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Forhistorien:
• Verran cirka 1801: Proprietær Müller kjøper
grunnen i Follafoss allmenning fra Kongen.
– Lokalbefolkningen i området hadde diverse
allmenningsretter, deriblant retten til å fiske og jakte
uten hund i allmenningen.
– Disse ble ikke påvirket av salget (Kongen kunne kun
selge hva Kongen eide…)

• I dag vil mange si at det ikke lenger eksisterer
slike rettigheter i Folla-skogen.
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Problemstilling:
• Hvordan utviklet bygdefolkets jaktrett
seg i Follafoss allmenning fra 1801?
• Hvordan har bygdefolket selv
håndtert situasjonen, og hvilke
oppfatninger finnes i dag?
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Datagrunnlag:
• Analyse av jus og utvikling i lovverket om
privatallmenninger og lokalbefolkningens jaktrett i
perioden 1800-2000 (Berge og Haugset 2013)
• Spørreundersøkelse til aktive brukere av området
Follafoss privatallmenning i 2012 (Haugset og Berge 2013a)
– 292 svar fra hyttefolk, medlemmer i Malm JFF, andre
jegere, gårdbrukere med beite/bruksretter.

• Systematisk arkivsøk/innholdsanalyse av artikler i
Trønder-Avisa 1950-2012 (Haugset og Berge 2013b)
– I alt 82 artikler – i hovedsak nyhetssaker – og noen
annonser, leserbrev, lederartikler ect.
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Den rettslige utviklingen:

1801:
Grunnen
solgt fra
Kongen

1937,
Høyesterett:
Virkesretten
avviklet,
andre retter
består

1863: Skog i
privatallmenninger
skal skiftes ut

1857: Lov om
allmenninger – jaktrett
stadfestes.

1899:
Småviltjakt blir
grunneierrett –
unntak for
allmenninger

1982: Jaktrett i
privatallmenning
«forsvinner stille»
ifbm Viltloven

1952: Ny jaktlov– jaktrett i
privatallmenning
stadfestes.

1989: Lyng
selger Folla til
Norske Skog
– ingen
tinglysing
eksisterer

1983: Folla
selges fra
fylket til Lyng.
Jaktrett
kontraktfestes/
ønskes tinglyst
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Brudd og konflikt:

1997: Norske
Skog bryter ut
av samforvaltningen

1997-1998: Jaktstrid!

2003-2004: Jaktstrid!

2013: Jaktstrid…

2012: Samarbeid med
grunneier
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1967-97: Malm jakt- og
fiskeområde
• 1967-1997: Enighet om bygdefolkets
jaktrett
– Forvaltes av Malm jakt- og fiskeområde
– Et robust sosioøkologisk system
(Ostrom 2005)?
•
•
•
•
•

Klare grenser
Medvirkning fra de som berøres
Sammenheng mellom investering og høsting
Overvåkning
Anerkjennelse av retten til å forvalte/styre ressursen
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Jaktstriden bryter ut – 1997-98:
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Jaktstriden blusser opp igjen 2003-2004:
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…og i 2013:
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Hva førte lokal motstand til?
www.tfou.no

• Norske Skog «ga opp» (uoffisielt)
– Den som ville jakte, jaktet…

• Uklarhet rundt «hva som egentlig var
rett»
– Ulovlig jakt anmeldes og henlegges

• Mentale modeller i og utenfor Verran:
– «David mot Goliat» - «arbeidsfolk mot
kapitalen»
– Verdikonflikt – vanskelig å «møtes»
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Hva mener folk i dag?

42 prosent svarer dessuten at de vet om/kjenner noen som jakter
uten jaktkort i allmenningen
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Oppsummering I:
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• Lokalbefolkningen mistet
allmenningsrettighetene sine til jakt i 1982
– Paragrafen om privatallmenninger i Viltloven
«forsvant uten debatt» – ansett som lite viktig?
– Kom i skyggen av hele befolkningens tilgang til
jakt?

• Kontrakten som ga lokalbefolkningen tilgang til
jakt gjaldt fram til salg av eiendommen i 1989.
– Rettigheten skulle tinglyses, men det var en
teknisk/juridisk umulighet og den «forsvant i det
stille» den også
– Kom i skyggen av arbeidsplassene ved Follafabrikken?
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Oppsummering II:
• Kraftig og godt organisert lokal motstand
«beslagla» området fra Norske Skog i en
årrekke
• Politianmeldelse for ulovlig jakt ble henvist
til sivilt rettsapparat
• Ingen av partene har (til nå) tatt saken for
retten…
• Halvparten av brukerne av området mener
at flere enn grunneier har jaktrett.
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Man kan lure på…
• Ville ressursen (småviltbestanden) blitt
ødelagt dersom bygdefolket hadde fått
beholde storsamfunnets godkjennelse av
jaktretten sin?
• Stabil samforvaltning i Malm jakt- og fiskeområde i
perioden i 30 år
• Fredning av enkeltområder – samt hele terrenget i
to år på 90-tallet da takseringer viste lite rype
• Utenbygds jegere utnyttet sjansen i 2004 – fra
CPR til open access?
• Mange ulike meninger, datamaterialet gir oss kun
indikasjoner.
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Ville avvikle privatallmenningene:
Man forsøkte fra 1857 å kvitte seg med eierformen
privatallmenning – og skogdirektøren mente i 1909 at en hadde
lykkes med det:
[Privatallmenninger] skulde i henhold til nævnte lovs §42, naar 20 aar efter lovens
ikrafttræden var forløpet, deles mellom eierne og de bruksberettigede, enten deling ønskedes
eller ikke. Den del av almenningen, som ved delingen er tildelt de bruksberettigede. skal
ifølge skoglovens §38 behandles efter de regler som gjælder for bygdealmenninger. Da alle
privatalmenninger, som kjendes, nu er delt, skal der ikke længre findes saadanne.» (side 131 i
Skogdirektøren. 1909. Skogvæsenets Historie. Utgitt i anledning av det offentlige skogvæsens
50-årige virksomhet 1857-1907. I. Del Historik. Kristiania: Grøndahl & Søns Boktrykkeri.)

Men det var ikke alle som greide å skifte ut/dele alle bruksretter og
eiendomsretter som fantes i privatallmenningene.
LOV 1992-06-19 nr. 61: Lov om opphevelse av og endringer i gjeldende
lovgivning om allmenninger m.v. gir departementet fullmakt til å lage
bruksordninger for privatallmenninger.
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• Samtidig som privatallmenningen forsvinner stille ut av
minnet, fester det seg et bilde av allmenningsrett som noe
som ligger til gårdsbruk som del av ressursgrunnlaget
for tradisjonell drift.
• Andre rettigheter i allmenningen som f. eks bruk av
vasskraft/vindkraft til elektrisitetsproduksjon, fiske og jakt er
«ikke mulig» å tenke på som allmenningsretter.

• Jaktrett i privatallmenning for lokalsamfunnet
kommer under dobbel skvis:
– 1) privatallmenning «finnes ikkje lenger»; og
– 2) om den finnes, så kan ikke jakt være en
allmenningsrett for lokalsamfunnet

• Jaktrettighetene forsvant nok «stille
ut bakdøra» formelt – men skapte
atskillig rabalder lokalt!
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Alle disse notatene finnes på CLTS og TFOU sine nettsider for de som er interessert:

www.tfou.no eller www.umb.no/clts
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