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Vedlegg:   
 

Saksframlegg: 

 

Fjellstyret får tid om annet spørsmål og henvendelser vedrørende ulike typer skilting og 

tilrettelegging i statsallmenningene. Det kan være merking av stier, skiløyper, severdigheter, 

kulturminner etc. Noen ganger kommer henvendelsene fra privatpersoner, andre ganger 

utmarkslag eller ulike lag/foreninger. Det kan være noe forvirring blant tiltakshavere hvordan 

saksgangen er i slike saker.  

 

Friluftslovens § 35 gjelder såkalt inngrepsløyve, dvs. hjemmel for å gi tillatelse til merking og 

andre tiltak for å lette ferdselen i utmark.  Den typen tiltak bestemmelsen gjelder er ikke tillatt 

uten grunneierens samtykke.  Som regel får man løst slike saker i praksis ved forhandlinger  

mellom organisasjon/kommune og grunneier. I statsallmenning er det Statskog som gir 

grunneiers tillatelse til f.eks. skilting.  

 

For behandlingen av saker etter § 35 gjelder forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, slik 

det framgår av friluftslovens § 24 annet ledd. Forvaltningslovens krav til saksforberedelse 

innebærer bl.a. at grunneieren skal få uttale seg før det gis tillatelse til inngrep. Ved merking 

skal dessuten grunneier eller bruker varsles i god tid på forhånd, slik at eventuell uenighet om 

hvordan merkingen skal foregå kan avgjøres av direktoratet, jf. § 35 siste ledd. 

 

Vi ser av og til skilting som kommer opp uten at hverken Statskog, fjellstyret eller kommunen 

er forespurt. Det er viktig at grunneier, på statsallmenning Statskog, får søknader om skilting, 

merking etc. til behandling. Fjellstyret for slik type søknader til uttale fra Statskog. Den 

generelle holdningen til fjellstyret er at vedlikehold, remerking, utskifting av eksisterende 

skilt langs godkjente stier og løyper er kurante saker, men det er likevel viktig å søke 

grunneier på forhånd. Fjellstyret har tradisjonelt frarådet skilting/merking i snaufjellet. Det 

har med estetiske forhold å gjøre, samt at det ikke er ønskelig med tilrettelegging som fører til 

økt, kontinuerlig ferdsel inn i sentrale fjellområder.  

 

Fjellstyret ønsker ellers en dialog med Statskog, kommune og regional- og vernemyndigheter 

vedr. midlertidig merking/skilting i statsallmenningene. 
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Vedtak: 
 

Ringebu fjellstyre vil understreke at grunneier skal kontaktes i god tid vedrørende tiltak som 

merking, skilting o.l. i statsallmenningene. Henvendelsen rettes til Statskog SF på 

Lillehammer, eller kontakt fjellstyret for videreformidling.  

 

Fjellstyret vil kontakte Statskog, kommune og regional- og vernemyndigheter for dialog rundt 

midlertidig tilrettelegging i form av merking og skilting i statsallmenningene.  
 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

Kopi:  
Statskog SF 


