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FORORD 

 

 

Disse bruksregler er gitt i hjemmel med lov av 19. juni 1992 

nr. 59 om bygdeallmenninger § 3-7, og er godkjent av 

Landbruksdepartementet etter bestemmelsene i samme lovs § 

3-8. 

 

I 2003 framforhandlet styret for Skjåk Almenning 

erstatningsoppgjør for grunn, båndlagte areal, tapt skog-

produksjon, tapt foredlingsgevinst, tapt beite, jakt og fiske og 

innskrenka råderetter over egen grunn m.v. i forbindelse med 

kraftutbygging i Øvre Otta. Erstatningen med renter pr. siste 

utbetalingsdato ble vedtatt plassert i et erstatningsfond.  

 

Regel om endring av fondsstatuttene er innarbeidet i for-

eliggende reviderte bruksregler for Skjåk Almenning under 

§8. Erstatningsfond. 
 

Bruksreglene er  bindende for allmenningsstyret, de 

eiendomsberettigede og bruksberettigende. Bruksreglene skal 

legges til grunn for styrets forvaltning av allmenningen og de  

eiendomsberettigedes og bruksberettigedes utøvelse av 

bruksrettene, ved siden av bestemmelsene i lov om 

bygdeallmenninger og annet lovverk. For å få oversikt over de 

bestemmelser som gjelder er det derfor nødvendig å lese 

lovverk og bruksregler i sammenheng, samt å holde seg 

orientert om de avgjørelser som fattes av styret. 

 

 

 

 

 



3 

 

§1. Formål 
Formålet med disse bruksregler er å sikre en forsvarlig forvaltning og 

utnyttelse av allmenningen innen lovens rammer, slik at den kan 

opprettholdes som  en fellesressurs til beste for de 

eiendomsberettigende og bruksberettigede, og dernest til beste for 

bosetting, nærings-virksomhet, naturmiljø og friluftsliv. 

 

§2. Bruksrett 
2.1. Vilkår for bruksrett 

Bruksrett ligger til jordbrukseiendommer innen det bygdelag som fra 

gammel tid har utøvd slik rett i allmenningen. Med 

jordbrukseiendommer forstås eiendommer som etter dyrket areal, 

beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk. 

 

2.2. Bruksrettens innhold 

Eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til 

dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Retten 

skal kunne utøves på en måte som til enhver tid er i samsvar med 

rasjonell bruk, og som er naturlig etter tiden og forholdene. 

 

Er allmenningens avkastning utilstrekkelig til dekning av det samlede 

bruksbehov, skal styret foreta en forholdsmessig avkorting i ytelsene. 

 

2.3. Bortfall av bruksrett 

For bortfall av bruksrett gjelder lov om bygdeallmenninger § 2-6. 

Etter denne bestemmelse faller bruksretten bort:  

1. Hvis jordbruksdriften på eiendommen blir lagt ned, og  

a) jorden tas i bruk til annet formål, eller 

b) blir liggende nede i et sammenhengende tidsrom av fem år. 

2. Hvis eiendommen ved frasalg, annen frivillig avståelse, 

ekspropriasjon eller omdisponering mister sin karakter av 

jordbruk. 

 

Bortfall av bruksrett inntrer først når styret har truffet avgjørelse om 

det, og eieren av den eiendom det gjelder er underrettet om 

avgjørelsen. Når vilkårene foreligger har styret plikt til å treffe 

avgjørelse om bortfall av bruksrett. 
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§3. Forvaltning  og administrasjon 
3.1. Allmenningsstyret 

Styret skal bestå av 7 medlemmer og like mange varamedlemmer. 

 

3.2. Disponering av overskudd 

Kontantutbytte utbetales etter den avtale som til enhver tid gjelder 

mellom allmenningsstyret og Skjåk Almennings eigarlag, og som er 

godkjent av Landbruksdepartementet. Dersom avtalen sies opp uten at 

den blir erstattet av en ny avtale, gjelder lovens §3-12 for disponering 

av allmenningskassens overskudd. 

 

§4. Virkesrett m.v. 

4.1. Uttak av virke (trematerialer, rundvirke, ved og biprodukter fra 

sagbruket). 

 

Det skal søkes på eget skjema om uttak av trelast og rundvirke, med 

søknadsfrist 1 måned før uttak. Søknadsfristen kan etter avtale 

fravikes, men virke som uttas uten at det foreligger innvilget søknad 

om bruksrettsrabatt kan faktureres til markedspris. 

 

Alt virke må uttas inne 2 år etter tildeling/anvisning. Som hovedregel 

skal alt virke leveres fra sagbruket, men i særlige  tilfeller kan 

allmenningen tillate sjølhogst. Bryting av tyrirøtter, neverflekking osv. 

kan bare skje etter anvisning. Hogst av ved på rot kan bare skje etter 

avtale.  

 

Virke som uttas på bruksretten kan bare nyttes til å dekke brukets 

jordbruksmessige behov i henhold til § 2-2 i lov om 

bygdeallmenninger. I tvilstilfelle avgjør allmenningsstyret om 

formålet som det søkes bruksrettsytelser til skal regnes som 

jordbruksmessig behov. Det ytes ikke bruksrettsrabatt eller tilskudd til 

gjenoppføring eller utbedring av bygninger etter brann eller annen 

skade dersom bygningen har vært fullverdiforsikret. Etter søknad kan 

det likevel gjøres unntak i fall bygningen var av en slik art at den ikke 

lenger var hensiktsmessig. Allmenningsstyret kan da vurdere hel eller 

delvis bruksrettsytelse ved gjenoppbygging, etter først å ha fått 

opplysninger om bl.a. kostnader og erstatning.  
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Uttatt brukrettsvirke kan bare nyttes til bruksrettsformål. På seter 

beliggende i annen allmenning, der virkesbehovet ikke kan dekkes, 

kan virke fra Skjåk Almenning likevel brukes. 

 

I løpet av ett kalenderår kan det på bruksrett tas ut et frikvantum på 

inntil 2 kbm trelast eller 5 kbm rundvirke uten søknad, forutsatt at 

virket brukes til bruksrettsformål. Biprodukter fra sagbruket og ved 

kan tas ut i tillegg til frikvantumet. Ved uttak av frikvantum skal 

formålet oppgis og påføres fakturaen. Alt uttak av virke, også 

biprodukter, skal registreres. 

 

4.2. Bruksrettsrabatt 

Prisen på virke som er uttatt på bruksrett skal i prinsippet være lik 

verdien av virke på rot. Allmenningsstyret fastsetter bruksrettsrabatten 

i forhold til markedspris. Bruksrettsrabatten regnes av fakturabeløpet 

etter at kvantumsrabatten er fratrukket. 

 

Virke, herunder ved og biprodukter som er uttatt med bruksrettsrabatt 

, kan ikke avhendes. Ved salg av bygninger som er oppført med 

bruksrettsvirke, og som ikke lenger kan nyttes til bruksrettsformål, 

kan allmenningsstyret forlange at en forholdsmessig del av 

bruksrettsrabatten skal tilbakebetales. 

 

 

 

4.3. Bruk av trebesparende materialer 

Dersom allmenningsstyret ut fra markedssituasjonen finner det 

hensiktsmessig kan det ytes kontanttilskudd når bruksrettsuttak blir 

erstattet med bruk av trebesparende materialer. 

 

4.4. Uttak av jord, stein og grus 

Uttak av masse av enhver art er bare tillatt etter avtale, og til en pris 

som fastsettes i forhold til bruksområde og kvalitet. 

 

4.5. Steinvelter m.v. 

Henleggelse av stein, overskuddsmasse, røtter osv. kan bare skje på 

avtalt plass, og i det omfang som er avtalt. Lagring av ved, 

landbuksredskaper, kjøretøy osv. skal ikke skje i allmenningen. 
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4.6. Vassledninger, anlegg av vassinntak  

Etter avtale kan det anlegges vassinntak og vassledninger på 

allmenningens grunn. Slike innretninger skal likevel ikke være til 

hinder for allmenningens virksomhet, og etter forutgående varsel eller 

synlige forberedelser (for eksempel blinking) er allmenningen uten 

ansvar for evt. skader som måtte oppstå. 

 

§5. Beite, seter 
5.1. Beiteordning 

Styret skal ved behov vurdere beitebeleggets størrelse, og kan om 

nødvendig sette forbud mot beiting i deler av allmenningen eller med 

visse dyreslag eller for et bestemt tidsrom. 

 

Styret kan inndele allmenningen i beitestrekninger, og henvise de 

beiteberettigede til å nytte den beitestrekning som er vanlig eller 

naturlig for grendelaget eller det enkelte bruk. I denne forbindelse skal 

styret så langt det er praktisk mulig søke å videreføre den tradisjonelle 

beiteordning. Før det slippes til nye beitebrukere skal de som fra før 

nytter strekningen ha høve til å uttale seg. 

 

 

5.2. Bebyggelse på seterkve 

Bebyggelse på seterkve som er allmenningsgrunn kan ikke selges eller 

på annen måte skilles fra bruket det tilhører. For bebyggelse eller 

annen virksomhet ut over det som er nødvendig for ordinær seterdrift 

skal det opprettes festekontrakt eller annen avtale. 

 

5.3. Bortfall av opptatt seter 

Ved bortfall av seter gjelder lov om bygdeallmenninger §6-7. 

 

§6. Jakt og fangst 

6.1. Småvilt 

For utøvelse av jakt og fangst gjelder de regler som til enhver tid er 

fastsatt av allmenningsstyret. Disse regler bestemmer også om andre 

enn dem som er nevnt i loven skal gis adgang til småviltjakt. 
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For jakt og fangst som omfattes av bruksretten (småvilt) gjelder 

kapittel 7 i lov om bygdeallmenninger. 

 

6.2. Storvilt 

Forvaltningen av storviltjakt tilligger allmenningsstyret. Som 

forvaltning regnes i denne forbindelse bl.a. inndeling i jaktfelt, priser 

for jakt, fordeling av fellingskvote, fastsettelse av jakttid, samt 

bestemmelser om utøvelse av jakt. 

 

§7. Fiske 
7.1. Regler for utøvelse 

For fisket i Skjåk Almenning gjelder kapittel 8 i lov om 

bygdeallmenninger, samt offentlige regler med hensyn til fisketider, 

redskap, maskevidde på garn m.v. 

 

Allmenningsstyret skal vedta egne regler som nærmere regulerer 

fisket i Skjåk Almenning. Disse regler skal revideres slik at de til 

enhver tid tilpasses den aktuelle situasjon. Reglene kan også 

bestemme at andre enn dem som er nevnt i lov om bygdeallmenninger 

§ 8-1 gis adgang til fiske i hele eller deler av allmenningen, og at det 

åpnes adgang til å fiske med andre redskaper enn krok. 

 

Gjeldende fiskeregler skal være tilgjenglig der det innen Skjåk 

kommune utstedes fiskekort. Pris på fiskekort fastsettes av 

allmenningsstyret. 

 

7.2. Oppsyn 

Styret ansetter nødvendig oppsyn, som lønnes av allmenningen, og 

utarbeider instruks for oppsynstjenesten. Styret kan evt. samarbeide 

med andre om felles oppsyn. 

 

§8. Erstatningsfond 
Styret har vedtatt statutter for Skjåk Almennings Erstatningsfond. 

Disse statutter kan bare endres ved avstemning blant de som har 

eiendomsrett og /eller bruksrett i Skjåk Almenning. Slik avstemning 

holdes etter vedtak i styret eller om minst 100 av de som har 

stemmerett i henhold til bygdeallmenningsloven setter fram skriftlig 

krav om det. 
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En slik avstemning er ikke årsmøtesak og skal holdes utenfor 

årsmøtene. Statuttene kan bare endres med ¾- trefjerdedels flertall 

blant de som stemmer og minst 150 må ha stemt for endringen. 

Bygdeallmenningslovens  

§§4-1 og 4-2 om stemmerett, stemmerettens innhold m.v. gjelder 

tilsvarend ved avstemninger. 

 

§9. Overtredelse av bruksreglene 
Overtredelse av disse bruksregler kan medføre politianmeldelse og 

straff med bøter, jfr. bygdeallmenningslovens §9-3, for så vidt ikke 

strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse på forholdet. 

 

 

§10. Ikrafttredelse 
Disse bruksregler ble første gang godkjent av 

Landbruksdepartementet 5.mai 1998 og trådte i kraft fire uker etter at 

de ble kunngjort. Endringer i bruksreglene vedrørende bestemmelser 

om endringer i statuttene for Skjåk Almennings Erstatningsfond 

(Erstatningsfond Øvre Otta) er godkjent av Landbruksdepartementet 

18. februar 2004. Endringene trer i kraft fire uker etter at de er 

kunngjort, jfr. lov om bygdeallmenninger §3-9.  

 

Bruksreglene skal gjennomgås, og eventuelt endres, minst hvert 20. 

år. 

 


