlag for tapt skogproduksjon. 
Vederlaget tilfaller allmenningsfondet eller Statskog SF dersom det ikke er 
opprettet fond for allmenningen.

5.3.6.2 utvISt tIlleggSjord Som Ikke er tatt I bruk
Etter fjelloven § 19 og seterforskriften § 23, faller utvisningen bort dersom 
tilleggsjorda ikke er tatt i bruk innen fem år. For at tilleggsjorda skal kunne sies 
å være tatt i bruk, er det nødvendig at vedkommende beiteberettigede har gjort 
tiltak for å ta i bruk jorda. Fjellstyret skal sende melding til den som har fått 
utvist jorda, og til Statskog SF, om at utvisinga har falt bort.

5.3.6.3 overførIng av tIlleggSjord
Etter fjelloven § 20, 2. ledd kan utvist tilleggsjord, med samtykke fra departe-
mentet (delegert til Statskog SF), overføres til bruk for annen eiendom med beite-
rett i statsallmenningen. Fjellstyret skal behandle saken. Det er en forutsetning at 
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retten til utvist tilleggsjord ikke har opphørt gjennom manglende bruk. Dersom 
retten til utvist tilleggsjord har opphørt skal saken behandles som en ny utvisning. 

5.3.6.4 når retten tIl utvISt tIlleggSjord opphører
Etter fjelloven § 22, 3. ledd pkt. 1 opphører retten til utvist tilleggsjord ved 
betingelsesløs avståelse («oppgjeving utan atterhald»), enten ved at gården 
jorda er knyttet til slutter å eksistere som egen selvstendig enhet jf. § 2, eller 
ved at bruker frasier seg retten til den utviste tilleggsjorda. Etter pkt. 2 opphører 
retten til utvist tilleggsjord dersom den har vært ute av bruk i en sammenheng-
ende periode på 5 år.

5.3.6.5 utvISnIng av beIte for produkSjon av Sommermelk
Inngjerding	og	overflatedyrking	av	beite	for	å	bedre	mulighetene	for	produk-
sjon av sommermelk, skal behandles etter reglene om utvisning av tilleggsjord 
etter § 20. Kommunen skal gi en uttalelse om de forhold som er nevnt i § 5 i 
forskrift om nydyrking.

5.3.6.6 oppførIng av nye huS og anlegg m.m
Ved endring av seterforskriften i 2009 har staten akseptert nye bruksretter 
på statsallmenning (se også pkt. 5.1.1). Etter § 25 i seterforskriften kan det i 
forbindelse med utnytting av andre ressurser som krever bygningsmasse føres 
opp driftsbygninger og anlegg etter retningslinjene i seterforskriften § 25, 2., 3. 
og 4. ledd.

Når det er nødvendig for drift av utvist tilleggsjord eller for annen beitebruk 
enn setring kan brukeren få føre opp nødvendige bygninger. Dette kan f.eks. 
være areal til oppføring av gjødselkum eller tomt til felles driftsbygning

Fjellstyret skal sette betingelser for godkjenning av søknad. Statskog skal 
høres før fjellstyret gjør vedtak. Dersom tiltaket påvirker landskap el. natur- og 
kulturmiljø skal også regional kulturmyndighet høres.

5.3.6.7 andre reSSurSer på StatSallmennIng
§ 25, 3.tredje ledd, gjelder også for oppsetting av installasjoner eller bygninger 
for produksjon av elektrisk kraft. Selv om LMD mener at utnytting av vann-
fall er et grunndisponeringstiltak etter § 12 i fjellova, legger LMD til grunn at 
det i enkelte tilfeller kan være rasjonelt at f.eks. en seter utnytter nærliggende 
vannfall til produksjon av strøm. Utnyttingen må ikke være til skade eller 
ulempe for andre bruksberettigede. NFS mener at småskala kraftproduksjon bør 
aksepteres som en bruksrett.
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Statskog SF gir tillatelse til utnytting av andre ressurser, samt oppføring av 
nødvendige hus og anlegg etter høring. Statskog SF og seterbrukeren skal 
skrive en fall-leiekontrakt. For mindre anlegg som skal forsyne seter med strøm 
skal ikke Statskog SF kreve vederlag for leie av fall. I produktive barskog-
område skal det betales vederlag for tapt skogproduksjon, jf. tilleggsjord. 
Fjellstyret og Statskog SF skal sette betingelser for bruk av hus/anlegg, samt 
fjerning av disse ved opphør av bruk mv.

LMD har skrevet utfyllende merknader til § 25 i Rundskriv M-4/2009.

5.4 buer bygd før 1920
Før den første fjelloven ble vedtatt i 1920, var det oppført en rekke buer og 
naust i statsallmenningene for å dekke behovet for husvære i forbindelse med 
jakt,	fiske	og	tilsyn	med	beitedyr.	I	en	dom	vedrørende	en	tvist	mellom	LMD,	
Eidfjord fjellstyre og Eidfjord kommune som ble avsagt 19. juni 1948, ble det 
fastslått at Staten ikke hadde krav på festeavgift for husvære som var satt opp 
av de bruksberettigede før fjelloven av 1920. 

Direktoratet for Statens Skoger utformet på denne bakgrunn retningslinjer for 
jakt-	og	fiskehytter	i	statsallmenningene	som	var	oppført	før	1920.	De	første	
retningslinjene kom i 1968 og ble avløst av de någjeldende retningslinjene som 
er fra 1987 «Rundskriv MA 18/87». Retningslinjene bygger i stor grad på 
rettsavgjørelsen fra Eidfjord, og de viktigste punktene er:

•	 anerkjennelse	av	retten	til	å	ha	buer	bygd	og	eid	av	bruksberettigede	
før 1920 på avgiftsfritt feste

•	 retten	gjelder	bare	vedlikeholdte	
eller reparerbart byggverk

•	 retten	opphører	hvis	bygningen	
er så forfallen at den må anses 
som oppgitt

•	 erklæring	om	avgiftsfritt	feste	
på bu bygd før 1920 kan gis til 
eier av gården som bygningen har hørt under og kan bare overføres til 
nye eiere av denne gården.

Det er utarbeidet egen erklæring om rett til avgiftsfritt feste for buer bygd 
før 1920. En må imidlertid være klar over at buer oppført før 1920, som ikke 
lenger er knyttet til en jordbrukseiendom, ikke oppfyller vilkåret til avgiftsfritt 
feste. Disse objektene vil derfor kunne bli fritt omsettelige, på vanlig feste-
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kontrakt. Imidlertid vil Statskog SF i dag ikke godkjenne at en bu oppført før 
1920 skilles fra en jordbrukseiendom.

NFS har tidligere tatt opp med Statskog SF hvorvidt det er behov for å revidere 
rundskrivet	MA18/87.	NFS	mener	det	er	svært	uheldig	at	jakt-	og	fiskebuer	blir	
fritt omsettelige, og mener derfor at rundskrivet ikke lenger fungerer tilfreds-
stillende.	Statskog	SF	jobber	med	å	finne	en	løsning	for	hvorledes	disse	bygnin-
gene skal behandles.

5.5 jakt og fISke
Fjellstyrene	administrerer	all	jakt	og	fiske	i	statsallmenningene.	Inntektene	av	
kortsalget går inn i fjellkassa.

Retten	til	jakt,	fangst	og	fiske	i	statsallmenningene	er	regulert	i	fjelloven	
kapittel XI og XII. Fjellovens bestemmelser fastslår hvem som har de ulike 
rettighetene og setter rammer for fjellstyrets muligheter til å regulere adgangen 
til ressursene. Et hvert vedtak om å tildele jakt skal også begrunnes ift. 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Se kap. 4.4.2.

Administrasjon av jakt på elg, hjort, dådyr, rådyr og bever, og jakt på rovvilt er 
ikke fastlagt i fjelloven, men i forskrift. 

NFS	har	utarbeidet	en	veileder	for	behandling	av	ulike	jakt-	og	fiskesaker.	
Denne skal være til hjelp i saksbehandling og kan lastes ned fra NFS interne 
nettsider.

Fjellstyrenes administrasjon av småvilt- og storviltjakt
Fjellstyrene	administrerer	all	småvilt-	og	storviltjakt,	fangst	og	fiske	på	stats-

allmenningene. Forskrift av 8. mars 
2004	om	jakt,	fangst,	felling	og	fiske	i	
statsallmenning regulerer forvaltning, 
priser og utøvelse som ikke er omtalt i 
fjelloven. Forskriften legger opp til noe 
sam-ordning av administrasjon mellom 
fjellstyrene for jakt på elg og hjort (utlys-
ning og trekning). Når det gjelder jakt på 
de andre artene, administrerer det enkelte 

fjellstyre dette selv med utgangspunkt i forskriften. Makspriser for småviltjakt, 
villreinjakt	samt	fiske	er	gitt	i	forskriften.	Når	det	gjelder	priser	for	jakt	på	elg,	
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hjort, rådyr, bever og gaupe står fjellstyrene fritt til å bestemme disse. Miljø-
direktoratet	kan	sette	prisrammer	også	for	jakt	på	disse	artene	dersom	de	finner	
dette nødvendig, jf. forskriften § 13. Fjellstyrer i enkelte regioner har funnet det 
hensiktsmessig å benytte tilnærmet like priser og prissystemer. NFS anbefaler 
at prisene reguleres jevnlig (med lønnsvekst som faktor), for å unngå store 
prishopp, noe som ofte skaper unødig store reaksjoner.

Kostnader knyttet til fellesfunksjoner som NFS organiserer for fjellstyrene 
i forhold til elg/hjortejakt (utlysning, håndtering av søknader, trekning mv.) 
dekkes ved at NFS krever inn en 
prosentandel av fjellstyrets netto omset-
ning fra elg/hjortejakt (2,5 % i 2015). 
Dette gjøres hvert år, uavhengig av om 
fjellstyrene lyser ut ledige felt eller ikke.  
Ifølge forskriften plikter alle fjellstyrene 
å være med på fellesordningen.

En generell trend hos fjellstyrene de 
siste årene er at jakttiden på elg deles opp i stadig kortere jaktperioder, samt at 
noen også har begynt å selge dagskort/korttidskort for elgjakt. Begge tiltakene 
er med på å effektivisere jaktuttaket og øke fellingen.

Småviltjakta administreres ulikt fra fjellstyre til fjellstyre. Fra 2014 brukte over 
20 fjellstyrer nettløsningen honsefugl.nina.no for registrering av takseringsdata. 
Portalen drives av Norsk Institutt for Naturforskning, Høgskolen i Hedmark 
og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Når alle data er lagt inn analyseres tallene og 
fjellstyrene kan hente ut beregning av tetthet og produksjon av lirype og skogs-
fugl. Fjellstyrene betalte i 2015 kr. 5000,- pr. fjellstyre for første gangs bruk av 
portalen, deretter halvparten. Koordinering av fjellstyrenes bruk av portalen har 
i 2014 og 2015 vært gjort av Fjellstyrene i Oppland på oppdrag for NFS.
 
Takseringsresultat danner grunnlag for å sette jakttid, endre størrelse på jaktom-
rådet eller legge dags- og/eller kvotebegrensninger på jaktkortene. Flere fjell-
styrer har også direktesalg av jaktkort på nett (ikke søknad og trekning) for den 
første perioden av jakta. Dette for å spare tid og ressurser. Det kan være hensikts-
messig for mange fjellstyrer å diskutere kvoter og andre begrensninger med 
tilgrensende områder for å ha en tilnærmet lik forvaltning av hønsefuglbestanden.
 
Fjellstyrenes administrasjon av rovvilt
Lisensjakt og kvotejakt på rovdyr krever rettighetshavers tillatelse. Det er 
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flere	måter	fjellstyrene	kan	gjøre	dette	på.	I	enkelte	fylker	har	fjellstyrer	gått	
sammen og gitt en generell tillatelse til alle som allerede innehar eller har hatt 
kort/tillatelse for villreinjakt, småviltjakt og/eller elg/hjortejakt samme jaktår. 
De som ikke har hatt slik tillatelse har fått dette ved å kontakte fjellstyret. 
Ordningen har vært formidlet til jegerne gjennom avisannonsering og på inter-
nett.

I andre områder har det vært solgt jaktkort for slik jakt, enten lokalt eller 
gjennom Inatur.no. Prisen har ofte vært symbolsk og fjellstyrene har på 
bakgrunn av dette hatt mulighet til å skaffe seg en oversikt over hvem som 
innehar slik tillatelse. Fjellstyrene setter krav om registrering som lisensjeger 
(Brønnøysundregistrene) for all lisensjakt.

Nærmere regulering av fjellstyrets handlingsrom er fastlagt i følgende forskrift 
gitt av Miljødirektoratet til §§ 25, 26 og 29, etter delegasjon fra Miljøvern-
departementet:

FOR-2004-03-08-515 
Forskrift om jakt, fangst, felling, fangst og fiske i statsallmenning

For	øvrig	er	fjellstyrene	i	sin	vilt-	og	fiskeforvaltning	underlagt	vilt-	og	
innlandsfiskelovgivningen:
 
LOV-1981-05-29-38 Lov om viltet m/forskrifter 
LOV-1992-05-15-47 Lov om lakse- og innlandsfiske m/forskrifter
LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold

5.5.1 retten tIl jakt og fISke I StatSallmennIngene
Retten	til	jakt	og	fiske	i	statsallmenningene	er	bostedstilknyttet,	og	loven	
inndeler brukerne i følgende tre grupper: De som er bosatt i området der 
allmenningen ligger, de som er bosatt innenfor landets grenser og de som er 
bosatt utenfor landets grenser.  Adgangen er fullt ut bostedstilknyttet, og det 
sondres ikke mellom utlendinger og norske borgere. Eiere av fast eiendom i en 
kommune med statsallmenning, men som bor i en annen kommune skal i all 
hovedsak behandles likt med de øvrige utenbygdsboende.

5.5.1.1 fjellovenS krav tIl boSettIng 
I	kap.	XI	og	XII	om	jakt	og	fiske	er	det	flere	steder	brukt	formuleringen:	«Dei 
som siste året har vore og framleis er fast busette». Slik denne formuleringen 
er	brukt	i	loven	betyr	det	at	vedkommende	som	søker	jakt	eller	fiske	strengt	
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tatt må ha bodd i området i ett helt år, og fremdeles bo der, før vedkommende 
får	adgang	til	jakt	og	fiske	i	statsallmenningen.	Man	er	fast	bosatt	i	det	området	
hvor man har sitt hjem og oppholder seg det meste av sin tid, dvs. i den 
kommune man skal være registrert i Folkeregisteret. Når det gjelder studenter 
og skoleelever kan de velge om de vil være registrert som bosatt i hjemkom-
munen, eller registreres på nytt bosted ved studiestedet. Her vil fjellstyret måtte 
vurdere om søker faktisk er student, eller er i fast arbeid. Forskrift om folke-
registrering (FOR-2007-11-09-1268) og «Håndbok i folkeregistrering» gir 
nærmere	regler	rundt	folkeregistrering	og	definisjon	av	«bosted».

Det kan være upraktisk og svært arbeidskrevende å følge en streng praksis når 
det gjelder fjellovens krav om bosetting i et helt år i Norge, eller i området hvor 
allmenningen ligger. Dette gjelder spesielt ved kortsalg som ikke er begrenset 
og	hvor	kortselgerne	er	flere.	Flere	fjellstyrer	har	gjort	en	praktisk	tillemping	til	
bostedskravet, og har lagt hovedvekten på at vedkommende som ønsker jakt og 
fiske	er	fast	bosatt	i	området,	uten	å	telle	antall	dager	vedkommende	har	vært	
bosatt.	Det	er	ikke	registrert	klagesaker	ved	fritt	salg	av	småviltkort/fiskekort	til	
personer som ikke fullt ut fyller kravet om å være bosatt i området et helt år.

Når	det	gjelder	jakt	og	fiske	som	tildeles	etter	søknad,	er	det	mulig	å	ha	bedre	
kontroll med fjellovens krav til bosetting. Det vil imidlertid være vanskelig for 
fjellstyret å kontrollere hvor vidt de fortsatt er bosatt i området når jakta starter 
på annen måte enn å opplyse om dette i forbindelse med tildeling av jaktkort. 
Flere fjellstyrer har gjort en praktisk tillemping til bosettingskravet, og vektlagt 
at vedkommende var bosatt i kommunen pr. 1. november året før (det vil si at 
vedkommende skatter til kommunen).
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Uansett hvilken praksis fjellstyret velger er det viktig at denne er konsekvent, 
og at alle behandles likt. Dette vil redusere risikoen for eventuelle klagesaker.

5.5.1.2 rettIgheter for alle Som er faSt boSatt I norge – uten- og InnenbygdSboende
Alle som siste året har vært og som fremdeles er fast bosatt i Norge har rett til, 
under like vilkår, å drive småviltjakt uten hund i statsallmenningene, jf. § 23, 1. 
ledd. Fjellstyret har imidlertid myndighet til å regulere jakttrykket, men må da 
sørge for en rimelig fordeling mellom uten- og innenbygdsboende. Fjellstyret 
er imidlertid ikke pålagt å stille alle søkere likt ved tildelingsprosedyren, det 
sentrale er å sikre en rimelig fordeling.

Dersom situasjonen er slik at det er få innenbygdsboende jegere og mange 
utenbygdsboende søkere, har fjellstyret anledning til å slippe til alle innen-
bygdsboende, selv om adgangen er regulert for de utenbygdsboende. Prisen kan 
settes ulik for uten- og innenbygdsboende, men fjellstyrenes handlingsrom er 
her begrenset i forskrift.

Miljødirektoratet legger til grunn at storviltjakt, unntatt villreinjakt og rovvilt-
jakt, jf. fjelloven § 26, er en rettighet som ligger til landets befolkning. For 
denne jakta mener Miljødirektoratet at det er de til enhver tid gjeldende 
kommunegrenser som er avgjørende for vurderingen av om jaktlag er innen-
bygds- eller utenbygds. Det skal være en rimelig fordeling mellom innen-
bygds- og utenbygds ved tilgang til storviltjakt. En rimelig fordeling blir av 
Miljødirektoratet	definert	til	å	være	en	60/40	%	fordeling	i	favør	innenbygds.	
Prinsippene vil bli lagt til grunn ved avgjørelser i klagesaker.

NFS	har	i	2015	arbeidet	mye	med	definisjonen	av	«til	enhver	tid	gjeldende	
kommunegrenser» i lys av pågående kommunereform. Klima- og miljø- 
departementet har besluttet at dagens grenser kan legges til grunn ved evt. 
framtidig kommunesammenslåing.

Alle	som	er	fast	bosatt	i	Norge	har	lik	rett	til,	under	like	vilkår,	å	fiske	med	krok	
uten faststående redskap (ikke oter), jf. § 28, 2. ledd. Med like vilkår menes 
tilgang til de samme vannene, til de samme tidene og til samme pris. Fjellstyret 
har her ikke anledning til å gjøre forskjell på uten- og innenbygdsboende. 

5.5.1.3 rettIgheter for de Som er boSatt I området hvor allmennIngen lIgger – InnenbygdSboende
I fjelloven §§ 23 og 28 brukes følgende formulering for å avgrense hvem som 
har	utvidede	rettigheter	til	jakt	og	fiske	i	statsallmenningene:	«.. fast busette i 
området der allmenningene ligg – og som Kongen fastset grensene for – eller 
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i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd allmenningsbruk i 
allmenningen.».

Myndigheten til å fastsette grenser for 
området hvor allmenningen ligger er 
lagt til LMD, som har delegert denne 
myndigheten videre til Statskog SF. 
Grensene er i kongelig resolusjon av 
1965 fastsatt til å gjelde kommune-
grensene slik de var i 1956. En av årsa-
kene til dette var at man ikke ønsket en 
utvidelse av kretsen av de med særlig 
rett ved fremtidige kommunesammen-
slåinger. 

Teksten «eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd 
allmenningsbruk i allmenningen» er føyd til for å fange opp bygder som er 
lokalisert utenfor den kommunen hvor statsallmenningen ligger, men som 
likevel har utøvd allmenningsrett i området. 

Når det gjelder fangst av småvilt, småviltjakt med hund og villreinjakt er det 
opp til fjellstyret om dette skal stilles til rådighet for alle som er bosatt i Norge, 
eller om dette helt eller delvis skal forbeholdes de innenbygdsboende, dvs. de 
som er fast bosatt i området hvor allmenningen ligger. 

Fjellstyret	kan	gi	tillatelse	til	å	drive	også	annet	slags	fiske	(faststående	redskap	
og	oter).	Når	det	gjelder	fiske	med	faststående	redskap	har	de	gårder	og	
bygdelag	som	tradisjonelt	har	fisket	med	faststående	redskap	fra	gammel	tid	en	
fortrinnsrett	til	slikt	fiske.	For	øvrig	kan	fisket	stilles	til	rådighet	for	de	øvrige	
innenbygdsboende, og dersom det ikke er til skade for ressursen, kan fjellstyret 
gi	tillatelse	til	at	slikt	fiske	også	kan	utøves	av	den	øvrige	del	av	befolkningen	
som er fast bosatt i Norge. Det må dokumenteres vedvarende bruk over lang 
tid for at det skal kunne ha oppstått en fortrinnsrett for spesielle gårder og 
bygdelag framfor øvrige innenbygdsboende.

5.5.1.4 jakt- og fISkemulIgheter for dem Som er boSatt utenfor norgeS grenSer
Når	det	gjelder	fiske	med	faststående	redskap	og	jakt,	har	fjellstyrene	ikke	
anledning til å stille dette til disposisjon for andre enn de som har vært fast 
bosatt i Norge i ett år, og fortsatt er det. Dette gjelder også i forhold til uten-
landske gjestejegere på etablerte jaktlag på elg- og hjortejakt.
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Fjellstyret	har	anledning	til	å	selge	fiskekort	for	stang	og	håndsnøre	til	folk	som	
er bosatt utenfor landets grenser. Her kan også fjellstyret ta høyere pris.

5.5.2 faStSettIng av regler for jakt og fISke – krav tIl SakSbehandlIng
Innenfor rammene av fjelloven med forskrifter er det fjellstyret som fastsetter 
regler	for	jakt	og	fiske	i	statsallmenningene.	I	forskrift	om	jakt,	felling,	fangst	
og	fiske	i	statsallmenning	(FOR-2004-03-08-515)	stilles	det	krav	til	hvilke	
korttyper fjellstyrene skal gjøre tilgjengelig. Samtidig er det fastlagt en øvre 
grense	for	hvor	høye	priser	fjellstyret	kan	ta	for	de	ulike	korttypene	for	fiske,	
småviltjakt og villreinjakt.

5.5.2.1 prISfaStSettelSe
Prisfastsettelse	på	jakt	og	fiske	i	statsallmenningene	er	regulert	i	fjelloven	§§	25	
og 29, og i «Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning».

Fjelloven § 25, 1. ledd, annet punktum omhandler prisfastsettelse for jakt: 
«Avgifta, som vert fastsett av fjellstyret, må godkjennast av departementet.». 
Det	er	satt	opp	en	likelydende	bestemmelse	i	§	29	når	det	gjelder	fiske.

Prisfastsettelsen er imidlertid omhandlet i den nevnte forskrift, og fjellovens 
krav om godkjenning av prisene er erstattet med at fjellstyret må holde seg 
innenfor de rammene som er gitt i forskriften. 

Innenfor rammene av loven og forskriften er det fritt opp til fjellstyret å fast-
sette priser. Når fjellstyret fastsetter priser innenfor prisrammeforskriften, 
trenger fjellstyret ikke å legge dette fram for kommunen. En prisfastsettelse 
som avviker fra forskriftens bestemmelser vil imidlertid være ugyldig, dersom 
den ikke er spesielt godkjent av Miljødirektoratet. Flere fjellstyrer har de siste 
årene fått godkjent priser som avviker fra de generelle reglene i forskriften.

Når det gjelder priser for jakt på storvilt, unntatt villrein, står fjellstyrene fritt 
til å bestemme disse. Miljødirektoratet kan etter § 13 i forskriften, dersom det 
anses nødvendig, fastsette maksimalpriser. Det skal være lik pris for innen- og 
utenbybygdsboende jeger for jakt på disse artene. NFS anbefaler at prisene 
reguleres jevnlig slik at man hindrer store prishopp, noe som ofte skaper reak-
sjoner. Prisutviklingen bør følge fjellstyrenes kostnadsøkning generelt, noe som 
er en kombinasjon av konsumprisindeks og lønnsvekst.

Fjellstyrets prisvedtak skal rapporteres til Miljødirektoratet.
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5.5.2.2 regulerIng av adgangen tIl jakt og fISke
Før fjellstyret gjør vedtak om reguleringer av adgangen til jakt, fangst og 
fiske	og	fastsettelse	av	jakt-	og	fiskeregler	skal	kommunen	uttale	seg.	Dersom	
fjellstyret og kommunen ikke blir enige oversendes 
saken til Miljødirektoratet som gjør endelig vedtak i 
saken.

Fastsettelse	av	regler	for	jakt	og	fiske	i	statsallmen-
ningene er enkeltvedtak som skal behandles etter 
fjellovens og forvaltningslovens bestemmelser. Det 
samme	gjelder	alle	søknader	om	jakt	og	fiske.	Prakti-
sering	av	forvaltningslovens	regler	i	jakt-	og	fiske-
saker blir nærmere behandlet i kapittel 5.5.4.

Følgende reguleringer skal fremlegges for 
kommunen før fjellstyret gjør vedtak:

Fiske:  
•	 Regler	om	fiske	med	faststående	redskap	for	andre	enn	de	som	er	

bosatt i kommunen (§ 28, 3. ledd annet punktum)
•	 Regler	om	utlendingers	adgang	til	stangfiske	(§	28,	4.	ledd)
•	 Regler	om	innskrenking	av	fisket	(§30,	1.	ledd)
•	 Vedtak	om	at	statsallmenningen	skal	være	med	i	et	større	fiskeområde	

(§ 31, 1. ledd) 
•	 Vedtak	om	å	leie	ut	fisket	til	en	organisasjon	(§	30,	2.	ledd)

Jakt og fangst
•	 Regler	om	småviltjakt	med	hund	(§	23,	2.	ledd)	
•	 Reguleringer	av	småviltjakta	(§	23,	3.	ledd)
•	 Regulering	av	villreinjakta	(§	24)
•	 Regulering	av	storviltjakta	(§26)
•	 Vedtak	om	å	la	jakta	inngå	i	et	større	jaktområde	(§	27,	1.	ledd)
•	 Vedtak	om	å	leie	bort	jakta	(§	27,	3.	ledd)

Vedtak om bortleie	av	jakt	og	fiske, vedtak om å la administrasjonen av jakt 
og	fiske	inngå	i	en	større	ordning	eller	priser	som	går	ut	over	prisrammer	
gitt i forskrift skal sendes Miljødirektoratet til godkjenning. Kommunen 
skal	også	uttale	seg	i	forhold	til	priser	på	fiske	som	er	høyere	enn	prisrammen,	
og som er godkjente av departementet. 
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Kort oppsummert er det i hovedsak slik at avgjørelser og bestemmelser om 
jakt	og	fiske	i	statsallmenningene	skal	oversendes	kommunen	til	uttalelse	før	
fjellstyret gjør vedtak. 
 
Dersom de reguleringene som vurderes har stor lokal interesse, eller vurderes 
som følsomme lokalt, kan det være hensiktsmessig å invitere til et åpent møte 
for å gi en samlet presentasjon av saken og få innspill. Det kan også være 
aktuelt å avholde et fellesmøte med det organ i kommunen som har ansvaret 
for	vilt	og	innlandsfiskeforvaltningen	for	å	drøfte	reguleringene,	før	fjellstyret	
oversender sitt forslag til vedtak til kommunen til formell behandling.

Miljødirektoratet og NJFF mener det er viktig at fjellstyrene tillater at det 
jaktes	på	flere	arter,	selv	om	bestanden	av	en	art	er	lav.	Dette	betyr	at	fjellsty-
rene f.eks. må kunne selge jaktkort på ender og hare selv om det er lav rype-
bestand. Det er også ønskelig at fjellstyrene selger et smårovviltkort som kan 
benyttes for de som ikke ønsker å jakte annet småvilt.

5.5.3 fjellStyretS adgang tIl å nekte enkeltperSoner adgang tIl jakt og fISke I StatSallmennIng
Fjelloven § 25, 3. ledd gir fjellstyret anledning til å nekte å skrive ut jaktkort 
til personer som er straffedømte eller har vedtatt forelegg om straff for brudd 
«mot nokor føresegn om jakt». Fjellstyret har ikke anledning til å nekte å skrive 
ut jaktkort til personer som er anmeldt, men som ennå ikke er straffedømt eller 
har vedtatt bot.

Fjellstyrene har ikke anledning til å nekte å skrive ut jaktkort pga. manglende 
rapportering av fellingsresultat. Miljødirektoratet har etter forskrift om jakt, 
felling,	fangst	og	fiske	i	statsallmenning	§	16,	(FOR-2004-03-08-515)	hjemmel	
til å gi nærmere retningslinjer for praktiseringen av forskriften. Etter § 5 kan 
fjellstyret	kreve	at	jegere	og	fiskere	leverer	rapport	om	jakt-	og	fiskeresultatet	
og returnerer ubrukte fellingstillatelser straks jakta er avsluttet. § 5 gir ikke 
hjemmel til å utestenge personer på bakgrunn av manglende rapportering. 
Fjellstyret bør sende skriftlig purrebrev til jeger som ikke rapporterer med frist 
for innlevering av fellingsrapport, og dersom rapportering unnlates gjentatte 
ganger, skal dette rapporteres til politimyndighet. Forskriften § 13 gir adgang 
til å ta et depositum for å sikre at rapporteringsplikten overholdes. Størrelsen 
på beløpet kommer ikke fram av forskriften, men beløpet må ikke være høyere 
enn nødvendig for å sikre at folk rapporterer.

Manglende innlevering av fellingsrapporter etter småviltjakta er ikke en 
holdbar grunn for å nekte en person jakt. Man kan heller ikke gjøre dette 
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dersom personer ikke betaler for elg som er skutt eller liknende. Man må da 
følge vanlige rutiner for inndrivelse av penger via inkasso mv.  

Fjellstyret kan etter fjelloven § 23, 3. ledd, vedta regler for jaktutøvelsen. Før 
disse vedtas av fjellstyret, skal kommunen uttale seg. Fjellstyrets vedtak om 
regler for storviltjakt eller småviltjakten skal følge bestemmelsene om enkelt-
vedtak og kan påklages. Brudd på disse reglene kan være gjenstand for straff 
med bøter eller fengsel i inntil 3 mnd., jf. fjelloven § 37. Vedtatt forelegg eller 
rettskraftig dom for overtredelse av reglene kan danne grunnlag for utesteng-
ning av jeger fra statsallmenningen, jf. også § 25, tredje ledd.

Det	finnes	ikke	tilsvarende	regler	for	fiske.

5.5.4 admInIStraSjon av jakt og fISke – forholdet tIl forvaltnIngSlovenS beStemmelSer
Når	det	gjelder	fjellstyrets	vedtak	om	jakt-	og	fiskeregler	skal	dette	følge	
reglene for saksbehandling i fjelloven som er omtalt ovenfor. I tillegg skal 
de følge reglene i forskriften som er gitt til § 10: «FOR-1983-06-08-1257 
Forskrift om førehandsvarsling og om fjellstyrevedtak» og forvaltningslovens 
regler for enkeltvedtak. Vedtak om regulering av jakttid, kvote og jaktområde 
på bakgrunn av takseringsresultat er gyldige etter en uke jf. «FOR-2010-08-12-
1171 Forskrift om ikrafttredelse av fjellstyrevedtak». Øvrige vedtak er gyldig 
etter	fire	uker.

I tillegg til dette, er alle vedtak som fjellstyret gjør etter søknader fra enkeltper-
soner enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Dette gjelder også søknader 
om	jakt	og	fiske,	uavhengig	av	hvem	søknadene	kommer	fra,	og	uavhengig	av	
hvilke	regler	fjellstyret	har	fastsatt	for	jakt	og	fiske	i	statsallmenningen.	Dette	
er hjemlet i fjelloven § 10, 1. ledd. Av § 10, 2. ledd går det klart fram at slike 
vedtak kan påklages til, og omgjøres av Miljødirektoratet. Når det gjelder 
enkeltvedtak	etter	fjellovens	bestemmelser	om	jakt	og	fiske	er	Miljødirektoratet	
klageinstans.

I	saker	vedrørende	fastsettelse	av	jakt-	og	fiskeregler	vil	både	enkeltjegere	og	
-fiskere,	og	jeger-	og	fiskeforeninger	ha	klagerett	på	fjellstyrets	vedtak.

I samråd med Miljødirektoratet har NFS kommet fram til følgende praksis når 
det gjelder tildeling av jakt etter vanlige tildelingsprosedyrer:

Søknader om storviltjakt:
Forskriften fastsetter at alle ledige jaktfelt på elg/hjort skal lyses ut samlet. 
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Dette arbeidet koordineres av NFS. Inatur (www.inatur.no) benyttes i forbin-
delse med utlysning og trekning. NFS har utarbeidet en rekke dokument som vi 
henstiller fjellstyrene om å benytte. Disse ligger tilgjengelig på NFS nettside. 
Fjellstyrene må gjøre et eget vedtak om at disse bestemmelsene skal gjelde. 
Ledige jaktfelt på all statsallmenning presenteres på Inatur.no og inngår i en 
felles utlysning slik at alle jegere kan sende en søknad for jakt på statsallmen-
ning. Vilkår for å søke jakt står oppført i de generelle bestemmelsene som skal 
ligge tilgjengelige på Inatur.no. Det er kun mulig å søke elektronisk. Søknads-
fristen er 1. mai. NFS organiserer arbeidet med utlysning, søknadshåndtering 
og trekning. Etter at trekningen er foretatt får fjellstyrene en kort frist til å 
godkjenne resultatet før det offentliggjøres. Dette fordi tildeling av jakt er 
enkeltvedtak som må fattes av fjellstyret. Fjellstyrer med egne ansatte bør gi 
Fjelloppsynet eller et enkelt fjellstyremedlem fullmakt til å godkjenne trek-
ningsresultatet. Etter at resultatet er publisert overtar fjellstyrene selv ansvaret 
for all videre administrasjon.

NFS har utarbeidet en jaktlagsperm 
som fjellstyrene kan få kjøpt. Permen 
inneholder mye relevant informasjon til 
jaktlagene. Lokale bestemmelser, kart, 
kopi av kontrakt mv. må settes inn av 
fjellstyret selv. Blokk med gjennomslag 
(2 kopier) for tilleggskontrakter (over-
gang til annet felt, tilleggsdyr og inntak 

av nye jegere) kan bestilles fra NFS.

Søknader om småviltjakt:
Alle søkere skal tilskrives eller orienteres på nett, også de som ikke har fått 
tildelt jaktkort. Avslaget kan være et standardavslag hvor det som begrunnelse 
oppgis	at	det	er	flere	søkere	enn	tilgjengelige	kort,	og	at	vedkommende	derfor	
ikke har fått tildelt kort. Fjellstyrene bør i sin begrunnelse samtidig orientere 
om fjellstyrets regler for tildeling av jaktkort. I tillegg må det opplyses at 
tildelingen er et enkeltvedtak som kan påklages.  Iht. Fvl. § 27 skal det også 
opplyses om klagefrist og klageinstans.

Alternativt kan jakta selges direkte på nett, for eksempel etter «først til mølla»-
prinsippet på Inatur.no.

Dersom fjellstyret mottar enkeltsøknader utenom normale prosedyrer, eller som 
omfatter	forhold	som	ikke	er	fullt	ut	regulert	i	jakt	og	fiskereglene,	bør	saken	
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undergis egen behandling. I slike saker må fjellstyret gi et begrunnet vedtak for 
et eventuelt avslag og samtidig opplyse om klageadgang. 

Det er naturlig at fjellstyret i behandlingen av slike saker forholder seg til 
vedtatte	regler	for	jakt	og	fiske.	Dersom	søknaden	ikke	er	i	tråd	med	fjell- 
styrets vedtatte regler bør fjellstyret 
likevel sende søkeren et begrunnet 
avslag. Vedtaket kan begrunnes med 
tidligere vedtatte regler og nødven-
digheten av likebehandling. Dersom 
fjellstyret ikke behandler saken etter 
fjellovens og forvaltningslovens regler, 
kan fjellstyret risikere at klageinstansen, 
Miljø- 
direktoratet, omgjør fjellstyrets vedtak på grunn av saksbehandlingsfeil. For å 
stå sterkt i klagesaker er det helt sentralt at fjellstyret har fulgt fjellovens regler 
for	regulering	av	jakt	og	fiske	i	statsallmenningene.

NFS vil understreke at enhver klage skal sendes til fjellstyret, som skal undergi 
saken ny behandling og gjøre vedtak om enten å opprettholde eller endre sitt 
vedtak. Dersom fjellstyret gir klageren fullt medhold i saken er den å anse som 
sluttbehandlet. For øvrig skal saken oversendes til Miljødirektoratet til klage- 
behandling og endelig avgjørelse

5.5.5 hundetrenIng, dreSSur og prøver 
NFS og Statskog SF har lenge hatt en dialog om hvem som har kompetanse 
til å administrere hundetrening og hundeprøver. I praksis har fjellstyrene hatt 
hånd om dette siden 1960-tallet og inntektene har tilfalt fjellkassa. NFS mener 
spørsmålet er avklart ved at hundeloven (LOV-2003-07-04-74) har lagt kompe-
tansen til å gi samtykke til trening av hund og hundeprøver på statsallmenning 
til fjellstyrene alene, jf. § 8. Presiseringen for statsallmenninger er gjort nettopp 
for å avklare at det er fjellstyret, og ikke Statskog SF som grunneier, som skal 
gi samtykke. Poenget har vært å likestille fjellstyret med grunneier. 

Statskog SF har en annen oppfatning av hva endringene i hundeloven  
innebærer.
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5.6 byggIng av fjellStyrehytter
Etter	fjelloven	§	35	kan	fjellstyret	sette	opp	nødvendige	jakt-	og	fiskehytter	
og naust i statsallmenningen. Fjellstyret er tillagt kompetansen til å avgjøre 
nødvendigheten av slike hytter. Statskog SF på sin side er tillagt kompetanse til 
å utvise tomt.

Fjellstyret må søke kommunen om byggetillatelse etter plan- og bygningslo-
vens kap. 20.

I verneområder vil bygging av slike husværer være regulert i vernebestem-
melsene, og en tillatelse vil som regel være avhengig av en dispensasjon fra 
vernereglene.
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6. fjellStyreneS økonomIforvaltnIng

Fjellstyrenes	inntekter	går	inn	i	fjellkassa.	I	tillegg	til	inntektene	fra	jakt	og	fiske	
og fjellstyrets øvrige virksomhet, er det i fjelloven § 12 fastlagt at fjellstyrene 
skal ha halvparten av inntektene fra tomtefeste for hytter og hoteller. Fjelloven § 
11 gir regler både om regnskapsførselen og bruken av overskuddet i fjellkassa. 

6.1 regler for fjellStyreneS regnSkapSførSel
Fjellstyrene skal etter § 11, 2. ledd årlig sende inn sine regnskap til Statskog SF, 
med kopi til kommunestyret. Se også kap. 10.2.1.

I § 11, 2. ledd kan Kongen gi nærmere regler om regnskapsføring og revisjon. 
Denne myndigheten til å gi regler for fjellstyrenes regnskapsførsel er dele-
gert til Statskog SF som har utarbeidet eget rundskriv om fjellstyrenes regn-
skaps- og revisjonsordning; «Rundskriv 1/2003 om fjellstyrenes regnskap og 
revisjonsordning». Rundskrivet inneholder regler for hvordan regnskapet skal 
føres, hvem som skal kunne føre fjellstyrets regnskap, og krav til revisjon. Som 
vedlegg ligger en kontoplan utarbeidet av Statskog SF som skal benyttes. Etter 
fjelloven § 37 2. ledd er det straffbart for fjellstyret å ikke sende inn fjellstyre-
regnskapet til Statskog SF. Det samme gjelder brudd på rundskrivet om fjellsty-
renes regnskapsførsel og revisjon.

Foto: Dreamstime
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6.1.1 merverdIavgIft (mva) 
Fjellstyrenes omsetning kan deles inn i følgende hovedkategorier hva mva 
angår:

1. Salg av tjenester til SNO, andre fjellstyrer og private skal faktureres 
med mva. Dette gjelder både tjenester av offentligrettslig og privat-
rettslig art. 

2.  Overnatting på fjellstyrehytter skal faktureres med 8 % mva. Mva på 
utgifter til hytta kan trekkes fra med 25 % mva.

3.		 Salg	av	all	jakt	og	fiske	på	statsallmenning	er	fritatt	for	mva.	Når	et	
fjellstyre administrerer denne rettigheten for andre, skal mva faktureres 
for administrasjonsarbeidet. 

Dersom den gjennomsnittlige årlige 
mva-pliktige omsetningen av akti-
vitetene nevnt i punkt 1-3 overstiger 
kr. 50.000,- må fjellstyret først regis-
trere seg i enhetsregisteret (en del av 
Brønnøysundregistrene). Fjellstyrene 
er pr. i dag registrert under beteg-
nelsen «annen juridisk person». Selv 
om kravene til plassering i denne 
kategorien nå har blitt strengere 
har NFS fått tilbakemelding om at 
fjellstyrene skal plasseres her siden 

de verken er kommunale, statlige eller private selskaper. Regionalt skattekontor 
må deretter kontaktes for å få ytterligere opplysninger samt skjema for mva-
registrering. Skjema kan også lastes ned fra skatteetatens nettsider.

Ellers bør mange fjellstyrer søke om å få levere inn momsoppgave en gang i 
året. Fristen er i januar og man trenger bare å søke en gang. Dette gjelder  
virksomheter med momspliktig omsetning under 1 million. Man slipper da å 
betale inn mva hver annen måned.

Har fjellstyrene mva-belagte kostnader som relaterer seg til både avgiftspliktig 
og avgiftsfri virksomhet, må mva. komme til fradrag i omsetningsoppgaven for 
mva i samme forhold som kostnadene er fordelt i fjellstyrets regnskap (mellom 
avgiftspliktig og avgiftsfri virksomhet).

Normalt vil det være posteringen på de ulike konti i regnskapet som styrer 
denne fordelingen. Har fjellstyret satt bort sitt regnskap til autorisert regnskaps-
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fører, vil det være naturlig å henvende seg dit i forbindelse med regnskaps-, 
skatte og avgiftsspørsmål. Ellers vil regionalt skattekontor være en naturlig etat 
å ta kontakt med.

Fjellstyrer med en omsetning under kr. 50.000,- er fritatt for dette og må være 
påpasselig med at mva ikke påføres fakturaene. Dette trenger ikke å bety at 
prisene hos disse fjellstyrene bør være vesentlig lavere. Et mva-regnskap vil 
som kjent inneholde både utgående og inngående mva og vil i mange tilfeller 
føre til at fjellstyrenes %-vise inntekt blir relativt lik.

6.2 regler for dISponerIng av fjellkaSSemIdler
Innenfor rammene av § 11, 3. ledd med rundskriv er det fjellstyret som avgjør 
hvordan midlene i fjellkassa skal brukes.

I § 11, 3. ledd kan fjellstyrer som 
har «overskot i fjellkassa» som er 
«større enn det som trengs til tiltak 
i allmenningen», disponere midlene 
til næringsutvikling i allmennings-
bygdene, og etter samtykke fra 
departementet (dvs. Statskog SF), til 
allmennyttige formål i disse bygdene. 
Begrepet «overskot» er ikke nærmere 
definert,	men	må	bety	det	beløp	som	
er igjen i fjellkassen når fjellstyret har utført de oppgaver det er pålagt etter 
fjelloven, dvs. bla. tiltak i allmenningen, forvaltning og ivaretakelse av bruks-
rettighetene m.m. For øvrig er det opp til fjellstyret å bestemme omfanget av og 
dermed kostnadene med sin egen virksomhet. Dette gjelder bl.a. antall ansatte, 
omfanget av driften for øvrig, omfanget av investeringer m.m. Det er ut fra 
dette i stor grad opp til fjellstyret selv å bestemme både omfanget av sine totale 
utgifter og dermed også størrelsen på overskuddet. «Overskott i fjellkassa» 
viser ikke til det enkelte års overskudd. Det er derfor opp til fjellstyret om det 
et enkelt år skal bevilges mer enn årsoverskuddet, dersom dette er forsvarlig ut 
fra fjellstyrets samlede økonomi og virksomhet.

6.2.1 bevIlgnIng av mIdler for å Styrke nærIngSgrunnlaget I allmennIngSbygdene
Fjellstyret kan bevilge midler for «å styrke næringsgrunnlaget i de bygdene 
som har rett til allmenningsbruk». Det er i loven ikke nærmere angitt hva slags 
støtte det kan være tale om og loven inneholder heller ingen begrensinger eller 
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presiseringer. Det må bety at fjellstyret her står svært fritt. Fjellstyret må derfor 
kunne yte generelle tilskudd til lokalt næringsliv og næringsutvikling som alle 
eller mange i bygda kan nyte godt av, men også yte tilskudd til individuelle 
virksomheter (enkeltbedrifter). Det må også være anledning for fjellstyret til å 
gå inn på eiersida med kapital. Tilskudd kan gis som investeringstilskudd, men 
det er heller ikke oppstilt noe forbud mot driftstilskudd. Det avgjørende er om 
tilskuddet i det enkelte tilfelle anses å ville styrke næringsgrunnlaget i bygda. 
Det er ikke noe krav om at tilskudd kun kan gis til næringsvirksomhet som er 
knyttet til primærnæringene.  

Det er vanskelig å sette en klar grense for hvilke konkrete typer virksomheter 
som kan støttes som ledd i næringsutviklingen. Statskog SF har lagt til grunn at 
bl.a. tilskudd til skytebaneanlegg og hjelpekorps vil falle utenom. Derimot vil 
tilskudd til f.eks. en turistinformasjon, som har til formål å bedre forholdene for 
turistnæringen, omfattes. Dersom det er tvil om et tilskudd vil «styrkje nærings-
grunnlaget» eller om hva som må anses som et «allmennyttige formål», kan det 
være hensiktsmessig å diskutere dette med Statskog SF.

6.2.2 bruk av mIdler tIl allmennyttIge formål
Etter § 11, 3. ledd siste setning kan fjellstyret bevilge midler til allmennyt-
tige formål i bygdene som har rett til allmenningsbruk. Det er viktig å være 
klar over at dette er avhengig av Departementets samtykke. Departementets 
myndighet er delegert til Statskog SF. I stedet for å godkjenne hver enkelt 
disposisjon som fjellstyret gjør, har Statskog SF gitt et rundskriv i brevs form 
datert 12.01.2012, som setter rammer for hvor store midler fjellstyrene årlig 
kan bruke på allmennyttige formål. Etter dagens retningslinjer kan fjellstyrene 
årlig disponere inntil 5 % av bruttoinntektene til allmennyttige formål. Dersom 
5 % av bruttoinntektene utgjør kr. 20 000,- eller mindre, står fjellstyrene imid-
lertid fritt til å avgjøre om de i løpet av året vil bevilge inntil kr. 20 000,- til 
allmennyttige formål. Fjellstyret har med dette fått full frihet innenfor disse 
rammene, men må innhente godkjenning hos Statskog SF dersom de ønsker å 
gå ut over disse rammene. 

Det skal framkomme av regnskapet om det er, eller ikke er, bevilget tilskudd til 
allmennyttige formål, jf. «Rundskriv 1/2003 om Fjellstyrenes regnskap og revi-
sjonsordning». Dette gjøres i form av en note til regnskapet. Kopi av fjellstyrets 
vedtak om tilskudd, samt eventuell godkjennelse fra Statskog SF skal legges 
ved regnskapet. 
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7. forvaltnIng av grunneIerfondet 
§ 12, 3. ledd gir regler for fordeling og bruk av statens grunneierinntekter i 
statsallmenningene. 

Intensjonen i fjellova er at all verdiskaping i statsallmenning skal føres tilbake 
til statsallmenningene. Det gjelder både de inntekter som går til grunneier-
fondet og de som går til fjellkassa. Fjellova har derfor en uttømmende opplis-
ting av hva inntektene fra statsallmenningene kan brukes til. 

Av de inntekter som staten har av tomtefeste for hytter og hoteller skal 
vedkommende fjellkasse ha halvparten. Ellers hører bruken av statens grunn- 
eierinntekter under departementet. Med unntak av fastsetting av midler til NFS 
er forvaltningen av grunneierfondet delegert til Statskog SF. 

Lovgiver var innforstått med at det kunne være vanskelig å oppnå balanse 
mellom inntekter og utgifter i forvaltningen av statsallmenningene og under-
streket at det må kunne brukes midler til fellesorganisasjonen for fjellstyrene og 
til tiltak i statsallmenningene selv om staten ikke fullt ut får dekket sine kost-
nader. 
 

Foto: Engerdal fjellstyre
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Grunneierfondet brukes til:
•	 Statskogs	administrasjon	av	statsallmenningene,	inkl.	de ikke-

inntektsgivende grunneieroppgavene
•	 Tilskudd	til	fellesorganisasjon	for	fjellstyrene	(Norges	Fjellstyre-

samband)
•	 Tiltak	i	statsallmenningene	
•	 Innløsning	av	private	særretter	til	fiske.

Andre formål enn dette kan inntektene ikke brukes til.

Følgende	figur	viser	fordelingen	av	ovennevnte	bruksområder	i	perioden	1993-
2015 (løpende kroner):

 

Administrasjon:
Ved etableringen av Statskog SF i 1993 ble grunneierfondet i statsallmen- 
ningene	overført	fra	LMD	til	Statskog	SF.	LMD	definerte	hva	som	falt	inn	
under begrepet administrasjon:

•	 Areal-	og	grunndisponering:	All	virksomhet	i	statsallmenning	knyttet	
til forvaltning, planlegging, drift, utnytting og utvikling av areal, 
grunnressurser	og	andre	fornybare	ressurser	enn	skog,	vilt	og	fisk

•	 Annen	næringsvirksomhet:	Arbeid	med	næringsutvikling	i	statsallmen-
ningene der inntektene tilfaller andre enn Statskog
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•	 Eiendoms-	og	rettighetssikring:	Arbeid	med	oppsyn,	salg/ekspro-
priasjon av grunn, grenser og rettssaker om eiendoms- og rettighets-
spørsmål knyttet til statsallmenningene

•	 Friluftsliv	og	utmarkstjeneste:	Utvikling	av	effektive	oppsynsordninger	
i statsallmenningene.

Ved behandling av statsbudsjettet for 2000 ble «de ikke-inntektsgivende 
grunneieroppgavene» (behandling av saker etter fjellova som Statskog SF 
utfører)	flyttet	fra	post	70	på	LMDs	budsjett	til	grunneierfondet.	Dette	utgjorde	
2 mill. kr. på post 70 i 1999.
 
Kostnadene til Statskog SFs administrasjon og de ikke inntektsgivende kost- 
nadene er i sum framstilt i den øverste kurven merket med trekanter. Den delen 
av Statskogs SFs administrasjon som omfatter de ikke inntektsgivende grunn- 
eieroppgavene framgår av den heltrukne kurven. 

Tilskudd til fellesorganisasjon for fjellstyrene (Norges Fjellstyresamband):
Tilskuddets størrelse fastsettes av Landbruksdepartementet. Utviklingen av 
dette tilskuddet framgår av den prikkete kurven.

Tiltak:
Rammen for hvor mye som skal benyttes til tiltak fastsettes av Statskog SFs 
styre i budsjettprosessen. Fram til 2000 ble det kun gitt midler i form av lån og 
bruken var nærmest null. Fra 2000 ble retningslinjene endret slik at det også 
kunne ytes tilskudd. Rammen for tilskudd til tiltak var i perioden 2000–2003 
kr. 5 mill./år og i perioden 2004-2009 kr 2 mill./år. Statskog SF har ikke satt av 
ordinære midler til tiltak siden 2010. NFS har i 2014 og 2015 fått kr. 0,5 mill. 
til	et	fiskeprosjekt	(stiplet	kurve).	Det	er	avsatt	1,5	mill	kr	til	tiltak	i	2016.

Innløsning	av	særretter	til	fiske:
Bruk	av	midlene	til	innløsning	av	særretter	til	fiske	benyttet	i	svært	beskjedent	
omfang.

Grunneierfondets beholdning: 
Grunneierfondets beholdning steg fra 20 mill. kr. i 1993 til snaut 50 mill. kr. i 
1999. I 2000 ble det innført nye regler for tilskudd til tiltak som åpnet for både 
lån og tilskudd med en årlig ramme på 5 mill. kr., og «de ikke-inntektsgivende 
grunneieroppgavene» ble overført fra LMDs budsjett post 70 til fondet. 
Sammen med økte kostnader til Statskog SFs administrasjon av statsallmennin-
gene, ga dette en gradvis reduksjon av fondets beholdning til ca. 20 mill. kr i 
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2006. Rammen til tiltak ble i 2004 redusert til 2 mill. kr/år og effekten av 
markedsregulering av festekontraktene slo inn i 2005, slik at det så ut til at 
balansen skulle stabilisere seg. Tilbakebetalingen av festeavgifter i 2010, som 
inkluderte den andelen som var utbetalt til fjellstyrene, reduserte fondet til ca. 
kr. 3,5 mill. ved inngangen av 2011. Økte inntekter og reduserte utbetalinger til 
tiltak har bedret grunneierfondets økonomi. Ved utgangen av 2015 vil behold-
ningen være 8,6 mill. kr, jf. følgende tabell: 

7.1 tIlSkudd tIl tIltak I StatSallmennIngene
Disponering av grunneierfondsmidler til tiltak i statsallmenningene skjer 
uavhengig av hvilket område inntektene opprinnelig kommer fra. Tiltak som 
skal få lån eller tilskudd fra grunneierfondet må imidlertid ha en nær tilknyt-
ning til statsallmenningene, enten ved at tiltaket rent fysisk er lagt til statsall-
menning, eller ved at tiltaket som støttes vil ha betydning for lokal næringsut-
vikling og utnyttelse av ressursene i statsallmenningene.

Etter fjelloven § 12 skal bevilgning av midler til tiltak i statsallmenningene 
skje i samråd med en fellesorganisasjon for fjellstyrene. For at lovens krav til 
samråd skal være oppfylt skal NFS få anledning til å uttale seg til det enkelte 
tiltaket.
Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruk av grunneierfondet til tiltak i 
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statsallmenningene. Retningslinjene fås hos NFS eller Statskog SF. Midler kan 
gis som tilskudd eller lån. 

Tilskudd til tiltak deles inn i tre tilskuddsgrupper;
A) Bidra til lønnsom næringsutvikling/videreutvikle eksisterende arbeids-

plasser
B) Infrastruktur som indirekte bidrar til utvikling av lønnsomme arbeids-

plasser
C) Tiltak som innebærer verdiskapning eller bevaring av samfunnsmessig 

art, eksempelvis kulturminnevern

Det pågår en kontinuerlig diskusjon om bruken av grunneierfondet mellom 
Statskog SF og NFS. 

Foto: Gausdal fjellstyre
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8.  fjellovenS beStemmelSer om oppSynSvIrkSomhet

 
8.1 lovgrunnlag
Etter fjelloven § 36, 1. ledd kan fjellstyret ansette oppsynsmenn for å føre 
tilsyn med statsallmenningen. I annet ledd er det fastslått at oppsynet skal 
lønnes av fjellkassa, men at fjellstyret har krav på å få refundert halvparten av 
lønnsutgiftene fra statskassa når tilsettinga har skjedd i samsvar med oppsyns-
ordninger som departementet har godkjent. Etter § 36 siste ledd er det fastslått 
at det er fjellstyret som gir instruks for oppsynstjenesten, men instruksen skal 
godkjennes av LMD.

Fjellstyrene kan gjennom godkjente oppsynsordninger også føre tilsyn med 
eiendommene for staten og tilse at det ikke foregår ulovligheter.

Myndigheten som etter loven tilligger LMD er delegert Statskog SF ved forskrift.

8.2 godkjennIng av oppSynSordnIng
Det er utarbeidet et reglement for refusjonsordningen; «Reglement for tilskudd 
(refusjon) etter fjellovens § 36 vedr. fjellstyrenes oppsyn i statsallmenninger 
ikr. 01.01.02».

Foto: Ringebu fjellstyre
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Fram til 1995 ble fjellstyrenes oppsynsordninger underlagt en vurdering når 
et fjellstyre ønsket å etablere en ny oppsynsordning, eller ønsket en større 
endring/utvidelse i en allerede godkjent ordning. Godkjenningen innebar at 
fjellstyret	fikk	godkjent	en	stilling/stillingsandel	på	et	visst	antall	månedsverk	
kombinasjonsstilling oppsyn/sekretær og/eller et visst antall dagsverk/måneds-
verk	sesongoppsyn.	Fjellstyret	fikk	etter	dette	refundert	halvparten	av	lønns-
utgiftene i tråd med ordningene etter at fjellstyret hadde lagt fram et revidert 
regnskap. Det har vært et mål både fra LMD og Statskog SF side å få til gode, 
profesjonelle oppsynsordninger gjennom ansettelse av oppsyn på heltid samt 
samordning av oppsynstjeneste fjellstyrene imellom, og i forhold til andre 
aktører.

Inntil 1995 var midlene til oppsyns-
refusjon over statsbudsjettet innbakt i 
bevilgningen til Statskog SF over LMDs 
budsjett. Det var derfor ikke mulig å se 
hvor mye som var beregnet til fjellsty-
renes oppsynsordninger, og hvor mye som 
skulle gå til Statskog SFs forvaltningsoppgaver. I tillegg var bevilgningene en 
rekke	år	for	små	til	å	dekke	forpliktelsene	til	de	godkjente	ordningene	og	flere	
fjellstyrer	fikk	ikke	godkjent	oppsynsordninger	av	samme	grunn.

Omlegging av praksis ble derfor diskutert gjennom 1993 og 1994. NFS støttet 
en omlegging av godkjenningsrutinene fra refusjon etter regnskap til godkjen-
ning og bevilgning etter budsjett tilpasset bevilgningen i Statsbudsjettet. 
En forutsetning for at NFS ga sin tilslutning til dette, var at bevilgningen til 
fjellstyrenes oppsyn ble satt opp som egen post i Statsbudsjettet, slik at det var 
mulig å påvirke størrelsen på bevilgningen politisk.

Fra og med 1995 ble refusjonsordningen lagt om, og fjellstyrenes oppsynsord-
ninger blir nå formelt godkjent årlig etter budsjett. Dette skjer etter at bevilg-
ningen over statsbudsjettet foreligger. Bevilgningen er skilt ut som egen post i 
Statsbudsjettet (kap. 1161, post 75).

8.2.1 godkjennIng av oppSynSordnInger – budSjettrutIner
Fjellstyret skal årlig sende inn budsjett over sine oppsynsutgifter for å få 
refundert lønnsutgifter over statsbudsjettet. Fjelloppsyn/saksbehandler som er 
fast ansatt, eller engasjert for kortere tidsrom, skal føre fortløpende timelister. 
Sammendrag av timelister for regnskapsåret skal vedlegges regnskapet.
Budsjettene som sendes inn skal vise fjellstyrenes lønnsutgifter til den virk-
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somheten som er refusjonsberettiget (faglig saksbehandling etter fjelloven og 
oppsynsvirksomhet). I lønnsutgiftene inngår arbeidsgiveravgift, sosiale kost-
nader, forsikring av arbeidstaker og arbeidsklær/sikringsutstyr, samt utgifter til 
godtgjørelser som utbetales de ansatte.

Dersom fjellstyret tidligere har fått tildelt midler gjennom ordningen og fjell-
styrets budsjett for kommende år ikke vil fravike i vesentlig grad, er fristen for 
innsending 1. november. Fjellstyrer som ønsker å etablere en ny ordning eller 
utvide den eksisterende ordningen vesentlig må varsle det sammen med regn-
skapsrapporteringen 1. mai. Bakgrunnen for denne forskjellen er at fjellstyrenes 
budsjetter danner grunnlaget for Statskog SFs innspill til Statsbudsjettet, som 
må oversendes LMD i mai/juni. 

Hvis fjellstyret tidligere ikke har fått midler gjennom ordningen vil det innled-
ningsvis være hensiktsmessig at fjellstyret diskuterer sine tanker vedrørende 
organiseringen av virksomheten både med Statskog SF og tilgrensende fjell-
styrer. NFS kan i denne sammenhengen bidra med erfaringer fra ulike typer 
ordninger hos fjellstyrene. Først etter at ulike løsninger har vært diskutert med 
Statskog SF og omkringliggende fjellstyrer, vil det være naturlig at fjellstyret 
setter opp sitt forslag til organisering og oversender sitt forslag til budsjett til 
Statskog SF. Oversikt over fjellstyrets organisering av virksomheten, samt 
instrukser bør vedlegges oppsynsbudsjettet.

Statskog SF har utarbeidet et skjema med oversikt over viktige datoer, bl.a. for 
innsendinger av budsjett og regnskap som fjellstyrene skal forholde seg til. Se 
vedlegg til håndboken. Fjellstyrene vil få melding fra Statskog SF dersom det 
blir endringer i oppsatte datoer.

8.2.2 godkjennIng av oppSynSInStrukSer
Etter fjelloven § 36, 3. ledd skal Statskog SF godkjenne fjellstyrenes oppsyns-
instrukser. For å lette fjellstyrenes arbeid med instruksene har NFS, i samarbeid 
med Statskog SF og Sentralt oppsynsutvalg (SOU), utarbeidet en standard 
instruks for Fjelloppsyn som fjellstyrene kan velge å følge. Instruksen er 
forhåndsgodkjent av Statskog SF.

Fjellstyrene arbeider under svært ulike forhold, og den standardiserte oppsynsin-
struksen vil ikke være dekkende for alle. Fjellstyret bør derfor foreta en gjennom-
gang av instruksen med jevne mellomrom, og gjøre de endringer som til enhver tid 
er hensiktsmessig for fjellstyret, en prosess som bør skje i nært samarbeid med de 
ansatte. 
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Dersom fjellstyrets instruks for oppsynet avviker fra den forhåndsgodkjente 
oppsynsinstruksen, skal denne sendes Statskog SF for godkjenning.

8.2.3 krav tIl rapporterIng
Fjellstyrene skal årlig sende inn rapporter til Statskog SF innen 1. mai. 
Bakgrunnen for at det skal rapporteres er tosidig. LMD/Statskog SF skal ha 
en oversikt over hvorledes de offentlige midlene er brukt, og om bruken er 
i tråd med fjellstyrets godkjente oppsynsbudsjett. Det er også viktig å bruke 
fjellstyrenes rapporter som et grunnlag for å vise den omfattende virksom-
heten fjellstyrene utøver, og dokumentere hvor kostnadseffektiv denne 
ordningen er.

Det er Statskog SF som fastlegger kravene til rapportering og rapporteringsru-
tiner. 

8.3 begrenSet polItImyndIghet –  
forholdet mellom oppSynet, polItIet og fjellStyret
Fjelloppsyn med begrenset politimyndighet er i utøvelsen av sitt yrke underlagt 
både politiet og fjellstyret. Det er fjellstyret som arbeidsgiver som regulerer 
hvilke oppgaver som skal utføres, samtidig som oppsynet er underlagt politiet 
når det gjelder hvordan politiarbeidet skal utføres. Dette følger av fjelloven  
§ 36, og Lov om politiet (LOV-1995-08-04-53) § 20. 

Flere politidistrikt krever innlevering av egne rapportskjema for naturoppsyn 
når en gjør bruk av begrenset politimyndighet. 

Når det gjelder lovbrudd i statsallmenningene framgår det av § 37, annet ledd, 
at	brudd	på	bestemmelser	om	jakt	og	fiske	og	regler	gitt	til	disse	paragrafene	
er underlagt offentlig påtale, mens de øvrige bestemmelsene er avhengig av en 
anmeldelse fra fjellstyret. Fjellstyret kan gi lederen allmenn fullmakt til å kreve 
påtale i saker som ikke er underlagt offentlig påtale.

Brudd på lovbestemmelser som er underlagt offentlig påtale skal rapporteres 
direkte fra oppsynet til politiet. Det er imidlertid opp til oppsynet å vurdere 
alvorlighetsgrad, og om et lovbrudd skal rapporteres, eller om det skal gis en 
muntlig eller skriftlig advarsel på stedet. Når det gjelder saker som er underlagt 
offentlig påtale kan politiet instruere Fjelloppsynet om hvordan de ulike sakene 
i store trekk skal håndteres. Det kan også være naturlig at fjellstyret kan gi 
Fjelloppsynet	en	anbefaling	om	reaksjon	i	jakt-	og	fiskesaker,	spesielt	hvis	det	
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er foretatt større omlegginger av reglene, og opplysningsarbeidet ikke har vært 
tilstrekkelig til at man kan forvente at brukerne er kjent med dette.

8.4 lov om StatlIg naturoppSyn –  
og om StatenS naturoppSyn (Sno)
Ot.prp nr. 30 (1995/96) «Om lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)» 

ble fremmet for Stortinget våren 1996, og loven ble vedtatt 
i juni 1996. Loven (LOV-1996-06-21-38 Lov om statlig 
naturoppsyn) la grunnlaget for etablering av Statens 
Naturoppsyn (SNO) fra 1997. 

SNO har som viktigste oppgave å ivareta nasjonale miljø-
verdier, og å forebygge miljøkriminalitet. Lov om statlig 
naturoppsyn omfatter følgende lover: naturmangfoldloven, 
viltloven,	lakse-	og	innlandsfiskeloven,	friluftsloven,	
motorferdselloven, kulturminneloven, markaloven, lov om 
fritids- og småbåter og deler av forurensningsloven.

Viktigheten av å videreføre profesjonelle godt fungerende oppsynsordninger, 
ble understreket både i komitéinnstillingen og under stortingsdebatten. Det ble 
også lagt vekt på at politiet skal ha et klart ansvar for forebyggelse og oppføl-
ging av kriminelle handlinger i utmark. 

SNO har det nasjonale overordnete ansvaret for samordning og koordinering av 
det totale statlige naturoppsynsarbeidet. SNO sentralt er organisert som en egen 
enhet i Miljødirektoratet, og har spesielt ansvar for ledelse og oppfølging av 
SNOs eget personell lokalt, inkludert logistikkansvar mht. utstyr og materiell til 
feltpersonellet. I tillegg kommer overordnet ansvar for samordning og koordi-
nering blant annet knyttet til oppfølging og kontakt med politiet, fylkesmen-
nene og kystvakta, og til kjøp av tjenester fra andre aktører som Statskog SF/
Fjelltjenesten, fjellstyrer, Skjærgårdstjenesten, kommuner mv. 

SNO skal informere, veilede og føre kontroll med at de aktuelle bestemmelsene 
blir overholdt. Videre kan oppsynet ha oppgaver som skjøtsel, registrering og 
dokumentasjon, samt andre oppgaver som pålegges av klima- og miljødepar-
tementet. SNO har også oppgaver knyttet til store rovdyr; dokumentasjon av 
rovdyrskader, bestandskartlegging og felling.

SNO løser sine prioriterte oppgaver gjennom en kombinasjon av egne lokalt 
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ansatte naturoppsyn og et omfattende samarbeid med andre oppsynsordninger 
i form av tjenestekjøp. Det ble i 2010 inngått avtale mellom SNO og NFS om 
tjenestekjøp i statsallmenningene. Avtalen danner rammer for de årlige tjenes-
tekjøp som inngås mellom SNO og fjellstyrer. Det er fra 2011 etablert en egen 
post i statsbudsjettet der det bevilges midler til SNO sitt tjenestekjøp hos fjell-
styrene. SNO har i perioden 2011-2014 kjøpt oppsynstjenester av Fjelloppsynet 
for mellom 6,7 og 7,4 mill. kr., og det har årlig vært inngått tjenestekjøpsavtaler 
med 25 – 35 ulike fjellstyrer.

Fjellstyrer som inngår tjenestekjøpsav-
tale med SNO, påtar seg å utføre statlig 
naturoppsyn i statsallmenningen på vegne 
av miljøvernmyndighetene og under faglig 
veiledning av SNO. Fjelloppsynet skal i 
denne sammenheng representere SNO og 
tildeles personlig tjenestebevis av SNO – med 
logo både for SNO og fjellstyret – og gis med 
dette oppsynsmyndighet i henhold til lov 
om statlig naturoppsyn, med de rettigheter og plikter som til enhver tid gjelder 
for utøvelse av slik myndighet i henhold til nasjonal instruks for naturoppsyn. 
Tjenestekjøpsavtalene	definerer	hvilke	oppgaver	som	skal	utføres	og	Fjellopp-
synet rapporterer tilbake til SNO på ressursbruk, faglige resultater og reak-
sjoner.

8.5 SamordnIng av oppSynSordnInger I StatSallmennInger – 
regIonale oppSynSutvalg (rou) og Sentralt oppSynSutvalg (Sou) 
Det er etablert 4 regionale oppsynsutvalg (ROU) som har som formål å priori-
tere og koordinere oppsynsarbeidet i disse regionene. Regionene er basert på de 
etablerte fjellstyresammenslutningene. I de regionale oppsynsutvalgene deltar 
Statskog SF med inntil 2 representanter, fjellstyre/Fjelloppsyn med inntil 3 
representanter, SNO med inntil 2 repr. og politiet med to repr. ROU har rådgi-
vende funksjon overfor fjellstyrene og rapporterer til Sentralt oppsynsutvalg 
(SOU). 

SOU samordner og prioriterer oppgaver på statsallmenning på regionalt nivå. 
SOU har medlemmer fra Statskog SF, SNO, politiet (POD) og NFS. 



HÅNDBOK FOR FJELLSTYRER 2015–2019

96

9. fjellStyretS rolle Som arbeIdSgIver

De	fleste	større	fjellstyrer	har	ansatte	og	har	med	det	også	en	rolle	som	arbeids-
giver. Det er viktig at fjellstyret er bevisst sin rolle som arbeidsgiver. At fjell-
styret er en god og kompetent arbeidsgiver er avgjørende for at de ansatte er 
motiverte og kompetente. 

Som arbeidsgiver har man noen forpliktelser. Noen av disse er lovpålagte:
•	 arbeidsmiljøloven	med	forskrifter
•	 lov	om	yrkesskadeforsikring
•	 ferieloven	
•	 likestillingsloven
•	 arbeidstvistloven
•	 permitteringslønnsloven
•	 lov	om	obligatorisk	tjenestepensjon

 
Andre forpliktelser reguleres i ulike dokumenter der de viktigste er tariffavtaler, 
arbeidsavtale og ulike instrukser, som instruks for daglig leder eller stillings- 
instrukser.

Organisering, rutiner og oppfølging av de ansatte i det enkelte fjellstyre 

Foto: Ringebu fjellstyre



2015–2019  HÅNDBOK FOR FJELLSTYRER

97

påvirkes av mange faktorer. Fjellstyrene er små arbeidsplasser, ofte bare med 
en ansatt. Arbeidsgiver er et valgt organ der styremedlemmene ivaretar sine 
oppgaver og forpliktelser på fritiden og fjellstyreleder, som arbeidsgivers 
øverste representant, ikke nødvendigvis har verken erfaring eller kunnskap om 
arbeidsgiverrollen fra tidligere. Det er vesentlig for gode samarbeidsrelasjoner 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker at særlig styreleder og daglig leder har 
god kunnskap om lov- og avtaleverk. 

9.1 arbeIdSmIljøloven med forSkrIfter
Arbeidsmiljøloven, LOV-2005-06-17-62, er den mest sentrale loven som 
regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er viktig å være 
klar over at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kun gjelder de som er ansatt av 
fjellstyret, inkludert daglig leder, og ikke valgte fjellstyremedlemmer som får 
godtgjørelse for sin innsats etter fjelloven § 7 eller selvstendig næringsdrivende 
som utfører oppdrag for fjellstyret. Til arbeidsmiljøloven er det gitt en rekke 
forskrifter.	Oversikt	over	forskriftene,	samt	veiledningshefter	kan	finnes	på	
Arbeidstilsynets hjemmeside; www.arbeidstilsynet.no.

For fjellstyrenes virksomhet er forskrift om internkontroll den sentrale 
forskriften. Følgende andre forskrifter vil også kunne være aktuelle for fjellsty-
rene:

•	 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (FOR-1998-06-26-608)
•	 Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen  

(FOR-1993-05-24-1425)
•	 Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler (FOR-1995-02-16-170)
•	 Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (FOR-1989-04-14-335)
•	 Forskrift om arbeid av barn og ungdom (FOR-1998-04-30-551)

Generelt er forskriftene etter arbeidsmiljøloven dårlig tilpasset Fjelloppsynets 
virksomhet.

9.1.1 anSettelSeSforhold – hvem regneS Som arbeIdStaker
Arbeidsmiljøloven er begrenset til å omfatte arbeidstakere. Arbeidstakere er 
også fjellstyremedlemmer ansatt som sesongoppsyn og som får refusjons- 
berettiget lønn. 

Et	arbeidstakerforhold	defineres	i	første	rekke	av	at	en	arbeidstaker	er	i	en	
avhengig stilling, at en arbeidstaker har plikt til å stille sin personlige arbeids-
kraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning og plikter å 
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underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet. Arbeidsgiveren 
skal stille til rådighet nødvendig utstyr for arbeidets utførelse og bære risikoen 
for arbeidsresultatet. Tilknytningsforholdet er stabilt og oppsigelig med forut-
bestemte frister. Vederlag for arbeidet inngår. Den formelle organiseringen av 
arbeidet tillegges liten vekt.

9.1.2 anSettelSer
Det er fjellstyrets selv som avgjør om- og hvor mange ansatte fjellstyret skal 
ha. Ved opprettelse av stilling, eller ved rekruttering etter at noen har sluttet, 
kan styret velge om hele eller deler av ansettelsesprosessen skal delegeres til et 
utvalg eller til administrasjonen. Det er få lovregler som regulerer ansettelses-
prosesser. I mange kommuner vil en ansettelse i et fjellstyre bli fulgt med stor 
interesse av innbyggerne. Det er derfor viktig at alle steg i prosessen håndteres 
korrekt. Selv om det er få lover som regulerer ansettelsesprosesser er det lurt å 
skaffe seg god kunnskap om hva man må gjøre, og hva man bør gjøre.

9.1.2.1 arbeIdSmIljølovenS regler om faSt eller mIdlertIdIg anSettelSe 
Arbeidsmiljølovens § 14-9 bestemmer i første ledd at en arbeidstaker skal 
ansettes i fast stilling. Denne bestemmelsen legger klare begrensninger på 
arbeidsgivers mulighet til å ansette noen i midlertidige stillinger. Den forbyr 
likevel ikke slike ansettelser fullt ut. Bestemmelsen har en del unntak som er 
omhandlet i punktene a) til f, under første ledd. For fjellstyret vil muligheten til 
midlertidig ansettelse etter bokstav a) kunne være aktuelt når arbeidets karakter 
tilsier det, eller bokstav b ved ansettelse i vikariater og ved praksisarbeid. I 
tillegg er det iht bokstav f) adgang til å, på visse vilkår, ansette midlertidig for 
en periode på inntil tolv måneder.  

Dersom fjellstyret skal ansette en person for å utføre helt spesielle arbeidsoppgaver 
en sesong, f.eks. omfattende vedlikeholdsarbeid på fjellstyrets hytter, vil det være 
hjemmel for å benytte midlertidig stilling. Det samme gjelder ved kortvarig sesong-
arbeid som oppsyn under villreinjakta. Generelt er det slik at jo mer langvarig og 
regelmessig stillingen er fra år til år, jo større mulighet er det for at stillingen skal 
være fast. For fjellstyrene er det derfor en avveining om de skal ansette sesongan-
satte i midlertidige eller faste stillinger. Det er viktig å være klar over at arbeids-
takere	som	har	vært	sammenhengende	midlertidig	ansatt	i	mer	enn	fire	år	etter	
bokstav a) eller mer enn tre år etter bokstav b) og f) skal anses som fast ansatt slik 
at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse (AML § 14-9 nr. 
6).
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9.1.2.2 lovregler Som regulerer anSettelSeSproSeSSen
Arbeidsmiljølovens kapittel 13 oppstiller forbud mot ulike former for diskri-
minering. Bl.a. oppstilles det en begrensing i arbeidsgivers rett til å innhente 
og kreve opplysninger om potensielle arbeidstakere. I en ansettelsesprosess 
kan det ikke stilles krav om, bes om, eller på annen måte innhentes opplys-
ninger om hvordan arbeidstaker stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle 
spørsmål, eller om de er medlemmer av en lønnstakerorganisasjon. Unntak fra 
denne regelen kan vanskelig tenkes å være aktuelt for fjellstyrene.

Forvaltningslovforskriftens (FOR-2006-12-15-1456) kapittel 5 har regler 
om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltningen. 
Da forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak er gjort gjeldende for 
fjellstyrenes	forvaltning,	og	en	ansettelse	er	definert	som	et	enkeltvedtak	etter	
forvaltningsloven, må fjellstyret etterleve forskriften. Etter forskriften er anset-
telsessaker i utgangspunktet unntatt forvaltningslovens regler om dokument-
innsyn. Enhver søker har imidlertid rett til, etter forespørsel, å få opplysninger 
om de øvrige søkernes navn, alder, utdanning og tidligere arbeidspraksis. 
Videre har enhver søker rett til å gjøre seg kjent med søknad med vedlegg fra 
søkere som er innstilt eller ansatt i stillingen.

Etter offentleglova § 25 kan dokumenter som gjelder ansettelser unntas fra 
offentlighet. Et unntak er søkerliste som skal inneholde søkerens navn, alder, 
stilling/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Aviser som henvender seg 
til fjellstyret har krav på en søkerliste med dette innholdet. En søker som ikke 
ønsker sitt kandidatur offentliggjort kan be om unntak, og fjellstyret kan innvilge 
dette dersom det ikke knytter seg «særlig offentlig interesse til stillingen», jf. §25. 
Anonyme søkere angis også på søkerlisten med opplysning om kjønn.

For ansettelser i stat og kommune er regler om selve ansettelsesprosessen 
inntatt i avtaleverket mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse reglene 
gjelder ikke for fjellstyrene.

Likestillingsloven § 4 forbyr kjønnsdiskriminering også ved ansettelser.

Arbeidsmiljøloven §§ 14-2 og 14-3 gir arbeidstaker som er oppsagt på grunn av 
virksomhetens forhold og deltidsansatte på visse vilkår fortrinnsrett til ny ansettelse.

9.1.2.3 praktISk organISerIng av anSettelSeSproSeSSen
Organisering av ansettelsesprosessen vil være avhengig av hva slags stilling 
som skal lyses ut, og fjellstyret må selv vurdere hvordan ansettelsesprosessen 
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skal legges opp i det enkelte tilfellet. Sentralt for fjellstyret er at det legges opp 
til en ansettelsesprosess som sikrer at de kandidatene fjellstyret vil være tjent 
med som arbeidstakere får kjennskap til at stillingen er utlyst, og får lyst til å 
søke den. 

     De enkelte stegene i en ansettelsesprosess vil normalt være disse:
 
 Ledig eller ny stilling oppstår
  ä
 Utarbeide jobbanalyse og planlegge rekrutteringen
  ä
 Utforme eventuell stillingsannonse, 
 utlyse eksternt og/eller internt
  ä
 Evaluere og selektere søkerne,  
 intervjuer, referansesjekk m.v.
  ä
 Tilby stillingen, overbevise søkeren
  ä
 Fremsette tilbud

Les mer om rekruttering og ansettelsesprosesser i personalhåndboka. Den 
finner	du	på	de	interne	nettsidene;	www.fjellstyrene.no

9.1.3 krav tIl arbeIdSavtale
Av arbeidsmiljøloven følger det at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle 
arbeidsforhold. Etter Arbeidsmiljøloven § 14-5 skal det ved et hvert arbeidsfor-
hold med samlet varighet av mer enn en måned, inngås en skriftlig arbeidsavtale 
som skal foreligge snarest mulig og senest innen en måned etter at arbeidsfor-
holdet er startet.

I Arbeidsmiljøloven § 14-6 er det satt opp minimumskrav til innhold i en 
arbeidsavtale. NFS anbefaler at fjellstyrene bruker mal for arbeidsavtale hentet 
fra Arbeidstilsynets nettsider. I denne fremkommer alle opplysninger som må 
være med.

9.1.3.1 forholdet mellom arbeIdSavtale og tarIffavtale
Arbeidsavtalen regulerer forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og dennes 
arbeidsgiver. En tariffavtale regulerer forholdet mellom en fagforening og 
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arbeidsgiver, eller arbeidsgiverorganisasjon. Tariffavtalen kan ikke være i strid 
med en ufravikelig lovbestemmelse. Pr. høst 2015 er det kun én tariffavtale i 
fjellstyresystemet. Denne tariffavtalen er inngått mellom NFS og Naturviterne. 
For ansatte i fjellstyrene som er organisert i Naturviterne plikter fjellstyrene å 
minimum følge tariffavtalen. Dette fordi tariffavtalen er en minstelønnsavtale 
og det står partene fritt å avtale lokale betingelser som er bedre enn det som 
fremkommer i tariffavtalen.

I NFS’ vedtekter fremgår det at styret i NFS, eller de styret utpeker forestår de 
årlige lønns- og tarifforhandlinger på vegne av de fjellstyrene som har organiserte 
ansatte, og at fjellstyrer som ikke ønsker at styret skal forhandle på deres vegne kan 
reservere seg. Fjellstyret plikter da å gi skriftlig beskjed om dette innen 1. mars det 
året det forhandles. Det er mulig å reservere seg bare for 1 år om gangen. 

For ansatte som ikke er medlem av Naturviterne foreligger det ingen tariff-
avtale og det vil derfor være opp til fjellstyret i forhandlinger med de enkelte 
ansatte å fastsette lønn og annen godtgjørelse. Lønnsnivået i tariffavtalen er 
tilpasset arbeidstakere med høyere formell utdannelse. Noen fjellstyrer legger 
tariffavtalen til grunn også for ansatte som ikke er organiserte i Naturviterne. 
Dette er uproblematisk så lenge arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det. 
For arbeidstakere som ikke er organisert, og som ikke faller inn under noen av 
kategoriene i tariffavtalens lønnssystem, velger noen fjellstyrer å inngå separate 
lønnsavtaler og for øvrig legge tariffavtalens bestemmelser til grunn. Tariffav-
talen	finner	du	på	NFS’	interne	nettsider.

9.1.4 arbeIdSgIverS StyrIngSrett
Arbeidsgiver	har	styringsrett	overfor	sine	ansatte.	En	vanlig	definisjon	av	
styringsretten er:

 «Arbeidsgivers rett til å ansette og til å si opp arbeidstakere,  
til å lede, fordele og kontrollere arbeidet».

Innenfor dette setter lov og avtaler rammer for utøvelsen av styringsretten – for 
fjellstyrene er dette hovedsakelig arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, ferie-
loven, internkontrollforskriften, tariffavtale og arbeidsavtale.

Arbeidsmiljøloven gir bl.a. regler om:
•	 arbeidstid	(kap.	10).	
•	 barn	og	ungdoms	arbeid	(kap.	11)
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•	 rett	til	permisjon	(kap.	12)
•	 vern	mot	diskriminering	(kap.	13)
•	 ansettelser	(kap.	14)
•	 utbetaling	av	lønn	og	feriepenger	(§	14-15)
•	 oppsigelser	og	avskjed	og	formelle	krav	til	prosessen	(kap.	15	og	17),	

arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (kap. 16)

9.1.4.1 SærlIg uavhengIg StIllIng
I tariffavtalen heter det at «partene er enige om at arbeidstakere ansatt som 
oppsyn har en særlig uavhengig stilling». Begrepet «særlig uavhengig stilling» 
er hentet fra AML §10-12 pkt 2 og brukes om en gruppe arbeidstakere som 
er unntatt fra AMLs bestemmelser om arbeidstid i kapitel 10, med unntak av 
§ 10-2, 1., 2. og 4. ledd. Det er imidlertid viktig å være klar over at, dersom 
det	skulle	vise	seg	at	stillingen	i	realiteten	ikke	faller	innenfor	AMLs	defini-
sjon, vil bestemmelsen i tariffavtalen ikke gjelde. Paragrafen omtales ofte som 
«unntaksbestemmelsen» fordi den unntar en liten gruppe arbeidstakere fra 
bestemmelsene om bl.a. hva som er alminnelig arbeidstid, overtid, arbeidsfri, 
pauser og søndagsarbeid/nattarbeid. Det understrekes at disse arbeidstakerne er 
omfattet av alle øvrige bestemmelser i AML. Det er viktig å være klar over at 
arbeidsgiver fremdeles har ansvar for at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige 
fysiske eller psykiske belastninger og at arbeidet er slik at sikkerhetshensyn 
ivaretas. Særlig uavhengig stilling betyr at arbeidstaker selv har ansvar for at 
hun/han ikke jobber mer enn arbeidstiden tilsier. Tariffavtalen inneholder  
praktiske ordninger for justering av arbeidstiden over året.

Med jevne mellomrom diskuteres det hvordan arbeidsgivers styringsrett forholder 
seg til arbeidstakere med særlig uavhengig stilling. Særlig uavhengig stilling 
betyr unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, på alle øvrige områder bibeholdes 
arbeidsgivers styringsrett. Det kan være tvilstilfeller knyttet til for eksempel å 
pålegge arbeidstaker fast kontortid eller lange sammenhengende økter i felt. Hver 
slik sak må vurderes separat. Hver slik sak må vurderes konkret.

9.1.5 arbeIdSgIverS og arbeIdStakerS anSvar for arbeIdSmIljøet
I AML fremkommer det at arbeidsgiver har et overordnet ansvar for å sikre 
et forsvarlig arbeidsmiljø, ute så vel som inne, og fysisk så vel som psykisk. 
Arbeidstaker har videre plikt til å medvirke i det systematiske helse- miljø- og 
sikkerhetsarbeidet i organisasjonen.
Følgende er sentralt for fjellstyrene når det gjelder ivaretakelse av arbeidsmiljøet:

•	 Arbeidsgivers	og	arbeidstakers	plikter	(kap.	2)
•	 Virkemidler	og	krav	til	arbeidsmiljøet	(kap.	3	og	4)
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•	 Registrering	og	melding	av	arbeidsulykke	og	yrkessykdom	m.m.	(kap.	5)
•	 Internkontrollforskriften

9.1.5.1 krav tIl arbeIdSmIljøet
I AML kap. 4 er det oppstilt krav til arbeidsmiljøet. Hovedregelen følger av 
loven § 4-1 som generelt slår fast at arbeidsmiljøet skal være «fullt forsvarlig». 
De øvrige bestemmelser i kapittel 4 oppstiller konkrete krav til arbeidsmiljøet. 
Dette gjelder blant annet krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling av 
arbeidet, krav til det psykososiale og det fysiske arbeidsmiljøet og regulering 
av kjemisk og biologisk helsefare.

9.1.5.2 forSkrIft om SyStematISk helSe- mIljø- og SIkkerhetSarbeId
Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid («FOR-1996-12-06-
1127 Internkontrollforskriften») skal sikre at arbeidsgiver har rutiner for å sikre 
arbeidstakerens arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygge helseskader eller miljøforstyr-
relser, samt verne det ytre miljø mot forurensning slik at målene i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen oppnås. Forskriften er hjemlet i arbeidsmiljøloven, lov 
om brannfarlige varer og væsker og gasser under trykk, lov om eksplosive varer, 
brannvernloven, forurensningsloven, lov om produktkontroll og forbrukertjenester, 
sivilforsvarsloven og lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.

For å oppfylle internkontrollforskriftens krav må fjellstyret etter § 5 utarbeide 
mål og rutiner for gjennomgang av internkontroll og sikre at arbeidstakere har 
tilstrekkelig kunnskap og kunne dokumentere at regler og rutiner er fulgt. Rele-
vante lover, forskrifter, instrukser og dokumentasjon bør samles og oppbevares 
lett tilgjengelig for fjellstyret og de ansatte.

Se	personalhåndboka	for	å	finne	mer	detaljer	om	HMS	arbeidet,	
deriblant mal for internkontroll på ulike områder og mal for 
opplæring/gjennomgang.

9.1.5.3        krav tIl regIStrerIng av og meldIng om arbeIdSulykke og yrkeSSykdom
Etter arbeidsmiljølovens kapittel 5 skal arbeidsgiver sørge for 
å registrere og melde alle personskader og sykdom som antas 
å være forårsaket av arbeidet. Arbeidsgiver plikter også å føre 
statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, noe som 
er nærmere regulert i folketrygdlovens § 18-2, tredje ledd.

Melding om alvorlig skade og dødsfall skal gis straks til 
Arbeidstilsynet på telefon 815 48 222 og politiet 02800.
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9.1.5.4 verneombud, arbeIdSmIljøutvalg, verne- og helSeperSonell
Ved virksomheter som har mindre enn 10 ansatte kan partene skriftlig avtale 
annen ordning enn valg av verneombud, for eksempel at det ikke skal være 
verneombud. Dette betyr at fjellstyrene ikke er pålagt å ha verneombud, og det 
er bare virksomheter med mer enn 50 ansatte som er pålagt å ha arbeidsmiljøut-
valg. Fjellstyrene er ikke pålagt å ha bedriftshelsetjeneste.

9.1.6 oppSIgelSer og avSkjed
Arbeidsmiljølovens kapittel 15 regulerer adgangen til å si opp eller avskje-
dige arbeidstakere. En vesentlig reduksjon i stillingsandel vil regnes som en 
«deloppsigelse» og omfattes av reglene i kapitlet. 

NFS anbefaler at det i oppsigelses- og avskjedigelsessaker søkes juridisk 
bistand i forkant for å sikre at lovens krav til saklighet, form og fremgangsmåte 
er i samsvar med loven. Dette fordi manglende overholdelse av formelle krav 
kan medføre at oppsigelsen/avskjeden blir kjent ugyldig.

9.1.6.1 arbeIdSmIljølovenS regler om oppSIgelSe
Det kan være ulike grunner til at arbeidsgiver går til oppsigelse, alt fra ned- 
bemanning pga. økonomi til arbeidstaker som ikke fungerer. Krav til hvordan en  
oppsigelse skal gjennomføres reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 15. Her 
fremgår det at før avgjørelse tas, skal oppsigelsen, hvis mulig, drøftes med arbeids-
takeren og/eller dens tillitsvalgte. Den skal være skriftlig og leveres personlig/
sendes rekommandert. Innholdet i oppsigelsen skal iht AML § 15-4 være: 

1. om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål
2. om arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen 
3. om de frister som gjelder for å kreve forhandlinger,  

reise søksmål og for å fortsette i stillingen 
4. om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt (dvs. fjellstyret) 
5. informasjon om fortrinnsrett til ny stilling dersom  

oppsigelsen skyldes økonomiske forhold

En ugyldig oppsigelse kan føre til at den oppsagte har krav på å få stillingen 
tilbake og/eller erstatning fra arbeidsgiver (§ 15-12). Loven fastsetter minste-
krav til lengde på oppsigelsesfrister ut fra tjenestetid og arbeidstakers alder, 
samt fra hvilket tidspunkt oppsigelsen starter å løpe, se AML § 15-3.

Etter § 15-7 er arbeidstaker sikret vern mot usaklig oppsigelse, mens kapittel 17 
gjelder saksgangen i tvist om usaklig oppsigelse. Det er viktig å være klar over 
at en arbeidsgiver heller ikke uten begrunnelse kan si opp en arbeidstaker i en 
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avtalt prøvetid, se AML § 15-6. Arbeidstaker har etter §§ 15-8, 15-9 og 15-10 
et spesielt vern mot oppsigelse ved sykdom, svangerskap, etter fødsel, adopsjon 
og ved militærtjeneste. 

9.1.6.2 arbeIdSmIljølovenS regler om avSkjed
Reglene om avskjed er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 15-14, og gir arbeidsgiver 
anledning til å avskjedige en arbeidstaker med påbud om å gå på dagen, uten 
ytterligere krav på lønn, dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd 
eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Som for oppsigelse vil en 
ugyldig avskjed kunne medføre at vedkommende har krav på å få stillingen 
tilbake eller erstatning.
 

9.2 lov om yrkeSSkadeforSIkrIng
«LOV-1989-06-16-65 Lov om yrkesskadeforsikring» pålegger fjellstyret å 
tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Et hvert større forsikringssel-
skap har god oversikt over dette og kan gi tilfredsstillende veiledning. Yrkes-
skadeforsikring kan også ordnes gjennom KLP (Kommunal Lands- 
pensjonskasse). Dersom fjellstyret ansetter for en kortere periode, for eksempel 
sesongoppsyn, må fjellstyret undersøke med sitt forsikringsselskap om disse er 
omfattet av forsikringsordningen. Det samme gjelder dersom Fjelloppsynet tar 
med seg praktikanter/studenter ut i felt.

NFS har satt i gang et arbeid med sikte på å samordne dekninger og spare kost-
nader ved felles innkjøp av alle forsikringer gjennom NFS. Fjellstyrene vil bli 
holdt orientert om dette arbeidet.

9.3 penSjon
I tariffavtalen som er inngått mellom Fjelloppsyn organisert i Naturviterne og 
NFS går det fram at alle Fjelloppsyn med fast tilsetting, og deltidstilsatte med 
mer enn 14 timer pr. uke, skal ha ordnet pensjon. Eventuell førtidspensjon kan 
avtales mellom det enkelte Fjelloppsyn og arbeidsgiver. Det er arbeidsgivers 
ansvar at pensjonsordningen til enhver tid er à jour for den enkelte arbeidstaker.

NFS gjennomfører nå en vurdering av dagens pensjonsordning hos fjellstyrene 
og NFS herunder eventuell overgang til innskuddspensjon. Fjellstyrene vil 
holdes orientert om dette arbeidet.
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10. praktISk organISerIng av fjellStyretS arbeId 
 
10.1 planleggIng av fjellStyretS vIrkSomhet
Kommunen og fylkeskommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utar-
beide en samlet plan for sin virksomhet. Fjellstyret er verken et kommunalt 
eller statlig organ. Slik sett gjelder ikke kommunelovens krav om en samlet 
plan for virksomheten for fjellstyrene. Dagens krav til profesjonalitet også fra 
fjellstyrets side, kan likevel utløse et behov for å planlegge aktiviteten. Det kan 
derfor være fornuftig for fjellstyrene å følge mange av de kravene som ligger 
på kommunen, gjennom kommuneloven.

10.1.2 langtIdSplanleggIng 
Fjellstyrenes behov for å planlegge virksomheten vil variere, avhengig av 
forvaltningsansvar og interesse fra publikum. Fjellstyrer som administrerer mye 
areal, fast tilsatte, tildeler og leier ut beite og setrer og selger mange jakt- og 
fiskekort,	vil	ha	stort	behov	for	å	planlegge	virksomheten	sin.	Små	fjellstyrer	
med mindre aktivitet, vil nødvendigvis ikke ha det samme behovet for planleg-
ging. God planlegging vil også være med og skape større forståelse og  
engasjement for det arbeidet som fjellstyret er pålagt å gjøre. Fjellstyrenes 
administrative kapasitet vil også sette noen skranker for hvor mye arbeid fjell-
styret har mulighet til å legge ned i langtidsplanleggingen.

Foto: Gausdal fjellstyre
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Forvaltningsplan/virksomhetsplan
NFS har utarbeidet en veileder for utarbeidelse av forvaltningsplan/ 
virksomhetsplan for fjellstyrer. Bakgrunnen for dette arbeidet var de stadig nye 
utfordringene som fjellstyrene møter. Flere fjellstyrer har laget forvaltnings-
planer	på	bakgrunn	av	veilederen.	Forvaltningsplanene	har	flere	års	varighet,	
gjerne 4 år, og bør rulleres en gang i valgperioden. 

Forvaltningsplanen bør inneholde en gjennomgang av hvilke utfordringer fjellstyrene 
vil møte i fremtidig forvaltning av statsallmenningene, og på bakgrunn av dette sette 
opp hvilke mål og tiltak fjellstyrene bør gjennomføre når det gjelder egen virksomhet. 

Arbeidet med en forvaltningsplan bør starte så tidlig som mulig ved inngangen til 
en ny fjellstyreperiode. Dette for at nye fjellstyremedlemmer i størst mulig grad skal 
være	delaktig	i	prosessen	med	å	definere	hvilke	mål	fjellstyret	skal	ha	for	perioden.

Veilederen kan bestilles hos NFS.

Deltakelse i kommunal planlegging/arealdelen av kommuneplanen
Premissene for forvaltningen av arealene i en kommune blir lagt i arealplan- 
leggingen i kommunen. Kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å drive 
en kontinuerlig arealplanlegging, og skal rullere kommuneplanen med areal-
delen en gang i løpet av kommuneplanperioden, dvs. hvert 4 år.

For fjellstyrene vil deltaking i kommuneplanarbeidet ha stor betydning for det 
handlingsrommet fjellstyrene vil få i fremtiden. Vedtektene som utarbeides for 
LNFR- områdene (landbruk, reindrift, natur, og friluftsområde) har betydning 
for f.eks. fjellstyrets mulighet til å sette opp fjellstyrehytter og naust. Areal-
delen til kommuneplanen sier også noe om hvor kommunen vil akseptere f.eks. 
hyttebygging i fremtiden. For fjellstyrene kan dette få konsekvenser i forbin-
delse med overføring av seter til fritidseiendom på festekontrakt, og for mulige 
framtidige inntekter fra hyttefester. 

For å bli hørt på en god måte ved rullering av kommuneplanen, er det viktig for 
fjellstyrene å delta tidlig i planarbeidet, og spille en aktiv rolle i prosessen.

10.1.3 budSjett med tIlhørende årSplan
Fjellstyrene bør for sin virksomhet utarbeide forslag til budsjett med tilhørende 
årsplan/virksomhetsplan. Erfaringsmessig skjer dette ofte i januar/februar, når 
regnskapet er ferdig. Det er naturlig å starte dette arbeidet så tidlig som mulig 
ved valg av nye fjellstyrer.
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Årsplanen skal være realistisk og omfatte alle økonomiske midler som dispo-
neres for året, og anvendelsen av disse midlene. Det skal budsjetteres med et 
driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, ordinære avdrag og 
nødvendige avsetninger.

Fjellstyrene	bør	også	utarbeide	en	økonomiplan	som	omfatter	de	fire	neste	
budsjettår, og som gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, for- 
ventede utgifter og prioriterte oppgaver i denne perioden. Økonomiplanen bør 
også behandles i fjellstyret.

10.2 regnSkap og årSmeldIng

10.2.1 regnSkap
Statskog SF har utarbeidet rundskriv om fjellstyrenes regnskaps- og revisjons- 
ordning; Rundskriv 1/2003. Til rundskrivet følger det en kontoplan, som fjell 
styrene er pålagt å føre regnskap i henhold til.

Rundskrivet har bl.a. krav om at regnskapet til fjellstyrer med brutto regnskap 
over kr. 100.000,- skal føres av kommune eller autorisert regnskapsfører eller 
regnskapskontor, eller annen likeverdig ordning som må godkjennes av Stat-
skog SF. For fjellstyrer med brutto regnskap under kr. 100.000,-, kan regnskap 
føres av kasserer valgt av styret, alternativt som for fjellstyrer med brutto-
inntekt over kr. 100 000,-. Revisjon skal utføres av kommunal eller registrert 
revisor. Fjellstyret kan søke om å få godkjent annen revisor. 

Fjelloppsynet må føre fortløpende timelister for alt arbeid både i felt og med 
saksbehandling etter fjelloven, jf. Rundskriv 1/2003. Skjema for ført arbeids- 
oversikt føres hver måned. Alle timelister skal være tilgjengelige for revisor. 
Et sammendrag av timelister for regnskapsåret skal vedlegges regnskapet. 
Rundskrivet gir en opplisting av timelistens oppdeling, med utgangspunkt i 
tilskuddsberettiget og ikke tilskuddsberettiget arbeid. Det foreligger skjema for 
føring av timelister. 

Senest 1. mai året etter regnskapsåret, skal revidert regnskap, sammendrag av 
timelister for året og revisormelding sendes til Statskog SF. Regnskapet skal gi 
en god oversikt over fjellstyrets drift siste år, og fjellstyrets økonomiske stil-
ling. I tillegg skal fjellstyret gi en oppstilling som viser eierandeler (aksjeposter, 
andelsbrev o.l.) og plasseringen av likvider. Kostnadene knyttet til oppsyns- 
arbeid som er tilskuddsberettiget skal i tillegg til å gå fram av regnskapet, også 
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gå fram av noter til regnskapet, eller revisorbekreftet vedlegg. Statskog  
gjennomgår og godkjenner regnskapet. Statskog kan i denne forbindelse be 
fjellstyret gi ytterligere opplysninger.

Refusjonsordningen; Reglement for tilskudd (refusjon) etter fjellovens § 
36 vedr. fjellstyrenes oppsyn i statsallmenninger ikr. 01.01.02
Gjennom refusjonsordningen (Reglement for tilskudd (refusjon) etter fjell-
oven § 36 vedr. fjellstyrenes oppsyn i statsallmenninger) kan fjellstyrene søke 
om midler til dekning av statens andel av kostnadene med refusjonsberetti-
gede oppgaver (§36). Totalrammen for kostnadene med refusjonsberettigede 
oppgaver fastsettes i Statsbudsjettet. 

Fjellstyrenes refusjonsberettigede 
oppsyn blir i prinsippet godkjent for 
ett år av gangen gjennom tildelingen 
av budsjettmidler. Fjellstyrene sender 
hvert år innen fristen budsjettforslag for 
påfølgende budsjettår til Statskog SF. 
Når statsbudsjettet foreligger, og etter 
samtaler med NFS, fordeler Statskog 
SF årets bevilgning mellom fjellsty-
rene. Fjellstyrene vil normalt få beskjed om årets fordeling i løpet av februar. 
Tilskuddet utbetales etter at Statskog SF har mottatt, gått gjennom og godkjent 
fjellstyrets regnskap og rapportering med hensyn til refusjonsordningen. 

10.2.2 årSmeldIng
En	årsmelding	kan	være	et	godt	redskap	for	fjellstyrene	i	flere	sammenhenger.	
Fjellstyrer som lager årsmeldinger vil for egen del ha en oversikt over aktivi-
teten og de disposisjoner som ble gjort inneværende år. Fjellstyret vil på den 
måten få en oversikt over hvorledes aktivitetsåret har utviklet seg i forhold til 
de planene fjellstyret hadde ved inngangen av året. Årsmeldinger er også gode 
å ha når det er behov for å gå tilbake for å få en oversikt over de disposi- 
sjonene som har blitt gjort. I et lengre perspektiv, vil årsmeldinger være et 
nyttig hjelpemiddel for nye fjellstyremedlemmer som har behov for å få en 
oversikt over hva som har foregått i fjellstyret, før vedkommende ble valgt inn. 
Noen fjellstyrer bruker også årsmeldingen til å lage statistikk over solgte jakt- 
og	fiskekort,	og	over	antall	felte	dyr	for	små-	og	storvilt.

Årsmeldingen kan også være et godt hjelpemiddel til å informere andre parter 
om hva fjellstyret har av aktiviteter og de disposisjoner som har blitt gjort 
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gjennom året. Mange fjellstyrer sender årsmeldingen sin til alle husstandene i 
kommunen. I tillegg kan det være fornuftig å sende årsmelding til kommunen 
og andre offentlige forvaltningsorgan.

NFS ønsker å få tilsendt årsmeldinger fra fjellstyrene. Årsmeldingene gir NFS 
et innblikk i de aktivitetene som foregår i regi av fjellstyrene. En oversikt over 
hva som foregår i fjellstyresystemet er svært nyttig for NFS i det arbeidet NFS 
skal gjøre for fjellstyrene. Erfaringer som fjellstyrer gjør i ulike saker kan 
NFS på denne måten formidle til andre fjellstyrer som jobber med de samme 
problemstillingene, men som ikke har kommet like langt i saksgangen. NFS 
ønsker også tilsendt elektroniske årsmeldinger fra de fjellstyrene som har dette, 
slik at det er lett å videreformidle årsmeldinger til interesserte fjellstyrer, samt 
at NFS kan legge ut årsmeldingen på hjemmesiden; www.fjellstyrene.no (se 
10.5.3).

10.2.3 tIlSkuddSordnInger
Fjellstyrene kan søke ulike typer tilskuddsordninger til dekking av utgifter i forbin-
delse	med	tiltak	for	f.eks.	friluftsliv,	jakt,	fiske	og	næringsutvikling	i	bygdene.	

Klima- og miljødepartementet
KLD sender hvert år ut informasjon om «Tilskotts- og låneordningar». 
Ordningene	omfatter	områdene	naturforvaltning	(vilt-	og	fiskefondet,	frilufts-
livsmidler, kulturminnevern), forurensing og regional- og lokal planlegging. 
Rundskrivet kan lastes ned fra KLD sine sider; www.regjeringen.no. Se under 
rundskriv. De ulike søknadsfristene går ellers fram av rundskrivet.  

NFS har siden 2007 til d.d. fått tilskudd til friluftslivmål fra Miljødirektoratet. 
Disse midlene har vært fordelt til fjellstyrene etter søknad til NFS. Informa-
sjon om målgruppe, søknadsfrister mv sendes til fjellstyrene fra NFS så snart 
tilsagnsbrev er mottatt fra Miljødirektoratet, normalt første halvdel av året.

Spillemidler
Fra 2015 har fjellstyrene mulighet for å søke om spillemidler jf. kapittel 4 
i V-0732: (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-
tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2015/id2417396/). Ordningen 
omfatter tilskudd til overnattingshytter og løypetiltak i fjellet. Inntil 50% av 
beløpet	kan	finansieres	med	spillemidler.	Søknadene	håndteres	av	Den	Norske	
Turistforening (DNT), før fordelingen foretas av Kulturdepartementet (KUD). 
For å opprette en søknad må søker og anleggsenheten på forhånd være  
registrert i idrettsanleggregisteret (Idrettsanlegg.no). DNT eller kommunen 
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kan gjøre registreringen for fjellstyret. Søknadsfrist har de siste årene vært 
1. november. Svar på søknad sendes av Kulturdepartementet, og kan ventes i 
midten av mai året etter. Ytterligere informasjon om ordningen, søknadsskjema 
mv er tilgjengelig på NFS interne nettsider.

Kommunale viltfond
Etter omleggingen av viltfondet, er det nå kommunen som administrerer 
fellingsavgiftene i forbindelse med elg og hjort. Midlene kan bl.a. brukes til 
tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganise-
ring m.m. Søknad sendes den enkelte kommune.

Kommunale kulturmidler/friluftslivsmidler
Noen kommuner tildeler kulturmidler etter søknad til lag og organisasjoner i 
kommunen. Her vil det være ulike søknadsfrister fra kommune til kommune. Fjellsty-
rene må derfor følge aktivt med i lokalpressen for å få med seg søknadsfristen. Ofte 
vil det være en søknadsfrist i første halvår, for tildeling av midler i andre halvår.

Grunneierfondet
Grunneierfondet skal bl.a. brukes til tiltak i statsallmenningene. Kap. 7 har 
nærmere omtale av bruken av grunneierfondet.

Statskog SF har i samarbeid med NFS utarbeidet nye retningslinjer for bruk av 
grunneierfondet til tiltak i statsallmenningene. Grunnet dårlig økonomi i fondet 
er det ikke hvert år det har vært utbetalt tilskudd fra fondet. Det er utarbeidet 
eget søknadsskjema som kan fås ved å kontakte Statskog SF eller NFS.

Regionale utviklingsmidler
Regionale utviklingsmidler forvaltes av fylkeskommunen og fordeles på ulike 
formål og tiltak i fylket. Prosjekter/tiltak der målet er å utvikle tilbud som kan 
styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet vil bli 
prioritert. Tildeling av støtte gjøres for øvrig i samsvar med statlige retnings-
linjer og føringer for fylkeskommunens økonomiske midler. Alle søknader 
sendes via www.regionalforvaltning.no.

Tilskudd til reiselivsprosjekter
Innovasjon	Norge	har	flere	søknadsmuligheter	til	prosjekter	knyttet	til	grønt	
reiseliv og andre reiselivsprosjekter. Man kan her tenke seg et samarbeid 
mellom	for	eksempel	fjellstyret	og	flere	lokale	turistbedrifter.	Mer	informasjon	
finnes	på	www.innovasjonnorge.no.
Midler til Bygdeutvikling – BU-midler
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Alle landets fylker har midler til bygdeutviklingstiltak, kalt BU-midler. 
Midlene er avsatt over jordbruksavtalen. BU-midlene skal bidra til å skape 
lønnsomme arbeidsplasser i eller i tilknytting til landbruk, og til levende 
bygdesamfunn. Det er felles søknadsskjema for fylkesvise BU-midler forvaltet 
av Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA). Søknads-
skjema kan fås hos kommunene eller hos fylkesmannens landbruksavdeling, 
eller over internett: www.innovasjonnorge.no, under tjenester. Søknaden skal 
sendes til kommunen der landbrukseiendommen eller prosjektet er lokalisert.

For mer informasjon om BU-midler se www.innovasjonnorge.no.

10.3 arkIverIng
Arkivlova gjelder med noen unntak for alle offentlige organ. Offentlige organ 

plikter å ha arkiv, og disse skal være 
ordnet og innrettet slik at dokument er 
trygge som informasjonskilde for nåtid 
og ettertid (§ 6).

Statskog SF og fjellstyrene i Oppland 
har utarbeidet en arkivnøkkel for fjell-
styrene. Nøkkelen har tidligere blitt 
anbefalt av NFS. Arkivnøkkelen er 

tilgjengelig hos NFS.

10.4 gjennomførIng av fjellStyremøter
Kap. 6, §§ 29-39 i kommuneloven har bestemmelser om saksbehandlingsregler 
for folkevalgte organ, så langt kommunestyret eller oppnevningsorganet ikke 
bestemmer noe annet.

En del av disse tiltakene er det fornuftig at også fjellstyret har for sin møtevirksomhet.

10.4.1 InnkallIng og SakSforberedelSer
Fjellstyrene bør lage skriftlig innkalling til fjellstyremøter. Møtet avholdes når 
leder	finner	det	nødvendig,	eller	minst	1/3	av	medlemmene	krever	det.	I	saker	
som angår bruksberettigede, skal disse ha en ukes uttalefrist, jfr. forhåndsvars-
ling kap. 4.1.3.

Leder i samarbeid med saksbehandler/daglig leder setter opp saksliste for det 
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enkelte møte. Møteinnkalling/saksliste bør sendes fjellstyremedlemmene i god 
tid før møtet.

Det er også naturlig å lage en saksforberedelse for sakene som skal behandles, 
og som blir sendt ut sammen med sakslisten. Dette vil lette arbeidet for 
medlemmene, og samtidig gi en god oversikt for alle parter. En saksforbere-
delse kan også være med og avdekke uklare forhold eller moment som tidligere 
ikke har vært kjent, og slik bidra til et godt grunnlag for de vedtak som skal 
fattes.

Gjennomføring av selve møtet
Møtet ledes av fjellstyrets leder. Ved fravær av leder, er det nestleder som står 
for ledelsen av møtet. Daglig leder/sekretær er saksbehandler og administrator 
for lederen og fjellstyret.
Utsendt saksliste er ikke endelig, men bør i størst mulig grad vise de saker som 
skal behandles i møtet. Saker som står på sakslisten kan utsettes til et senere 
møte, f.eks. dersom det oppstår usikkerhet om faktiske forhold, eller det er 
behov for mer utredning av saken. Saker som ikke står på sakslisten kan også 
behandles i møtet. Medlemmene kan henvende seg til leder eller saksbehandler 
for å få med nye saker. For fjellstyrene er det imidlertid viktig å gi sakene en så 
god behandling som mulig, og det bør være gode grunner til at fjellstyret skal 
behandle en sak som ikke stod på saklisten før møtet. Saker som angår f.eks. 
ansatte skal stå på saklisten.

Vedtak	i	saker	treffes	med	alminnelig	flertall	av	de	stemmer	som	avgis.	Ved	
stemmelikhet er fjellstyreleders stemme avgjørende.  

Som for kommunen kan en vedtatt møteplan være nyttig for medlemmene og 
saksbehandler	i	fjellstyret.	Dersom	det	oppstår	behov	for	flere	eller	færre	møter	
enn oppsatt møteplan, er det ikke noe i veien for å arrangere møte utenom 
oppsatt møteplan, eller å avlyse et møte når saksmengden tilsier det. 

10.4.2 førIng av protokoll og etterarbeId
Etter § 10 i offentleglova har fjellstyrene plikt til å føre møtebok etter reglene i 
arkivlova med forskrifter. Fjellstyret kan gjøre dokument allment tilgjengelige 
på internett, med unntak for opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov 
eller i medhold av lov (§ 6 i arkivlova). 

Daglig leder/saksbehandler vil til enhver tid ha ansvar for å føre møtebok under 
møter, og sikre at vedtak gjort i møtet blir protokollført. I møteboken bør tid 
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og sted for møtet noteres, navn på medlemmer som er til stede, om noen av 
medlemmene er inhabil og ikke deltok i behandling av en bestemt sak, om 
det er gitt forhåndsvarsel, om dokumenter som er lagt fram og om vedtak er 
enstemmige. Møtereferatet bør sendes til medlemmene for gjennomlesing. 
Møteprotokollen skal underskrives av medlemmene i fjellstyret.

Møteboken er et godt hjelpemiddel for å kunne undersøke hva som har vært 
bestemt tidligere. Både for fjellstyrene og de bruksberettigede vil det være en 
trygghet for likebehandling at fjellstyrene har en oversikt over hvordan tilsva-
rende saker har blitt behandlet tidligere.

Statskog SF ønsker en fullstendig utskrift av møteboken i forbindelse med 
oversendelse av fjellstyresaker. Se også § 26 i «seterforskriften».

For fjellstyrer som ikke har daglig leder/saksbehandler, er det fornuftig å 
«oppnevne» et av medlemmene til saksbehandler/sekretær. Hensikten er den 
samme, nemlig å sikre en god saksbehandling hos fjellstyrene, for å kunne 
møte kravene til profesjonalitet og korrekt saksbehandling.

10.5 SamhandlIng med brukerne
Fjellstyrene vil i stadig større grad komme i kontakt med publikum. Oppmerksom-
heten rundt de kvaliteter som statsallmenningene har, og det tilbudet som fjellsty-
rene	har	for	friluftsliv,	jakt	og	fiske	samt	hytter	og	båter,	tilsier	at	det	for	fjellstyrene	
vil bli stadig mer arbeid knyttet til informasjon og veiledning av publikum/brukere.

For å ivareta behovet for rettledning og informasjon på en god måte, er det 
viktig at fjellstyrene setter av nødvendig tid til samhandling med brukerne. 
Dette	kan	være	åpne	møter,	informasjonsskriv,	jakt-	og	fiskeguider,	bruk	av	
internett, kontakt med media m.m. 

Mange fjellstyrer har opprettet egne hjemmesider. Nettet er informasjonskilde 
nummer	en	for	de	fleste.	Alle	fjellstyrer	som	har	kapasitet	til	å	ha	en	egen	nett-
side bør vurdere om det kan være god bruk av ressursene.

10.5.1 åpne fjellStyremøter
Kommuneloven har i § 13 bestemmelser om at møter i kommunestyret skal 
være offentlige. Adv. Tor Gresseth ble i forbindelse med innføring av ny 
kommunelov i 1993 bedt om å gi en juridisk vurdering av om kommuneloven 
gjelder for fjellstyrets virksomhet. Gresseth konkluderte med at fjellstyrene 
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ikke er kommunale nemnder, og at kommunelovens krav om møteoffentlighet 
ikke gjelder for fjellstyrene. Praksis har, i tråd med rettstilstanden, derfor vært 
at møtene har vært lukket. Noen fjellstyrer har likevel innført praksis med åpne 
fjellstyremøter, så lenge det ikke behandles saker som skal unntas offentlighet. 

NFS mener fjellstyrene bør praktisere møteoffentlighet i h.h.t kommunelovens 
bestemmelser så langt det passer. NFS har derfor siden 2001 anbefalt møte-
offentlighet overfor fjellstyrene. NFS har utarbeidet en veileder for hvordan 
møteoffentlighet hos fjellstyrene kan praktiseres. Mange fjellstyrer har etter 
dette gått over til å holde åpne fjellstyremøter.

LMD har i 2009 innført krav om møteoffentlighet gjennom § 26 i seterfor-
skriften, så lenge fjellstyret ikke behandler saker som skal unntas offentlighet. 

10.5.2 bruk av avISer/medIa
De siste årene har fjellstyrene og NFS jobbet mye med kommunikasjon og 
synlighet. Fjellstyrene er pålagt å informere gjennom offentlighetsloven og 
forvaltningsloven, men dette er i mange tilfeller ikke steder der du møter 
beslutningstakere og «kunder». Skal fjellstyrenes rolle i samfunnet fremdeles 
være viktig er det nødvendig at så mange som mulig vet hvilke verdier vi 
forvalter, hvorfor vi gjør det og for hvem. 

NFS vedtok i 2014 en ny kommunikasjonsstrategi. Denne er tilgjengelig på 
NFS nettsider. Denne gir føringer på hva NFS og fjellstyrene i fellesskap skal 
kommunisere av ulike tema gjennom året, både på nett, via lokal presse og evt. 
andre kanaler. Effekten blir størst når vi snakker om de samme tema på samme 
tid. NFS er også interessert i at fjellstyrene og Fjelloppsynet sender oss forslag 
til bilder og saker av interesse. Mange fjellstyrer opplever at økt synlighet også 
gir	økt	omsetning	både	av	jakt/fiskekort	og	utleie	av	hytter.	God	jobbing	med	
informasjon gir derfor også mer penger i kassa. I tillegg er det viktig for lokalt 
næringsliv at fjellstyret er med på å trekke folk til bygda,

Lokalavisen er et nyttig verktøy når fjellstyrene ønsker å informere om aktivi-
teter	og	tilbud	lokalt.	Lokalavisen	når	de	fleste,	og	det	er	«rimelig	annonsering	
og	reklame»	og	få	inn	noen	artikler	her.	De	fleste	lokalaviser	er	glade	for	å	få	
tilgang på stoff. For fjellstyrene kan det være nyttig å «dyrke» en kontakt i 
lokalavisen. I tillegg har NFS erfart at NRKs distriktskontor ofte har interesse 
for fjellstyrenes aktivitet. 

NFS mener fjellstyrene bør bruke lokale media i enda større grad til synliggjø-
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ring av hva fjellstyresystemet står for, og de ressursene som fjellstyrene admi-
nistrerer på vegne av lokalbefolkningen og tilreisende. Det er også viktig å få 
fram det viktige arbeidet fjellstyrene gjør i forhold til tilrettelegging og rekrut-
tering. Fjellstyrene holder i stor grad infrastruktur for andre aktører, noe som 
har store økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnene.

10.5.3 bruk av Internett
E-post
De	fleste	fjellstyrene	kan	man	nå	via	e-post.	Mange	fjellstyrer	har	også	en	 
standard e-postadresse (xxxx@fjellstyrene.no), noe NFS anbefaler. Denne 
kan også kobles videre til en personlig adresse. NFS hjelper til å opprette og 
viderekoble standardadresser. NFS benytter i hovedsak nettside og e-post i sin 
kommunikasjon med fjellstyrene. Husk derfor på å alltid ha en operativ e-post-

adresse til fjellstyret. 

Egne nettsider
Mange fjellstyrer har egne facebooksider. Denne kan 
brukes til å spre informasjon og forhåndsvarsling om 
fjellstyrevedtak, sakspapir, møtekalender etc. Fjell-
styrene benytter mange ulike epostleverandører og 
domener. Dagens nettsidesystemer er enkle å admi-
nistrere	for	de	aller	fleste	med	generell	kompetanse	
innen Microsoft-programmer som for eksempel word. 
Enkelte fjellstyrer har også felles nettsider. Kontakt 

NFS for tips og råd, dersom fjellstyret vurderer å etablere egne nettsider. 

Nyhetsbrev
En del fjellstyrer sender jevnlig ut nyhetsbrev. Løsninger for nyhetsbrev har 
blitt rimelige og lette å administrere. Disse kan være koblet opp mot nettsider 
eller egne nyhetsbrevløsninger på internett. Flere av disse løsningene gir også 
statistikk på hvor mange nyhetsbrev som er åpnet og hvilke nyheter i brevet 
som blir lest. Fjellstyrene har ofte tilgang til epostadresser via for eksempel 
kunderegister på Inatur.no som kan benyttes i dette arbeidet.

Sosiale medier: Facebook, Instagram mm 
Stadig	flere	fjellstyrer	lager	egne	facebooksider.	I	mange	tilfeller	
er dette et supplement til en vanlig nettside. Bare et fåtall fjell-
styrer benytter kun facebook. NFS vil anbefale facebook som et 
supplement til egne nettsider, ikke som en erstatning. Et fåtall 
fjellstyrer har også egen instagramkonto.
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www.fjellstyrene.no
www.fjellstyrene.no er NFS’ viktigste 
informasjonskanal til fjellstyrene. 
Fjellstyrene bør derfor jevnlig besøke 
siden for å holde seg informert. NFS’ 
nettside inneholder mye nyttig infor-
masjon for fjellstyremedlemmer og 
Fjelloppsynet. På siden legger NFS 
jevnlig ut nyheter fra norske medier 
med tilknytning til fjellstyrenes 
arbeid. Det legges også ut viktig informasjon og dokumenter som NFS har 
utarbeidet. Det er også ønskelig at fjellstyrene benytter NFS’ hjemmeside for 
å vise fram egne aktiviteter eller prosjekt for å synliggjøre fjellstyrenes akti-
viteter overfor sentrale politikere og myndigheter. Nettstedet inneholder også 
noen interne sider. Her lagres det nyttige dokument, interne nyheter, skjema 
for uniformsbestilling for Fjelloppsynet, lover, forskrifter mv. Tilgang til disse 
sidene fås ved å benytte passordet «intern». NFS vil også anbefale alle fjell-
styrene å registrere seg på NFS’ nettside for å motta nyhetsbrev på e-post samt 
følge oss på facebook.com/fjellstyrene og instagram.

www.inatur.no
NFS	er	sammen	med	flere	organisasjoner	medeier	i	Inatur.no.	Inatur	er	et	
nettsted	for	salg	av	jakt,	fiske,	bomveibilletter,	hytter	m.m.	Stort	sett	alle	fjell- 
styrene har minst en salgs- eller søknadsside på Inatur, som fjellstyrene selv 
er ansvarlige for å vedlikeholde. Ved behov assisterer NFS fjellstyrene med 
dette. Husk å få brukernavn, passord mv fra tidligere fjellstyremedlemmer 
dersom det skjer endringer i fjellstyret ved valget (der fjellstyret ikke har 
egne ansatte).

Inatur er den eneste samlede framstillingen av fjellstyrenes tilbud innen jakt 
og	fiske	som	presenteres	på	internett.	Der	er	derfor	av	stor	interesse	for	NFS	at	
flest	mulig	fjellstyrer	informerer	om	sine	tilbud	på	Inatur.	Stadig	flere	fjellstyrer	
selger	jakt-	og	fiskekort	på	nett	samt	administrerer	hytteutleie	gjennom	Inatur.	
Spesielt når det gjelder utleie av hytter merker fjellstyrer en stor økning i bruk, 
og inntekter på hytteleie. Fjellstyrene er gjennom forskrift pålagt å lyse ut elg/
hjortejakta i fellesskap på internett. NFS betaler Inatur.no en fast årlig avgift for 
å benytte Inatur.no til utlysning av storviltjakt. Se for øvrig kapittel om admi-
nistrasjon	av	jakt	og	fiske.	Øvrige	tilbud	som	legges	ut	på	Inatur.no	faktureres	
fjellstyret av Inatur.no etter til enhver tid gjeldene priser. NFS og Inatur bistår 
med opplæring og informasjon om bruk av disse tjenestene.



HÅNDBOK FOR FJELLSTYRER 2015–2019

118

 
 
§ 1 medlemSSkap
Norges Fjellstyresamband er en frivillig sammenslutning av fjellstyrer. Alle fjellstyrene i 
Norge har anledning til å være medlemmer.

Fjellstyrer som står tilslutta Norges Fjellstyresamband kan danne fylkes-/region- 
sammenslutninger der det er behov for det. Vedtektene for sammenslutningene  
skal godkjennes av Norges Fjellstyresamband.

Norges Fjellstyresamband forkortes NFS.

 § 2  formål
NFS har som formål å sikre fjellstyrene best mulige rammebetingelser og verne om 
fjellstyrenes interesser ved å ta opp til behandling og søke løst spørsmål som har felles 
interesse for fjellstyrene. NFS skal være bindeledd mellom de enkelte fjellstyrer og 
mellom fjellstyrene og de ulike myndighetene. NFS skal veilede fjellstyrene vedrørende 
enkeltspørsmål, utforme og gjennomføre ulike opplærings- og servicetiltak i samsvar 
med den kapasitet organisasjonen til enhver tid har.

NFS tar opp saker og avgir uttalelser på grunnlag av fjellovens formål og intensjoner. 
På vegne av fjellstyrene skal NFS samarbeide med, og avgi uttalelser overfor offentlige 
myndigheter, private organisasjoner og andre.

Styret i NFS, eller de styret utpeker, forestår de årlige lønns- og tarifforhandlinger på 
vegne av de fjellstyrene som har organiserte ansatte. Fjellstyrer som ikke ønsker at 
styret skal forhandle på deres vegne kan reservere seg. Fjellstyret plikter da å gi skriftlig 
beskjed om dette innen 1. mars det året det forhandles. Det er mulig å reservere seg 
bare for et år pr gang.

§ 3  landSmøte
Landsmøtet er NFS’ høyeste organ, og holdes annet hvert år innen utgangen av juni. 
Landsmøtet innkalles med en måneds varsel. Saker som skal opp på møtet må være 
sendt styret senest 6 uker før landsmøtet.

Fjellstyrene må selv dekke sine utgifter til landsmøtet. De kan møte med så mange 
deltakere de vil, men bare en representant fra hvert fjellstyre har stemmerett ved 
avstemminger. Ved stor påmelding kan NFS vedta en begrensning på antall deltakere 
fra hvert fjellstyre.

Stemmerett på landsmøtet har:
• En delegat fra hvert fjellstyre
• Det til enhver tid sittende styret i NFS

 
 
 

vedtekter  for norgeS fjellStyreSamband
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Landsmøtet skal:

1. Trekke opp generelle retningslinjer og vedta arbeidsprogram for NFS’ virksomhet.

2. Behandle de saker som styret eller noen av fjellstyrene vil ha fremmet for  
    Landsmøtet.

3. Godkjenne årsmelding og regnskap.

4. Fastsette budsjett for kommende 2 års periode

5. Velge tillitsvalgte til verv i NFS. Alle kandidater må være medlem av et fjellstyre for å  
    være valgbar.

6. Fastsette godtgjørelse for tillitsvalgte. Valgkomiteen fremmer forslag til slik  
    godtgjørelse.

7. Velge styreleder på fritt grunnlag blant alle fjellstyremedlemmer. Valgkomiteen  
    fremmer forslag til leder.

8. Velge et styremedlem med varamedlem fra hver region, til sammen 4 styre- 
    medlemmer og 4 vara. Valgkomiteen fremmer forslag til styremedlemmer og vara.

9. Velge valgkomite med 4 medlemmer etter innstilling fra regionene.

10. Velge revisor. Valgkomiteen fremmer forslag til revisor.

11. Ekstraordinært Landsmøte kan innkalles etter beslutning i styret med minst  
     14 dagers varsel. Forøvrig gjelder de samme regler som for ordinært landsmøte

§ 4  Styret
Styret består av 5 medlemmer valgt av Landsmøtet og to medlemmer valgt av og blant 
fjellstyrenes ansatte. Styret oppnevner selv styrets nestleder blant de landsmøtevalgte 
styremedlemmene.

Styret innkalles og ledes av lederen. Det er vedtaksført når minst 4 av medlemmene er 
til stede. Avstemminger blir avgjort med simpelt flertall, ved stemmelikhet har lederen 
dobbeltstemme.

Styret skal ivareta fjellstyrenes interesser, arbeide etter de retningslinjer som Lands-
møtet trekker opp, og følge opp de vedtak som landsmøtet gjør. Sammen med sekreta-
riatet skal styret forberede sakene som skal opp på Landsmøtet, og arbeide for en best 
mulig kontakt med de enkelte fjellstyrer.

Styret forvalter NFS’ midler og ansetter daglig leder.

 

vedtekter  for norgeS fjellStyreSamband



HÅNDBOK FOR FJELLSTYRER 2015–2019

120

§ 5  regIonene 
Region 1: Nord-Trøndelag, Åfjord og Osen (i Sør-Trøndelag)

Region 2: Sør-Trøndelag (unntatt Åfjord og Osen), Hedmark (unntatt  
 Sollia og Folldal) og Akershus 

Region 3: Oppland, Folldal og Sollia (i Hedmark), Møre og Romsdal  
 og Sogn og Fjordane nord for Sognfjorden 

Region 4: Buskerud, Telemark, Sogn og Fjordane sør  
 for Sognefjorden, Hordaland, Rogaland og Aust-Agder.

§ 6 kontIngent
De tilsluttede fjellstyrer betaler årlig kontingent til NFS. Kontingentens størrelse står i 
forhold til fjellstyrenes inntekter på følgende måte: 3 % av alle inntekter for fjellstyrer 
med inntekter under kr. 200 000,- og 4 % av alle inntekter for fjellstyrer med inntekter 
over kr. 200 000,-. Det settes et tak på kontingent på kr. 100 000,-. Taket reguleres årlig 
med KPI.” Som inntekt i denne samanheng regnes ikke utbetaling frå naturskadefond 
eller forsikringsselskap.

§ 7  utmeldIng
Utmelding må skje skriftlig med ett års varsel. Utmeldte fjellstyrer har ikke krav på noen 
del av NFS’ midler.

§ 8 forholdet tIl de enkelte fjellStyrer
Hvor et fjellstyre skal treffe vedtak som kan tenkes å ha prinsipiell betydning for andre 
fjellstyrer, eller prinsipielt berører forholdene til allmennhetens interesse, så som jakt, 
fiske, friluftsliv m.v. bør forslaget før det skal fremmes være forelagt NFS til uttalelse. 
NFS skal på sin side søke å holde fjellstyrene orientert i alle saker av felles interesse.

§ 9 vedtektSendrIng – oppløSnIng
Forslag til vedtektsendring, eller oppløsning av NFS, må sendes til styret innen 
utgangen av året før det skal være Landsmøte.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte fjellstyrer på Landsmøtet.

For oppløsning av NFS kreves det 2/3 flertall på 2 på hverandre følgende landsmøter. 
Ved oppløsning skal NFS’ midler tilbakebetales fjellstyrene i forhold til innbetalt kontin-
gent de siste 3 år før oppløsningen.

Revidert etter Landsmøtevedtak 2012
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huSkelISte – vIktIge forfallSdatoer for fjellStyrer
 
Dette er en oversikt over viktige forfallsdatoer. 

Dette er frister i forhold til å sende nødvendige dokumenter fra fjellstyrene til Stat-
skog, samt noen andre datoer som det er viktig at fjellstyrene husker.

Dato Sendes

15. febr Statskog Uttalelse fra fjellstyrer til søknader til Grunneier-
fondet  
15. februar er Statskogs frist for oversendelse av 
søknader til Grunnierfondet til NFS. Uttalelser fra 
Fjellstyrer skal ligge ved. Hvis fjellstyrenes uttalelse 
kommer tett opp til denne fristen, ta kontakt med saks-
behandler for regionen.

2. april elgjakt@fjellstyrene.no Siste frist for å annonsere ledige jaktfelt på elg/hjort.

1. mai elgjakt@fjellstyrene.no Søknadsfrist elg/hjortejakt

1. mai Statskog Regnskap og revisors kommentarer 
Frist for innsending av foregående års regnskap og 
revisjonsberetning. Hvis regnskap ikke er ferdigrevi-
dert, send et urevidert. Revisors kommentar må da 
være hos Statskog seinest 1.6. 

1. mai Statskog Rapport – Tilskudd til oppsyn (Refusjon) 
Summerte timelister for oppsyn foregående år, samt  
rapportering av antall observerte, informerte, kontrol-
lerte, rapporterte og oppgjort på stedet. 

1. mai Statskog Nye eller vesentlige endringer i oppsynsordning 
Hvis det for neste budsjettår foreslås helt nye oppsyns- 
ordninger, eller vesentlige endringer i oppsyns- 
ordninger må dette spilles inn i Statsbudsjett- 
prosessen. Budsjett for endringer må sendes Statskog  
innen 1.5

1. nov Statskog Budsjett – Søknad om tilskudd til oppsyn (Refusjon) 
Budsjett for kommende år. Ved henvendelse til Stat-
skog kan det gis utsettelse til 1.12. 

1. nov DNT Spillemidler – Søknad om tilskudd til overnatting  
hytter og løypetiltak i fjellet

1. des Statskog Søknad til Grunneierfond 
Søknader til Grunneierfond må være hos Statskog 
innen dette tidspunktet. 
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notater


