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SAKSUTVALG: FORBEREDELSE AV KOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE TIL NY FJELLOV  
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
NOU 2018/11 Ny fjellov. 
 
Sammendrag: 
NOU 2018/11 Ny fjellov er sendt på høring med høringsfrist torsdag 28. februar 2019.  
Statsallmenningslovutvalget ble oppnevnt 4. mars 2016 og overleverte utgreiinga "Ny 
fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalget legger fram forslag til ei 
ny fjellov, som skal erstatte de to lovene som i dag regulerer bruken og forvaltningen av 
statsallmenningene.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har et areal på 640 000 dekar, av dette dekker Øyer Statsallmenning 
430 000 dekar. Øyer kommune har dermed stor interesse i den nye fjellova og skal avgi 
høringsuttalelse.  

Statsallmenningslovutvalget foreslår at ei ny fjellov skal erstatte de to lovene som i dag 
regulerer bruken og forvaltninga av statsallmenningene. Utvalget foreslår også å erstatte de 
to styrene som administrerer bruken i dag, med ett felles styre, det nye fjellstyret. Utvalget 
har utarbeidet forslag til en lov som erstatter fjellova og statsallmenningslova. Den nye 
fjellova vil regulere bruken og styringen av statsallmenningene, og med unntak av jakt og 
fiske har lovforslaget ikke hjemmel for forskrifter. Lovforslaget går ut på at det skal være ett 
fjellstyre i stedet for de to styrene (fjellstyret og allmenningsstyret) som er i dag. 
 
De mest sentrale interessene vil være representert i fjellstyrene slik at det er grunnlag for å 
komme til løsninger som passer alle parter. Etter forslaget skal de med jordbrukstilknyttet 
bruksrett i allmenningen og de med rett til samisk reindrift være representerte, men også 
jakt- og fiskeinteressene og mer allmenne interesser skal være med. 
 
Vurdering: 
Ordfører og Rådmann har diskutert hvordan forberedelsen av høringsuttalelsen skal 
gjennomføres og har i fellesskap kommet frem til at den beste løsningen er å utføre 
arbeidet i fellesskap mellom politikk og administrasjon. Derfor foreslås det at det opprettes 
et hurtigarbeidende saksutvalg på tre personer som sammen med administrasjonen 
forbereder forslag til kommunens høringsuttalelse.  
 
Saksutvalgets innstilling legges frem for kommunestyret i februar 2019.  
 



Ordfører foreslår følgende sammensetning av saksutvalget: 
Kommunestyremedlem Ole Hageløkken, leder 
Varaordfører Mari Botterud  
Opposisjonen oppnevner en representant.  
Rådmannen utpeker sekretær.  
 
Saksutvalget skal særlig vurdere kommunens helhetlige interesser som samfunnsutvikler på 
tvers av alle som er glad i og bruker fjellet.  
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 
Øyer kommunestyre oppretter et hurtigarbeidende saksutvalg som skal innstille Øyer 
kommunens høringsuttalelse til ny fjellov.  
 
Saksutvalget har følgende sammensetning: 
Kommunestyremedlem Ole Hageløkken, leder 
Varaordfører Mari Botterud  
Opposisjonens representant: ………. 
Rådmannen utpeker sekretær for saksutvalget.  
  
Saksutvalget legger frem sin innstilling for kommunestyret i februar 2019.  
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
 


