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Jan Borgnes <jan.borgnes@fjellstyrene.no>
20. oktober 2018 19:07
Bjerkestrand Erlend
Fwd: vindkraft i statsallmenning

Nasjonal ramme for vindkraft – innspill fra NFS.

Norges Fjellstyresamband (NFS) viser til invitasjon fra NVE
om å komme med innspill til nasjonal ramme for vindkraft.
NFS er interesseorganisasjon for landets 94 fjellstyrer. NFS er
ikke for eller mot vindkraft.

NFS har ikke vært involvert i prosessen til nå. NFS vil avgi sitt
endelige innspill etter styremøte 06.12.18. NFS ønsker
imidlertid – med forbehold om endelig styrevedtak - å
signalisere følgende:

Statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge omfatter til sammen
26.6 mill. daa – typisk store sammenhengende
høyfjellsområder, men også en del lavereliggende og mindre
områder. Allmenningsretten er omhandlet i våre aller eldste
lover, men bygdenes felles utnyttelse av allmenningene går
lenger tilbake enn lovgivningen. I tillegg til at
statsallmenningene er viktige rekreasjonsområder for hele
landets befolkning, har bygdenes kollektive rettigheter i
områdene avgjørende betydning for opprettholdelse av
levedyktige bygdesamfunn. Allmenningsrettighetene varierer
en del fra allmenning til allmenning og endrer seg også med
tiden. Viktige bruksretter i dag er beiting, seterdrift, jakt,
fangst og fiske.

Fjellstyrenes virksomhet er hjemlet i fjelloven. Fjellstyret er
tillagt administrasjonen av bruksrettene og lunnende
(herligheter) i statsallmenningene, så lenge ikke annet er
forutsatt 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 gjennom lang tids bruk.
Utnyttelsen av bruksrettene er heller ikke låst til en bestemt

tilstand, og en tidsmessig utvikling av bruksrettene står
sentralt. Statskog SF er grunneier i statsallmenningene. I
statsallmenningene er grunneierretten underordnet
bruksrettene. Iverksetting av grunndisponeringstiltak i
statsallmenning kan bare skje når det ikke medfører vesentlig
skade for noen som har bruksrett. Før Statskog SF tar
avgjørelse om grunndisponering skal fjellstyret ha hatt
anledning til å komme med fråsegn i saken (jfr Fjellova § 12,
https://lovdata.no/NL/lov/1975-06-06-31/%C2%A712 ). Se
mer om fjellstyrene på www.fjellstyrene.no

Statsallmenningene er en spesiell eiendomstype der
fellesskapets rettigheter og interesser skal prioriteres.
Ekskluderende bruk er ikke i tråd med dette.

I forslag til ny fjellov (NOU 2018;11 – ny fjellov), er
flertallsforslaget til ny formålsparagraf formulert slik:

Denne lova har til formål å legge til rette for ein berekraftig
bruk av statsallmenningane, til beste for dei med
allmenningsrett, for samisk reindrift, for allmenningsbygdene
og for allmenta.

Bruk og styring av statsallmenningane skal skje slik at
allmenningsbruk, medrekna jakt og fiske for
innanbygdsbuande, og samisk reindrift kan utøvast slik
bruksrettshavarane og reindrifta har rett til.
Statsallmenningane skal også brukast slik at tilgangen til jakt,
fiske og friluftsliv blir sikra for allmenta.

NFS har på denne bakgrunn følgende innspill:

- Statsallmenning bør inngå som hardt eksklusjonsgrunnlag.
- Nasjonale villreinområder og øvrige villreinområder må
inngå som hardt eksklusjonsgrunnlag.
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