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HØRINGSSVAR – NOU 2018:11 OM FORSLAG TIL NY FJELLOV 
 

Landbruksministeren oppnevnte i mars 2016 et utvalg som skulle utrede en ny lov 

for statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge til erstatning for de to lovene som i dag 

regulerer forvaltningen av statsallmenningene (fjelloven og statsallmenningsloven). 

Utvalget leverte utredningen ”2018:11 Ny fjellov” til Landbruks- og 

matdepartementet 22. juni 2018.  Utredningen er til høring med frist 28.02 2019 og 

NTL (Norsk Tjenestemannslag) leverer med dette våre merknader.  

 

Lovutvalget fikk først og fremst i oppdrag å bidra til modernisering av gammelt 
lovverk, samt å foreslå forenklinger. Forenkling av svært kompliserte 
rettighetsforhold har vist seg å være en meget krevende oppgave. Dagens to lover 
er foreslått sammenslått til en ny, felles Fjellov, men innholdsbestemmelsene er i 
begrenset grad forenklet.  
 
Utredningen ”2018:11 Ny fjellov” er i flere vesentlige spørsmål delt inn i et flertall og 
et eller flere mindretall. Flertallets innstillinger innebærer en retning som overfører 
verdier, oppgaver og rettigheter i statsallmenning fra felleskapet til enkeltbruks-
rettshavere og til fjellstyrene. De som fra før har rettigheter på statens grunn får 
styrket sine rettigheter, mens det øvrige felleskapet vil få tilsvarende svekket stilling. 
Det er NTL kritiske til.  
 

I dag har Statskog ordinære grunneieroppgaver i statsallmenningene knyttet til 
forvaltning av skog og utvikling av arealene. NTL vurderer det dithen at flertallets 
innstillinger innebærer å overføre deler av disse oppgavene til lokale gårdsbruk og til 
nye fjellstyrer i noen utvalgte deler av landet. Tilsvarende foreslås det at en større 
del av avkastingen skal tilfalle de enkelte fjellkassene fremfor et felles Grunneierfond 
som kommer hele statsallmenningssystemet til gode. En slik utvikling støtter ikke 
NTL. 
 
Som følge av disse forslagene, er vi som arbeidstakerorganisasjon bekymret for at 
det blir færre fagressurser i Statskog og at et godt etablert kompetansemiljø 
svekkes. Det er uheldig dersom den foreslåtte fellesorganisasjonen for fjellstyrene i 
praksis innebærer sentralisering, når dagens Statskog har en velfungerende 
desentralisert modell med flere arbeidssteder. Statskog har ansatte med lokal 



 

tilstedeværelse og oppdatert kunnskap som samarbeider på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser. Dette er en styrke for ansatte og kunder som møter Statskog i dag og 
NTL vil advare mot at flere av forslagene i NOUen om ny fjellov svekker disse 
funksjonene. 
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