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Høring om fagrapport – ”Forenkling av utmarksforvaltningen” 
 

Bakgrunn for høringen  
 

I tråd med regjeringens politiske plattform og med vekt på styrket lokaldemokrati, 

kommunereform og avbyråkratisering ble det nedsatt en faggruppe med mandat å foreslå 

tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. Faggruppen ble oppnevnt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- 

og matdepartementet. 

 

Ifølge mandatet skulle gruppen legge til grunn at brukerne av utmarka skal oppleve en 

vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling, samtidig som at kommunene skal 

tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen. 

 

 

Høringssvar fra Norsk Sau og Geit  
 

Norsk Sau og Geit (NSG) viser til høring om fagrapport Forenkling av utmarksforvaltningen 

fra desember 2014. 

 

NSG ønsker å presisere at verdien av utmarka som ressursgrunnlag for norsk 

husdyrproduksjon (beitebruk) ikke er omtalt. Dersom vi skal oppfylle et mål om økt norsk 

matproduksjon på norske ressurser er det vesentlig at dette ilegges høy prioritet innen 

utmarksforvaltningen. Her må utmarksbeitet tilegnes en særskilt samfunnsnyttig verdi utover 

sin funksjon som næringsaktør i utmarka. 

 

Vi har forståelse for at rapporten er resultat av kort tids arbeid, og at mandatets omfang i 

denne omgang er begrenset av tidsmessige årsaker. Det er også forståelig at det ikke har vært 

i faggruppens mandat å bearbeide innspill fra de enkelte interesseaktørene i utmarka. Når det 

er sagt så er brukerne av den norske utmarka mange, og framtidige forenklingstiltak må 

fortsette å ta hensyn til og ivareta alle brukerinteressene. NSG stiller seg i utgangspunktet 

positivt til en forenklet saksbehandlingsprosess og økt myndighet og forvaltning til 

kommunene. Dette forutsetter økt kompetanse til kommunene, spesielt med hensyn til å 

inkludere beitelag og beitebruksplaner i arealdisponeringssaker knyttet til beitemark. 

Beitenæringen per i dag er ikke godt nok ivaretatt i norsk kommunal forvaltning, og en 
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forenkling i forvaltningssystemet må øke kompetansen innen landbruk og beitenæring 

uansett kommunestørrelse. 

 

Videre har framtidig forvaltningsarbeid behov for en tydeligere nasjonal politikk som kan 

bidra til redusert konfliktnivå og større grad av forutsigbarhet nedover i systemet. 

 

 

Tilbakemelding og kommentarer på fagrapport 

 

Privat og offentlig 

Utmarksstyrets myndighet i forhold til privatrettslige forhold er lite diskutert og det er 

vanskelig å se hvor dette kommer inn. Utgangspunktet for rapporten er tilsynelatende 

dominert av erfaringer fra områder i Midt- og Nord-Norge med statsallmenning, mens 

forvaltning av privatrettslige forhold utenfor statsallmenning er lite belyst (eks. beiteretten og 

annen hevdvunnen rett). 

 

Sammenhenger og effekter 

Rapporten er mangelfull når det gjelder sammenhenger og gjensidig påvirkningskraft mellom 

aktører innen utmarksbruken. Eksempelvis er verdien av beitebruk som matressurs ikke 

nevnt. Rovdyrkonflikt i verneområder er også utelatt. Dette innebærer at områdevern kan 

virke som hinder i akutte situasjoner som fellingstillatelse, motorferdsel, utlegg av åte etc.  

 

Kommune, fylkeskommune og Fylkesmann 

Fylkesmannens rolle som klageinstans er uklar. Dersom vedtak påklages framkommer det 

ofte ulike interesser hos Fylkesmennenes landbruks- og miljøavdelinger. Det er vanskelig å 

se hvordan dette vil endre seg til tross for opprettelse av utmarksstyrer. 

Som forebyggende tiltak til dette foreslås det at beitebrukernes rettsstilling i forbindelse med 

planleggingslovgivning synliggjøres bedres. Eksempelvis burde beitebruksplaner, beitelag 

og/eller lokallag inkluderes i avgjørelser vedrørende arealplaner. Kommunale 

beitebruksplaner må implementeres i de kommunale planverk, som en en del av 

arealplan/landbruksplan. 

Det stilles også spørsmål til hvordan hevdbunden rett skal sikres i forenklet kommunal 

saksbehandling, og i hvilken grad kommuner skal ha vedtaksrett i slike tilfeller. 

 

Turisme 

I rapporten beskrives definisjonen av utmark og innmark, herunder at om lag 95 % av landets 

areal kan betegnes som utmark. Videre forekommer innspill fra næringslivsaktører hvor 

reiselivet er avhengig av turister som ønsker å oppleve ”vakker, uberørt natur”. I denne 

sammenheng er det nærliggende å tro at turismen som tilfaller norsk natur skyldes landets 

historiske landskapssærpreg, fjell og fjorder. Slik landskapskultur forutsetter en nasjonal 

prioritering for beitebruk, både på innmark og i utmark, og bærekraftig bruk av 

naturressursene. 

 

Kompetanse og kapasitet 

Det oppleves at saksbehandling hos kommuner vedrørende beitenæringa ofte preges av 

mangel på kunnskap og kompetanse. Kommunene har per i dag ikke kunnskapsbasert 

arbeidskraft tilstrekkelig dekkende for ethvert formål. Dette skaper et kompetanse- og 

kapasitetsproblem som forplanter seg videre i systemet. I en ordning hvor kommunene skal 



 

framstå som eneste inn- og utgangsdør for enhver bruker i utmarka må det påregnes 

betydelige kostnadsøkning og bevilgning til samtlige kommuner. Det anses også som 

fullstendig vesentlig at potensielle utmarksstyrer innehar representanter som kan ivareta 

beitenæringas interesser i vedtak som angår dette. 

 

Avgrensninger 

Av forståelige grunner må enkelte avgrensninger foretas i forbindelse med en slik rapport. 

Faggruppen uttrykker selv at lovverk og instanser som er gjeldende for utmarksbruken er 

svært omfangsrik og ofte uoversiktlig. Dette kan likevel bli vanskelig å styre unna fordi bruk 

og regulering av utmark er omfattet av et mangfoldig lovverk på ulike nivå og med 

varierende funksjonsområder. I så måte er det problematisk å tilsidesette både 

rovviltforvaltning og motorferdsel i utmark. I det videre arbeidet må samtlige 

forvaltningspraksiser settes i sammenheng  

 

Framtidig norsk matproduksjon 

Norge er et prioritert beiteland med begrenset dyrkbart areal. Store utmarksarealer gir 

derimot et stort potensial for økt matproduksjon dersom utmarka holdes tilgjengelig for bruk 

over hele landet. I beitesesongen 2014 var det over 2,2 millioner husdyr på utmarksbeite, 

derav 1,9 millioner sau og 53 000 geiter (jf. Landbruksdirektoratets 

produksjonstilskuddsstatistikk). Reell verdi av denne ”gratisressursen” utgjør ca 1 mrd 

kroner, en ressurs som på langt nær er fullt utnyttet og som ikke kan muliggjøres eller 

erstattes av innmarksbeiter (jf. Skog og Landskap). I tillegg oppfyller utmarksbeitet 

dyrevelferdsmessige hensyn og gir god smak og kvalitet på kjøttet. 

Dersom norsk matproduksjon skal øke med 20 % innen 2030 må vi bruke utmarkas kapasitet 

og tilrettelegge for en bærekraftig økning på Norges naturgitte ressurser. Dette er viktig for 

norsk matsikkerhet, mattrygghet og landskapspleie, og viser solidaritet for den globale 

forsyningsproblematikken. Regjeringen har også ytret ønske om en slik utvikling. 

Det er bekymringsverdig at en rapport som omfatter en forenklet utmarksforvaltning ikke har 

nevneverdig omtale av de ovennevnte merknadene. NSG oppfordrer derfor til en framtidig 

forvaltningspraksis som synliggjør og prioriterer bruk og utnyttelse av våre utmarksarealer 

som ressursgrunnlag for framtidig norsk matproduksjon. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone Våg (s)        Lars Erik Wallin (s) 

styreleder        generalsekretær  


