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Det var en gang……

• Stedfast bosetting → befolkningsvekst → 
konkurranse om naturressursene

Lovverket

• Landsdelslovene; Gulatingsloven, 
Frostatingsloven

• ”Kvar mann skal nytta vatn og ved i 
ålmenning”  (Gulatingsloven)

• Lovreglene om allmenning i disse lovene 
videreført i lovverket senere
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Bruksrettene utviklet seg etter behovet

•For eksempel var 
•nevertak, 
•brenning av salt og tjære, 
•brenning av trekull til de store 
bergverkene etc 

viktige bruksretter tidligere

Eiendomsretten til 
statsallmenningene

• Omdiskutert
• Odelstilegnelsesberetningene ikke lenger 

regnet som holdbare
• 1800/1900- det romerrettslige 

eiendomsrettsbegrepet festnet seg
• Høyfjellskommisjonen 1908
• På 1950-tallet blusset diskusjonen opp
• Vinstradommen 1963
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Fjellstyrene – litt bakgrunnshistorie

• Etablering av styringsorganer i 
allmenningene: Fjellstyrene – en  nyskaping 
(med unntak av allmenningsstyrene fra 
1857- men disse i hovedsak statlig initiert)

• Men hvem ivaretok bruksrettsinteressene 
før dette?

Hovedtrekk i ”allmenningssystemet” 
før 1920

• Allmenningsstyret for skogen fra 1857
• Lovregler
• Lokal sedvane
• Statens tjenestemenn – fogden
• Domstolene
• Matrikkelsystemet/skyldsettingssystemet
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Hva kunne bruksrettshaverne gjøre 
for å ivareta sine interesser?

• Etablere seg og drive kontinuerlig bruk – kan 
konstituere rett

• Internt – avtaler, feks inndeling i seterlag, veilag
• Rettsapparatet ved tvister
• Eksklusivisering – utrop på tinget
• Bygsling ved bevilling fra fogden
• Førte til at visse retter kunne festne seg til visse 

gardsbruk

Oppsummert:

• Lokalsamfunnene; bygdelagene og de 
bruksberettigede, ser ikke ut til å ha etablert 
formelle organ for å ivareta sine interesser i 
allmenningen før 1920

• Etablering av kommunene 1837 – noen spor 
av at kommuner forvaltet statsallmenninger, 
bla uttale av Høyfjellskommisjonen.
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Fjelloven av 1920

• Beslutning i Stortinget 19. juli 1912 om at 
det skulle opprettes en komite til å utarbeide 
forslag til ”lov om bygdernes beite, jagt og 
fiske i fjeldalmenninger i statens eie”

• Innstillingen ferdigstilt januar 1916
• Høringsinstanser, bla. Skogdirektøren
• Mest omdiskutert: administrasjonsordning 

og jakt/fiskerettigheter (innenbygdsboende)

Administrasjonsordningen

• Fjellovkomiteen: herredsstyret
• Skogdirektøren: allmenningsstyret (de 

bruksberettigede)
• Høringsinstansene delt i sitt syn
• Resultatet ble en mellomting; herredsstyret 

skulle velge et fjellstyre av de 
bruksberettigede
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Fjellstyrenes Samarbeidsnemnd

• Fjellstyrene i Gudbrandsdalen – Otta 1958
• Møte Oslo 24.februar 1959
• Oppnevnte utvalg som skulle lage forslag til 

ny fjellov
• Forslaget forelå april 1960
• Arbeidet også med andre saker, bla deling 

av festeinntekter

Fjelloven 1975

• Fjellstyrenes forslag
• Fjellovkomiteen av 1965, innstilling des. 

1969
• Fjellovkomiteens hovedprinsipp: 

avkastningen av allmenningene må komme 
fjellbygdene til gode
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Fjelloven 1975

• Fjellstyret videreført – en suksess!
• § 2 om retten til allmenningsbruk ny 

bestemmelse. Bestemmelse om bortfall av 
rett også ny

• Grunndisponering

Beite, setring, tilleggsjord

• Ikke vesentlige prinsipielle endringer fra 
1920-loven
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Jakt, fangst og fiske

• Fjellovkomiteen: ingen endringer
• Departementet: innenbygds- og utenbygds 

likestilt mht småviltjakt uten hund
• Diskusjon på politisk nivå da loven skulle 

behandles: småviltjakt uten hund, knapt 
flertall for innenbygdsboende

Fjelloven vedtatt 6.juni 1975
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Norges Fjellstyresamband

• Stiftet 29. og 30.mars 1976
• Langt på vei samme formål som 

Samarbeidsnemnda hadde hatt
• Ola Blekastad første leder, hr. adv. Erik 

Bryn ”daglig leder”. 
• Fast heltidsekretariat fra 1987. Jan Borgnes 

fra 1995.

Norges Fjellstyresamband

• Ekstern rolle: ivareta fjellstyrenes rammevilkår, 
jobbe for bruksrettene

• Intern rolle: serviceorgan for fjellstyrene
• 1982 fikk fjelloppsynet styreplass
• Juni 2002 alle fjellstyrene medlemmer
• Økt fokus på NFS som arbeidsgiverorganisasjon
• Dreining fra faglig rådgivning til ”allminnelig 

interesseorganisasjon”
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Fjellstyrene

• Svært ulike
• Forvalter store verdier
• Mangfoldig saksarbeid
• Første sakene var fastsetting av avgifter
• Ellers tradisjonelle fjellstyresaker; 

seterutvising, vilt- og fiskeforvaltning, 
tilskudd

En viktig bidragsyter i 
lokalsamfunnene

• Tannklinikk
• Restaurering av kirke
• Tilskudd til biblioteket
• Innkjøp av korn- og frørensemaskin
• Hustellkurs
• Støtte til melketransport (1 øre pr liter)
• Nytt gulv i bedehuset
• Løypekjøring, veier, etc.
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Fjelloppsynet

• Fastsatt i fjelloven 1920. (Dagslønn 10 kr i 
1921)

• Først deltidsoppsyn, heltid først fra ca 1950

Konklusjon

• Bruksrettene har utviklet seg gjennom 
mange hundre år

• Ingen diskusjon om fjellstyrenes eksistens
• Fjellstyrene og fjellstyrenes ansatte har mye 

lokalkunnskap og viktig fagkompetanse! 
• Fjellstyrene: en suksess!


