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Sedvane i bruk av utmark i
Verran
Lokale brukere av området sin
oppfatning av egne rettigheter i
Follafoss allmenning

Utgangspunkt for masteroppgave:
Sosiologisk interesse for uformelle, sosiale institusjoner/normer
og hvordan disse påvirker og virker sammen med formelle
lover/reguleringer i utmarka

Verran kommune:

Rural nordtrøndersk kommune
Cirka 2900 innbyggere
Tidligere gruvesamfunn (Malm)
Industri og landbruk viktig i dag
Mangfold av eiendomsforhold i
utmarka
• Aktiv beitebruk (sau/storfe)
• 835 hytter/fritidsboliger
• Sterke jakt‐, fiske‐ og
friluftslivstradisjoner

•
•
•
•
•

Follafoss allmenning
•
•
•
•
•

•

Produktiv skog og myr, snaufjell,
vannkraftproduksjon
Mye brukt rekreasjonsområde (250‐
300 hytter)
Var kongelig allmenning til 1799
Eid av A/S Folla (tresliperi) fra 1901
Flere grunneiere etter det: Lyng,
fylkeskommunen, Norske skog,
Ulvig Kiær AS…
Høyt konfliktnivå rundt bygdefolkets
jaktrettigheter i allmenningen

Haugset (2011):
•

Flere interessentgrupper, og mange typer goder fra utmarka ->
konflikter

•

Forskyving av makt/innflytelse mellom grupper over tid

•

Noen lover/regler “utdateres” (gjerdehold, allmenningsretter…?)
– andre kommer til (naturmangfoldsloven, reguleringsplaner…)

•

Noen funn:
Enkelte lover og reguleringer aksepteres og følges, andre
forsøkes bekjempet/endret og andre ignoreres - avhengig av
relasjonen til interessentenes egne normer, oppfatninger og
verdier (uformelle institusjoner).

•

Follafoss allmenning er et “spesielt” område, der konflikter
synes å tilspisse seg og rettigheter til jakt og fiske er særlig
omstridt.

To relativt skarpe konflikter over bruk av utmark i Follafoss
allmenning (faksimiler):
Trønder‐Avisa 2004:
Trønder‐Avisa 2009:

Brukt som
“bakgrunn” i
masteroppgaven
min

Striden om jakt‐ og fiskerett i Follafoss allmenning
• I MA‐oppgaven min viser flere av informantene til konflikten om
allmenningen:
•
Man har vel hatt en oppfatning av at… det har ikke vært så
mange tanker rundt forvaltning av området. Så det har på en måte
vært litt sånn… kall det anarki, da, knyttet til dette med fiskekort,
for eksempel. Det har ikke vært noe organisert salg av fiskekort
der, den som har villet fiske har jo fisket, og den som har villet
jakte, har jaktet. (informant I)
• Ny grunneier fra cirka 1995 (Norske skog) endret på denne
praksisen og begynte å selge jaktområder eksklusivt i første del av
småviltjakta ‐> konflikt med Jeger‐ og fiskeforeningen.
• Dette “fikk ikke plass” i MA‐oppgaven – men vi ønsker å se mer
spesifikt på dette nå i et nytt prosjekt.

Nytt prosjekt (TFoU og ILP/UMB) 2012:

Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran
• Med utgangspunkt i MA‐oppgaven (Haugset 2011), samt
dokumentanalyser av juridisk materiale om Follafoss
allmenning
• Vår/forsommer 2012: Spørreundersøkelse til et bredt utvalg
av aktive brukere av utmarksområdene i Follafoss allmenning i
dag
• Samarbeid med lokale lag/foreninger (adresselister):
• Hytteeiere (Holden og Fergeli hytteforeninger, cirka 450
personer)
• Jegere/hobbyfiskere (Jegerregisteret og Malm JFFs
medlemmer)
• Aktive beitebrukere (Beitelaget, cirka 30 personer)

Tema i undersøkelsen:

• Opplevde kvaliteter ved natur, deltakelse i skjøtselstiltak,
holdninger til naturvern og områdevern
• Holdninger til ulike reguleringer av utmarksbruk (skuter,
vannkraftproduksjon, skogsdrift, fortetting av hyttefelt,
bygging av veg…)
• Holdninger til deltakelse i beslutningsprosesser
• Tillit til utmarksforvaltningsorganer på ulike nivå
• Egen jakt‐ og fiskepraksis
• Oppfatninger av rettigheter til jakt og fiske i Follafoss
allmenning
• Målet er å få samlet inn data (kombinasjon papirskjema/
nettbasert skjema) innen medio juni 2012
• Databehandling/analyser høst/vinter 2012‐2013
• Publisering av artikkel 2013 (Kart og plan, Utmark etc…)

Lov og rett i Follafoss allmenning
•
•
•
•

1799/ 1801 Solgt fra Kronen til proprietær Müller
1801-1937 mange salg og saker om allmenningsretter
1900 utskilles Fergelia til Spillum Dampsag og Høvleri
1937 Sak for Høyesterett mellom gårdbrukere og AS
Folla & Spillum Dampsag og Høvleri; hovedsakling om
hogstretter og seterbruk, men dommen vurderer flere
bruksretter i allmenning
• Gårdbrukerne “… kjennes ikke almenningsberettiget til
hugst til gårdsbehov i Follafoss almenning med
Færgelia, men for øvrig berettiget til å utøve de
almenningsrettigheter som ved kongeskjøte på denne
almenning av 14. januar 1801 blev almuen forbeholdt.”
• Dette inkluderte i det minste jakt på småvilt uten hund
og fiske med stang

Rettsutvikling siden 1937 i
• Høyesterett Rt-2000-1767 (440-2000) sier om
fiske:
• “Fra ikrafttreden av lov om lakse- og
innlandsfiske av 1964 den 8. mars 1965, ble
blant annet Norske Lov 5–11 opphevd, jf. § 92
nr. 1. Bestemmelsene i Norske Lov 5–11 og
private allmenninger er ikke nevnt i
proposisjonen eller i innstillingene fra den
forsterkede landbrukskomiteen i Stortinget.
Opphevelsen av Norske Lov 5–11–1 medførte
at 1964–loven § 76 om grunneiers enerett til
fiske i vassdrag ble gjeldende for andre
eiendommer enn statsallmenninger og
bygdeallmenninger.”

Rettsutvikling siden 1937 ii
• Høyesterett Rt-2000-1767 (440-2000) sier om fiske:
• Fortsatt fra ovenfor:
• “Bestemmelsen er videreført uendret i lakse- og
innlandsfiskeloven av 1992 § 17, jf. NOU 1987:2
side 83 spalte 2 og Ot.prp.nr.29 (1991–1992) side
51 spalte 2. Grunneiers enerett til fiske i vassdrag
gjelder slik det har vært fra gammelt av. Eneretten
kan eksempelvis være begrenset av sedvane og
alders tids bruk. Opphevelsen av Norske Lov 5–
11–1 i 1965 har medført at fisket i dag normalt
ikke kan anses som en allmenningsrett tillagt en
eller flere gårdsbruk som ellers anses berettiget til å
utøve visse former for allmenningsbruk innen et
område i privat eie.”

Rettsutvikling siden 1937 iii
•
•

•

Høyesterett Rt-2000-1767 (440-2000) sier om jakt:
“i innstilling avgitt i 1898 fra Den Parlamentariske
Landbrukskommision om lov om jakt og fangst ble det lagt til
grunn at småviltjakt uten hund var fri for enhver norsk
borger”
“Bestemmelsene om de bruksberettigetes adgang til jakt i
private allmenninger ble uendret ført videre i § 15 i lov 14.
desember 1951 nr. 7 om viltstellet, jakt og fangst.
Jaktlovutvalgets innstilling fra 1974 foreslo § 15 ført videre
i en ny § 43 om private allmenninger, men det framgår av
lovforslaget at småviltjakt uten hund bare skulle gjelde for
eiendommer med bruksrett i den private allmenning, jf. NOU
1974:21 sidene 97 og 122. Bestemmelsen ble imidlertid uten
noen begrunnelse utelatt i Ot.prp.nr.9 (1980–1981) om lov
om viltet. Viltloven av 1981 har ingen bestemmelse om jakt og
fangst i private allmenninger, jf. kapittel VII.”

Rettsutvikling siden 1937 iv
• Miljøvernminister på tidspunktet (1980-10-31)
for Ot. Prp. Nr. 9 (1980-81) var Rolf Arthur
Hansen (Ap)
• Høyesterett Rt-2000-1767 (440-2000) sier om
jakt:
• “Jeg finner at unnlatelsen av å ta inn i
viltloven bestemmelser om bruksberettigetes
adgang til jakt i private allmenninger må ha
som konsekvens at grunneieren har enerett
til jakten. En særrett til jakt kan ikke bygges på
at det før jaktloven av 1899 ble utøvd jakt som
var fri for alle, jf. Rt–1933–707 og Rt–1975–
508 på side 515.”

Lov og rett: fra sedvane til urett
• Er det slik å forstå at en ubegrunnet utelatelse av
en paragraf fra et lovforslag har fratatt mange
bygder jakt og fiskerett som de har hatt lenge, og
samtidig avskåret de fra å få slik rett tilkjent etter
alders tids bruk siden det er et konkret lovvedtak
som har fjernet retten?
• Har lokal praksis, skikk og bruk, mellom brukere av
utmarka i Follafoss i denne situasjonen noe
praktisk betydning for rettstilstanden?
• Hvem har makt til å forme rettstilstanden på denne
måten? Dvs. Hvem kan få miljøvernministeren til å
stryke foreslåtte paragrafer uten videre drøfting?

