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Forord

Rapporten er del av et større forskningsprosjekt om “Utmarksbasert
næringsutvikling, organisatoriske, forvaltningsmessige og kulturelle utfordringer”. 

Dette arbeidet har ikke format som en tradisjonell rapport. Publikasjonen består av
sju essayistiske oppslag over tema utmark og samfunn, og en innledning. De
forskjellige opplagene er i varierende grad avhengige av hverandre ut over det at de
alle refererer til utmark. Det har ikke vært meningen å drøfte uttømmende de
mange tema som tas opp i varierende dybde og bredde. Noen er bare nevnt og
ellers stemoderlig behandlet, andre er gitt en mer uttømmende behandling. 

Hensikten at leseren skal sitte igjen med minst to meninger:
• at utmark er et interessant tverrfaglig forskningsområde og et “fullblods”

samfunnsfaglig tema
• at denne forfatteren mangler referanser som kan bidra til diskusjonen

Hvis så er neste logiske skritt å bidra. Rekruttering til feltet utmark og samfunn er
derfor et underliggende motiv med dette arbeidet.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd over midler til strategiske
instituttprogram.

Lillehammer 21. september 2003
Tor Arnesen

     



BOADAN NUPPI BEALDE



6

Innhold: 

Innledning .............................................................................................................. 8
Hensikt ....................................................................................................... 9
Begrep: Grunneierskap og fellesskap ............................................................. 10
Utmark og innmark ..................................................................................... 11
Estetikk og naturpolitikk .............................................................................. 12
Kontraksjon og ekspansjon .......................................................................... 13
Utmarka og det internasjonale ...................................................................... 15
Utmark som territorium ............................................................................... 16
Utmark - grunneierskap og fellesskap ............................................................ 17
Rekreasjonens (anti)-struktur ....................................................................... 18

1. oppslag: Språket ............................................................................................... 21
1 .1 Utmarka i landbruket ........................................................................ 21
1 .2 Språket - landskapet: “first doing, then viewing” .................................. 22
1 .3 Utmark som begrep med mange meninger og under utvikling ............... 23
1 .4 Agrar og nomadisk ........................................................................... 25
1 .5 Feriekolonien Norge. Ordet “utmark” i lovverket. .................................. 27
1 .6 Utmark som begrep for politisk organisering ........................................ 32

2. oppslag: Estetikk og naturpolitikk ......................................................................... 36
2 .1 Begrepet om det rustikke .................................................................. 38
2 .2 Nasjonens estetikk og natur-politikk ................................................... 41
2 .3 “Land Art” ...................................................................................... 52

3. oppslag: Areal, nasjon og borger .......................................................................... 54
3 .1 Utmarka utenriks og innenriks ........................................................... 54
3 .2 Utmarka,  nasjonalstaten og kulturene ................................................ 56
3 .4 Sapmi ............................................................................................ 58
3 .5 Fellesskapet og grunneierskapet ........................................................ 61
3 .6 Landbruket og staten ....................................................................... 64

4. oppslag: Regimer og grunneierskapet ................................................................... 65
4 .1 Grunneierskapets historiske utvikling .................................................. 65
4 .2 Hvor er statsallmenningene og anna statsgrunn? .................................. 68
4 .3 Et femdelt territorium ...................................................................... 71

Sør-Norge til og med Nord-Trøndelag ................................................. 72
Lover om statsallmenninger .............................................................. 72
Statsgrunn i Nordland og Troms ......................................................... 73
Statsgrunn i Finnmark. Om Sapmi og retten til land og vann ................. 74

4 .4 Funksjonell grensetrekking, nye funksjoner og juridiske avklaringer ........ 76

5. oppslag: Fellesskapet og utmarka ........................................................................ 78
5 .1 Kommunene som plattform for borgerens politiske rettigheter ................ 78
5 .2 Arealbruk ....................................................................................... 78
5 .3 Plan og bygningsloven vs sektorlovene. .............................................. 82

6. oppslag: Rekreasjonsens (anti-)struktur ................................................................ 85
6 .1 Utmarka, fellesskapet og grunneierskapet ........................................... 85
6 .2 Gjennom moderniseringen til “Utmarksbyen” ....................................... 86
6 .3 Utmarksbyen som anti-struktur. Arbeidsliv og friliv ............................... 90
6 .4 Frilivets antistruktur: næringsliv, politikk og forvaltning ........................ 91
6 .5 Endringer og spørsmålet om arealenes duglighet .................................. 91
6 .6 Kapitalopphopning, rekreasjon ........................................................... 94
6 .7 Ny kunnskap gir nye krav: Økologien og alles anliggende ...................... 95
6 .8 “One ring to rule them all?” ............................................................... 96
6 .9 Utmark og rettigheter: overraskende uavklart ...................................... 97
6 .10 Utmarka i endring som sosialt felt ...................................................... 98



7

Etter forord og til innledningen og hvert oppslag er det sitater fra Mari Boines tekster, hovedsakelig fra “Boadan
nuppi bealde”, som er første melodi på hennes CD “Gavcci jahejougu”, utgitt i 2001. Sitatene betyr om lag følgende
på norsk:
• etter forordet: “jeg kom fra den andre siden”
• ved innledningen: “alltid disse umerkede stiene”
• ved 1. oppslag: “dine ord duftende, fylt med uutalte invitasjoner”
• ved 2. oppslag: “du, mitt hjertes prins”
• ved 3. oppslag: “om du bare ville si mitt navn”
• ved 4. oppslag: “dine strenge påbud”
• ved 5. oppslag: “under ditt teppe av stjerner”
• ved 6. oppslag: “sang til den ufødte” (tittel 2. melodi på samme CD)
• ved 7. oppslag: “du vet aldri” (tittel 9. melodi på samme CD)

6 .11 Om fritid og fritidsboliger i “feriekolonien”. Kontraksjonen ..................... 99
6 .12 Ekspansjonen .................................................................................. 99
6 .13 Migrasjon. Å produsere for reproduksjon i “Feriekolonien Utmark”. ........ 103
6 .14 “anti-struktur” ............................................................................... 104
6 .15 Rettigheter ................................................................................... 105

7.  oppslag: Kan ekspansjon i rekreasjon oppveie kontraksjon i primærproduksjon? ...... 107
7 .1 Mangesysleriet .............................................................................. 108
7 .2 Oppleve og betale .......................................................................... 109
7 .3 Utviklingsmodeller ......................................................................... 110

Referanser .......................................................................................................... 114



8

VUOI DAID DIHKKAKEAHTES LUOTTAID

Innledning

Mennesket er i naturen. Selvfølgelig. Hvor skulle det ellers være. Og selvfølgelig ér

mennesket natur - hva skulle det ellers være. Men skille mellom menneskesamfunn

og natur er ikke entydig og aldeles ikke enkel å trekke. Vi kan ikke trekke noe

entydig skille mellom natur og materie, og all materie i biosfæren er enten abiota

eller biota. All biota og abiota inngår i økologien. I den forstand er eller inngår også

samfunnets materielle inventar - våre kropper inklusive - som physis i naturen. I

den forstand er samfunn del av naturen og underlagt økologien. Dette er ingen

reduksjonisme , ikke noe forsøk på å biologisere samfunnet eller forståelse av

samfunn. I den utstrekning samfunn er noe annet enn natur, er det slik fordi

samfunnet er mer enn physis. For Luhmann er hvilket samfunn ikke-materielle

fenomen, samfunn er kommunikasjon (Luhmann 1984). 

Om vi tar et mer pragmatisk utgangspunkt, utgangspunkt i slik vi gjerne bruker

begrepene samfunn og natur i dagligtale, så trekker vi skille mellom samfunn og

natur innenfor physis. Vi regner Rådhuset i Oslo som "samfunnets", og de kjente

fjellene i Steigen som "naturens". Men slike skiller er altså innenfor økologiens

domene. Rådhuset er like mye del av naturen som Steigen er del av naturen,

Rådhuset like mye abiota som Steigen er det. Deres genese og funksjon er

forskjellig, og det er gjerne relativt til nettopp materielle objekter historie og deres

funksjon vi tilordner den til henholdsvis naturen eller samfunnet. Det samme gjelder

et skille som mellom byen og utmarka - vi regner gjerne byen som samfunnets, og

utmarka naturens eller i alle fall mer natur enn samfunn. Det er helt greit å operere

med slike måter å bruke begrepene på, så lenge det er klart at også byen er natur

og utmark er samfunn. 

I senere tiår er det gjort framskritt i samfunnsfaglige studier av natur, og i

forståelsen av interaksjon mellom individ, samfunn og natur. Utgangspunkt var, om

vi følger Murphy, at sosiologien og samfunnsfagene i sin allminnelighet hadde et

begrep om samfunn som om natur ikke spilte noen rolle (Murphy 1994), eller kun

rolle som kontekst, som leverandør av resipient og ekstraksjonstjenester.  Andre,

som Ulrich Beck, peker på den faren som ligger i å utvikle en sosiologisert

naturmiljøvitenskap med en natur uten mennesker (Beck 1992), og altså natur uten



1Det er da også slik Beck utvikler sitt begrep om risikosamfunnet - ved systematisk å tenke
individet - og kanskje mer interessant som borgeren i det sivile samfunn - hvis physis er del av de
komplekse og uoversiktlige økologiske sammenhenger. Kroppen er derfor utlevert til det som skjer
her, og det har vi bare sånn måtelig oversikt over. Tenkingen og kommunikasjonen om dette blir
dermed tilsvarende kompleks og konstant utsatt for overraskelser og frykt for overraskelser i økende
grad ettersom vi både selv er årsak til og offer for endringer i økologien og lærer mer om den (og
lære betyr her at vår kunnskap øker, men også vår kunnskap om vår uvitenhet øker). Slikt kan det
blir politisk sprengkraft av. 
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samfunn1. Det Beck advarer mot er en forstilling om at naturens physis  er “her” og

samfunnets og individenes physis er “der”, med mindre en som Luhmann definerer

samfunn som noe mentalt, som kommunikasjon. For enhver annen tilnærming er

samfunnet en del av naturen, og slik sett er drøfting av utmark og samfunn en

drøfting av hvilke særtrekk vi kan se i måten samfunnet er vevd inn i naturen på i

utmarka. I sitt begrep om risikosamfunnet legger Beck nettopp til grunn at fordi vi

er natur, så er all usikkerhet om natur og prosesser i naturen en usikkerhet om

hvem vi er og hvordan vi har det - som physis.

Hensikt

Hensikten i dette arbeidet er å presentere forskjellige perspektiver på fenomenet

eller begrepet utmark. Dette gjøres i en serie essayistiske kapiteler som presenterer

og utvikler forskjellige perspektiver på utmark og samfunn. Den formen som er

valgt har muligheter og begrensinger. Mulighetene byr seg ved at flere perspektiver

kan trekkes fram. Det er ikke hensikten å gå dypt inn i de enkelte perspektivene,

men snarere å vise hvordan de er relevante for drøfting av hva utmark er, og for

hvem og på hvilken måte. En “kostnad” ved å stille opp perspektiver på denne

måten er at arbeidet kan få preg av å hoppe mellom tema og problemstillinger uten

riktig å behandle noe tema uttømmende. Det er blant annet fare for at et tema eller

perspektiv blir presentert uten at distinksjoner og reservasjoner den enkelte mener

er viktig, blir drøftet. Til det er å si at ambisjonen i arbeidet i første rekke er å reise

relevante perspektiver, og at forhåpningen er at det kan være fruktbart for å reise

en diskusjon om utmark. En slik ambisjon og forhåpning har sin berettigelse fordi

den samfunnsfaglig drøfting av utmark er lite utviklet, samtidig som vårt behov for

å forstå samfunnets bruk eller ikke bruk av utmark er et viktig eksempelvis i

forbindelse med naturmiljø og økologi, næringsliv og økonomi, og ferie- og fritid.

I dette kapittelet presenteres kort de forskjellige perspektivene som rapporten
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kommer tilbake til i senere kapiteler - ikke nødvendigvis i den rekkefølge de

presenteres her. 

Begrep: Grunneierskap og fellesskap

Det handler om makt. Det handler om makt når Planlovutvalgets innstilling til

revisjon av plan- og bygningsloven (PBL) nå foreligger. Spørsmålet om hvilke lover

landet skal bygges etter dreier seg også og ikke minst denne gang om makt og

politikk i utmark. Plan og bygningsloven er framfor alt borgerens -og da borgeren

som i prinsippet eiendomsløs men med én stemme - og det politiske sivile

fellesskapets instrument for å styre samfunnsmessig utvikling (egentlig og kanskje i

første rekke utbygging av sivil-teknisk urban infrastruktur) gjennom i første rekke

kommune-instituttet. 

Parallelt har utnytting av utmark historisk ikke vært knyttet til kommune-instituttet,

men til forvaltningssystem som tar utgangspunkt i grunneierretter og bruksretter til

grunn. Her er det ikke “en mann en stemme” som er det grunnleggende prinsipp,

men her vektes aktørene som eiendoms- og bruksrettbestittere. Eiendomsretter -

også til grunn - er sikret gjennom egne privatrettslige lovverk, og er 

sektororganisert med støtte- og styringsapparater for de forskjellige

hovedanvendelsene. Til denne forvaltningstradisjonen hører også

allmenningsinstituttet i Sør-Norge, og måten statens grunn i nord forvaltes på. 

Det handler om makt. Når nå - slik det ser ut og som vi skal komme tilbake til -

fellesskapets fremste utbyggings-lovverk PBL forsøker å "spise" seg inn på den

grunneier- og bruksrettbaserte forvaltningstradisjonen, kan det ses på som en ny

omgang i "kampen" om fellesskapets vs grunneiers makt og hensyn i utmarka. 

Det handler om penger. Det handler om rettferdighet. Det handler om identitet -

både nasjonalt, regionalt og personlig. Det handler om å forstå og det handler om

refleksiv forståelse, om forståelsen som reflekterer over sine egne forutsetninger.

Det handler om land og liv. Det handler om utmark.

Innledningsvis introduseres begrep benyttet i  essayet. En kortfattet introduksjon 

peker ut perspektiv på utmark og samfunn som skal være i fokus, perspektiv som
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senere utdypes. Hensikten med essayet er å samle og stille sammen flere

perspektiv på utmark, og det er bevisst valgt å gå i bredden snarere enn i dybden.

Utmark og innmark

Urbanitetens materielle fotspor som byer, tettsteder og annen teknisk infrastruktur i 

det sivile samfunns teknologiske strukturer beslaglegger 1,1% av landarealet.

Ytterligere omlag 3% er dyrka mark, og altså innmark. Ut over dette er det bare et

meget lite areal som kan sies å være innmark eller innmarkspregede områder.

“Resten” – kanskje ikke det rette begrepet for minst 95% av arealet - er det vi her

skal kalle ‘utmark’. La oss gjøre en forenkling som grenser til det utilgivelige og si at

arealkategoriene i landet faller i en av to: innmark eller utmark. Til innmark regner

vi da også våre by- og tettstedsstrukturer og det tradisjonelle, landbrukets innmark.

Denne definisjonen av utmark er - som vi skal se senere - langt på vei i tråd med

friluftslivsperspektivet på Norge slik vi finner det nedfelt i lovverket. Forenklingen er

- kanskje mer overraskende - på kant med begrepet utmark slik det brukes i

landbrukets fagspråk - mer presist i landbruksforvaltninga sitt språk. Innenfor

landbruket har begrepet ‘utmark’ også en liten plass - det er ikke vanlig å si at en

“går en tur i utmarka”. Man går i skogen, eller på fjellet osv. 

I alle fall er det denne ”resten” - som i denne rapporten omtales som utmark - vi

skal konsentrere oss om her. 

Og i en viss forstand oppfatter vi vel omtalen av utmark som “resten” som til en

viss grad berettiget. I den grad vi gjør det, er det åpenbart at vi ikke betrakter og

kategoriserer samfunnet og arealene fra synsvinkelen “flateinnhold”, ettersom det

da er lite meningsfylt å betrakte 95% som en “rest”. Skjønt vi gjør vel ofte det

også. Påstanden om at vi har så “mye” utmark her i landet - ikke sjelden framsatt i

debatter om hytter og arealbruk. Den spiller vel egentlig på en retorikk hvor bildet

er at vi har en udefinert stor rest å ta av, og at vi derfor ikke har behov for å legge

mye bånd på oss i arealbruken for slike formål. Og dette fanger ett trekk ved

språkbruk - ikke bare i Norge, men også her - at utmarka både er en rest, og i vårt

mentale bilde er udefinert stor. Vi kommer tilbake til språket om utmarka senere i

essayet.
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Figur 1: Det rustikke kjøkken - det kan godt være
installert på Majorstua - men vi forstår umiddelbart
hvilke assosiasjoner det ønsker å formilde mht hva
vi kan se utenfor døra: utmarka.

Estetikk og naturpolitikk 

Men om vi i våre mental-geografiske forestillinger ser på utmarka som negativt

avgrenset, som “ut-gard” - det som faller utenfor det utviklede og som for praktiske

formål er et ubegrenset forråd eller restflate til samfunnets disposisjon - så har

utmarka langt mer positivt definert rolle i estetikken. Utmarka har levert og leverer

stadig inspirasjon og motiver for en rekke etstetiske “programmer”. Det gjelder

både i “fin”-kultur og i “hverdags”- eller “hvermannsen”-kultur. 

Som Østerberg uttrykker det:

“Det pågår en stadig bearbeidelse av de materielle omgivelser i lys av planer

og prosjekter, både i større og mindre målestokk - fra konstruksjon av

Gardermobanen til installasjon av nytt kjøkken i en privatbolig.” (Østerberg

2003)

I denne formingsprosessen leverer

utmarka vedvarende inspirasjon til

premisser for hva vi kan og vi vil

uttrykke i formen. Flere estetiske

“program” har forbindelser til 

utmark, og det ville føre for langt å

skulle dekke disse på en

uttømmende måte. Noen slike

“program” kan illustrere utmarka

sin estetiske betydning.  

Det er nærliggende å se nærmere

på begrepet “rustikk” som relevant

for vår oppfatning av utmark og hvordan denne gjenfinnes i måten vi former våre

artefakter - fra kjøkkenet til våre forestillinger om nasjonen. Videre å se på hvordan

utmarka rekonstrueres i “produksjon” av nasjonalsymbolene - og her spiller

åpenbart nasjonalromantikken en sentral rolle. I Norge som i mange andre land er

disse ofte hentet fra utmark - både natur og folk. Om vi så avgrenser drøftingen til

bildekunsten, så var nasjonalromantikken det moderne Norge sin første og kanskje

også siste folkelige kunstmalertradisjon. Etter det har malerkunsten utviklet seg i
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Figur 2: Befolkning i alt og andel av
befolkning bosatt i tettbygde strøk. 1900-
1996. Kilde: SSB, Naturressurser og miljø
1998

retninger som er preget av mindre folkelighet og umiddelbar tilgjengelighet, men

allikevel har utmarka fortsatt å inspirere - også i avantgardistisk retning. Utmarka

er altså ikke bare en kilde til lengsel og bittersøt smerte over tapte tider. Vi skal se

på et par slike uttrykk i et eget avsnitt om utmark og estetikk.

Kontraksjon og ekspansjon

Utviklingen kan vel alltid  beskrives i begrepene kontraksjon og ekspansjon, både i

rom og tid, både objekter og ideer. Utvikling skjer ved at noe dør hen, mens noe

annet vokser fram. Hva dette “noe” er, varierer da i henhold til de fenomen en er

opptatt av. Utvikling i og / eller av utmark kan både forstås som et tap av noe

(natur som blir rørt på nye måter slik at tilstander går tapt, kulturspor forsvinner

eller svinner hen - for eksempel “kulturlandskapet”) eller framvekst av noe (veger,

hytter, nye måter å bruke utmark på som i motorisert ferdsel i utmark). Utvikling

som ekspansjon og kontraksjon av materiell art har gjerne parallelle sosiale eller

mentale prosesser (utvikling i kunnskap og forehavender)  som både kan forårsake

(byggging av skogsbilveger for eksempel) og være forårsaket (reaksjon og krav om

en mer aktiv politikk mot gjengroing av tidligere beiteland) av materielle endringer.  

Utviklingen i utmark på 1900-tallet er

også om kontraksjon og ekspansjon både

i forhold til natur og kultur. Vi skal se på

noen av disse.

Århundret har opplevd en rural

befolknings-kontraksjon, og en

urbanisering først og fremst i bomønster,

men kanskje og i noen grad i livsform.

Befolkningsmengden utenfor byene

ekspanderte og befolkningsmengden i

rurale strøk viste en kontraksjon. Denne

utviklingen har preget alle Europeiske

land, men i Norge har den fortsatt lenger

mot slutten av 1900-tallet. I de fleste

andre vesteuropeiske land, avtok 
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Figur 3: Indeksert vekst (1970=1,0) i antall fritidsboliger i Norge siden
1970. Kilde: Arnesen, Ericsson og Flygind 2003.

sentraliseringen på 1990-tallet, og mange av de største europeiske byene har nå en

utflytting og nedgang i folketallet til fordel for byer i størrelsesorden 100.000 til

300.000 innbyggere. Norske flyttetrender preges fortsatt av urbanisering og det

foregår fortsatt en hovedstadsgenerert vekst, og i tråd med utviklingen i resten av

Europa  fortsetter utflyttingen fra de rene utkantstrøkene. (Longva 2001). 

Det har funnet sted en kontraksjon i antallet arbeidsplasser i ressursbaserte

utmarksnæringer innen landbruk - kontraksjon i gruvedrift, steinknusing, pukk og

sanduttak mm har også preget utviklingen.  Det har medført en stadig reduksjon i

utmarksnæringenes rolle som distributør av velferd gjennom arbeid. Denne

kontraksjonen, drevet fram av teknologisk utvikling, er det rimelig å se som en (av

flere) årsak til urbaniseringen, og at den er betinget av teknologisk utvikling med

tilhørende rasjonalisering, økt import av varer mm. 

Ekspansjon i antallet fritidshus er et eksempel på en vesentlig ekspansjon av

virksomhet, tilstedeværelse og kapitalinnsats i utmark. Det er registrert 363 889

hytter og sommerhus i Norge per januar 2003 - et nivå som er nådd etter en

dobling siden

1970 (Arnesen et

al 2002). Dette

beskriver en

betydelig

ekspansjon av

boligenheter for

rekreasjonsformål

i utmark - dette

samtidig med at vi

ha hatt en

kontraksjon av

fast bosatte i

rurale strøk.

Vil denne ekspansjonen  medføre en økning i antallet arbeidsplasser som

produserer varer og tjenester til rekreasjonssegmentet i utmark? Kan vi forestille

oss en migrasjon av arbeidskraft fra primærproduksjon til produksjon for

rekreasjon?



2Se fotnote 9
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Utmark som felt for produksjon og rekreasjon

Utmarka er både felt for produksjon og for rekreasjon. Utmark tilbyr i begge disse

egenskapene muligheter for arbeid. Dels arbeid gjennom produksjon av varer og

tjenester for primærproduksjon og annen form for naturressursbasert produksjon,

og dels arbeid gjennom produksjon av varer og tjenester for rekreasjon.  Begge er

viktige perspektiv for å forstå dagens situasjon i utmark.

Den rekreative bruken av utmark er i første rekke knyttet til friluftsliv, og ikke minst

den delen som er organisert som ferie2. Friluftslivet har fått en øket politisk

betydning, noe som ble synliggjort gjennom produksjon av friluftsmeldinger og

synliggjøring av friluftspolitikker, øket innsats forskningsmessig og nye tiltak for å

bedre offentlig statistikk på området. Men mer påtakelig og håndfast enn

utviklingen i friluftslivets politiske og offentlige betydning var i slutten av forrige

århundre en betydelig vekst i både standard og antall fritidsboliger i Norge, en vekst

som synes å fortsette på 2000-tallet. Denne representerer en organisert

kapitalopphopning i utmarksområder, fra det vi kan anta primært er den mer

velstående del av den urbane middelklassen. Med kapital følger politikk, og med det

en kamp om forvaltningsordninger - som Sevatdal (2001) har formulert det, “Det

enkle faktum er ... at menneskene til enhver tid søker å forme eiendomsforhold

etter sine behov og interesser”.  Hvorvidt dette har preget menneskene til enhver

tid og alle steder og kulturer, kan kanskje diskuteres. Som vi skal komme inn på

senere, er vårt begrep om eiendom til land rimelig moderne. Men Sevatdals

betraktning gjelder i alle fall i den moderne staten. Og i den moderne staten er det

å “forme eiendomsforhold” en ytterst komplisert prosess hvor økonomi, jus og

politikk alle skal gi “sitt” bidrag til prosess og utfall. Men med de betydelig endringer

i hva som er og hvem som har behov og interesser i utmark, er det ingen dristig

gjetning at vi i dag står i en situasjon hvor nettopp eiendomsforhold er under

omforming. 

Utmarka og det internasjonale
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Nasjonalstaten har vært ramme om rettsstaten. I de senere tiår har rettsordningen

i økende grad utviklet seg transnasjonalt, mens håndhevingen skjer nasjonalt

(Makt- og demokratiutredningen 2003). I tillegg har forholdet mellom rett og

politikk endret seg i løpet av siste tiår. Rettslige organ har fått mer makt, og 

interessekamp drives i økende grad gjennom rettsvesenet. Makt- og

demokratiutredningen konkluderer med at internasjonale konvensjoner og avtaler io

sin allminnelighet begrenser norsk lovgivningsmyndighet på et stadig bredere felt,

og dette gjelder også for rettsordenen i utmarka. 

Som en følge av norsk tilpasning til Europeisk politikk har spørsmålet om norsk

konsesjonslovgivning i tilknytning til for eksempel utnyttelse av vassdrag for

vannkraftformål. Denne konsesjonslovgivingen har vært et sentralt virkemiddel i

Norge gjennom hele 1900-tallet  (Arnesen 2000). Dersom virkemidler som

hjemfallsrett faller bort, vil dette vesentlig endre rammene for denne sentrale delen

av utmarksforvaltningen. Odelslovgivingen er en annen ordning som er kommet

under press som en følge av slike transnasjonale prosesser.

Samtidig med framvekst av trans-nasjonalitet i rettsordning, har og

oppmerksomheten om forvaltning av og belastning på allmenningsressurser vært

økende. I løpet av 1980- og 1990-tallet var det en framvekst - både nasjonalt og

internasjonalt - i studier av allmenninger (Stenseth et al 1991, Brox 1989, Brox

1990, Haas et al 1994 med flere). En årsak er bekymringen for sammenbrudd i de

naturlige systemene som muliggjør vår høsting av felles (og gjerne biologiske)

ressurser eller bruk av allmenningene som resipient for våre avfallsprodukter

(klimagasser, ozon-nedbrytende gasser, atomavfall, avrenning fra landbruk osv)

som følger av en uregulert bruk - her er Hardins arbeider og begrep om

allmenningens tragedie viktig. 

       

Utmark som territorium

Utmark er ikke bare eiendom. Når vi snakker om statsdannelser av forskjellig sort

(med andre ord systemer for forsvar, lov- og retts- og rettighetsordninger,

skatteinnkreving med mer) er utmark er også og kanskje i første rekke territorium.

I grensestriden mellom Norge og Sverige, og mellom Norge og de andre

nasjonalstatene på den fenno-skandinaviske halvøya, handlet avtalene og striden



3 I den senere tid har det vært debatt om kommunal eiendomsskatt knyttet til nettopp
grunneierskapet. Kkommunene praktiserer her forskjellige satser og ordninger. Totalt sett utgjør
eiendomsskatten kun et lite bidrag til kommunale inntekter, og hele ideen med eiendom og grunn
som skatte grunnlag er omstridt - kfr debatten i for eksempel Oslo.
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mellom landene mer om kontroll over territoriet og rett til skattelegging, enn det

handlet om å avklare eiendomsrett som sådan. Slik er det langt på vei i Norge

ennå, vi må skille mellom territoriet til nasjonalstaten (som er rimelig avklart) og

eiendoms- og bruksrettforhold til territoriet (som er uavklart i nordlige deler av

landet). 

Når utmarka blir territorium for nasjonalstatlige formål, oppstår problemer i forhold

til andre livsformer som ikke baserer seg på nasjonalstatlige konsept - de

problemene som urfolk på den fenno-skandinaviske halvøya har hatt og har med

nasjonalstatene, er eksempler på dette. Som territorium er utmark åpenbart knyttet

til nasjon og identitet, også når vi snakker om den moderne nasjonalstaten. Det blir

avkrevet av borgere av nasjonalstaten at de “blir” det de “hører til”. Nordmenn er i

utgangspunktet de som bor på det norske territoriet, og i det ligger både et krav om

integrasjon og lojalitet. Både i et historisk og samtidsperspektiv - og vi tenker da på

integrasjonspolitikken i forhold til samisk befolkning  og på krav til integrasjon

overfor innvandrere - er det lett å se at dette sammenfallet mellom territorium og

identitet har sterke normative føringer som kan ha svært ugilde konsekvenser. 

Utmark - grunneierskap og fellesskap

Som et allment prinsipp gjelder at eiendom og tilgang til land og vann til  ressurser

og arealer er sikret og regulert gjennom privatrettslige lovsystemer som baserer

seg på den private eiendomsretten. Dette inkluderer også slike areal som

statsallmenninger og bygdeallmenninger, hvor eierforhold er et privatrettslig

anliggende. Den moderne stat er en garantist for eiendomsretten, og

eiendomsretten er i sin alminnelighet et fundament i statens fiskale arrangementer.

Nå er skatt på grunn i form av eiendomsskatt i liten grad en del av den norske

statens fiskale grunnlag - og vi kan vel si at grunneierskapet i liten grad har vært

utgangspunkt for statens skatteinntekter3. 

Men grunneierskapet og rettigheter til tilgang til og ressurser i land og vann



4Dette må ikke forstås for bokstavlig. Forvaltningsapparatet kan ikke betraktes som
underlagt eller “styrt” av grunneierskapet eller felleskskapet (disse begrepet er jo også en
abstraksjoner, og ikke organisasjoner eller liknende strukturerte enheter). Forvaltningsapparateter
lever til dels sitt “eget” liv, og det er riktigere å se på deres allianse med grupperinger innenfor for
eksempel grunneierskapet som dannelse av regimer som knytter sammen deler av forvaltningen
med private interesser - se Skjeggedal et al 2001

5Ferie er ikke definert i ferieloven - Lov om ferie fra 1988 med senere endringer - det bare
fastlegges her hvor mange dager ferie en arbeidstaker har krav på, visse rammer for hvordan den
skal tas ut, og at det skal betales feriepenger. Men hva er ferie? Er det noe annet en mange dager
fri?
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reguleres ikke bare gjennom privatrettslige lovsystemer, men også gjennom

offentligrettslige lover og forordninger. Snarere enn å være en del av

grunneierskapet, dreier dette seg om offentlighetens og det sivile samfunn sitt

behov for å regulere med henvisning til hva som kreves for å sikre fellesskapets

interesser. Gjennomgående gir dette seg utslag i at den “frie” eiendomsretten

begrenses, slik vi finner det gjennomført i plan- og bygningslovgivingen mm. Et

interessant forhold her er at moderne øko-politikk har utvidet grunnlaget for

fellesskapets inngrep i grunneierskapet. Økologien har definert en ny allmenning

som er en livsforutsetning, og med det et nytt fundament for å definere hvis

anliggende det er og hvilke hensyn som må ta, når grunneierretter skal hevdes.  

Mens denne makt-balansen mellom grunneierskapet og fellesskapet - som to

allmenne forvaltnings-“regimer” eller tradisjoner - ikke alltid er like lett å separere i

urbane sammenhenger, er de enklere å skille ad i utmarka. Sektorspesifikke grener

av forvaltningen, som landbrukets forvaltningsinstitutsjoner - er mer å oppfatte som

grunneierskapets forlengelse inn i statsapparatet, enn fellesskapets “instrumenter”4

(Skjeggedal et al 2001). 

Rekreasjonens (anti)-struktur

Rekreasjonens fysiske og sosiale infrastruktur i utmark er på interessante måter en

anti-struktur til produksjonens infrastruktur (Arnesen og Skjeggedal 2003).

Rekreasjonens infrastruktur er bygget opp for fritid, produksjonens for arbeid og da

i første rekke lønnet arbeid. Deler av fritiden kan vi igjen kalle ferie. Uten å gå inn i

noen detaljert diskusjon om definisjon av ferie5- ferie er i denne diskusjonen å

oppfatte som lenge perioder med fri fra arbeid. Med lengre perioder menes fri i

noen dager - fra en helg og oppover. Innenfor slike perioder er det mulig å “dra på



6Selvfølgelig også andre steder - men og i utmark og fra et utmarksperspektiv er dette en
viktig utvikling.

7Legger ikke noe mer pretensiaøt i dette enn at man er ute, og det å være ute er en
grunnleggende del av poenget med å være der - som på hytta. 

8Med lørdagsfri og med økende fleksibilitet i arbeidets organisering (se under) blir helgene
ikke bare fritid, men og tidsspenn for ferie. Ikke minst gjelder det for bruk av fritidshus.

9Fra slutten av 1800-tallet kom ferien inn som en rett i kjølvannet av arbeiderenes kamp for
sine rettigheter. I dag er ferie - som et lengre sammenhengende opphold fra lønnet arbeid -
lovpålagt, og en plikt, ikke bare en rett (Lov om ferie av 1988 - hvor det i §7 eksempelvis heter at
“Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1 juni -
30 september.”). 

10Feriens historie er åpenbart et lite utforsket område. 

11Det er for så vidt slående å legge merke til likhetstrekk mellom dagens rundreise og den
middelalderske pilgrimsferden - for så vidt reisen generelt fordi den tok lang tid. Likehetstrekkene er
både fordi turisten i vesten i dag er gitt en status som, om ikke hellig, så i alle fall “løftet ut av “
hverdagens og med “krav på” å bli sett på som “ikke-deltakende” I verdslige sysler - som arbeid og
politikk. Det er indikativt hvordan vi reagerer når for eksempel terroistgrupperinger smeller bomber i
Luxor, Jakarta eller Benidorm - det oppfattes som å ramme turister som jo ikke “har noe med”
situasjonen å gjøre. 
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hytta” og liknende. 

Rekreasjonens materielle infrastruktur utvikler seg romlig i utmark6 ikke minst for å

muliggjøre være den materielle basis for friluftsorienterte rekreasjonslivet7 i ferier.

Det skjer i områder som fra et produksjonsperspektiv fra andre og tradisjonelt

viktige næringer ikke er sentrale, og til dels er forlatt av “produksjonen” av

økonomiske grunner (som ikke-kommersiell skog, som beiteområde osv). 

Med hensyn på tidsbruk utspiller rekreasjonen seg i ikke-produktive perioder, og det

er særlig de deler av fritiden som er organisert som ferie og i helger8 som er av

interesse her. Det regnes gjerne som et trekk ved moderniteten at det vokste fram

et klarere skille mellom arbeid og fritid9, mens det ikke nødvendigvis er slik at vi har

mer fritid nå enn i før-moderne stadier (om man vil). Ikke minst er feriens historie

og knyttet til moderniteten10. Igjen ikke nødvendigvis slik at man ikke i før-

moderniteten hadde det vi kan si er funksjonelt likeartet med ferie, men at ferien

har antatt helt nye former11. 

Det er videre vanlig å hevde at det er en økende fleksibilitet i arbeidslivet, slik at

det er rom for større individuelle tilpasninger både med hensyn til fritidens lengde

og organisering og med det feriens organisering. Dette styrkes ytterligere av en

form for “punktering” av skillet mellom arbeid og fritid som forskjellige former for

“telependling”, prosjektorganisering og fjernarbeid som det moderne arbeidslivet og
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som “ITK-samfunnet” gir muligheter til for en rekke yrkesgrupper. Dette skillet er

og en sosial forutsetning for framveksten av rekreasjonens materielle infrastruktur i

utmark, samtidig som framveksten av rekreasjons materielle struktur igjen

framskynder og påvirker organiseringen av arbeidslivet (Arnesen og Skjeggedal

2003).  

Samtidig er rekreasjonens infrastruktur en territoriell avspeiling av produksjons

etablerte senterstruktur. Rekreasjonens materielle infrastruktur har - og har i

økende grad - sin egen senteroppbygging hvor nettopp utmark er viktig. Veksten i

“fritidshus-byer- og tettsteder”, i fritidsanlegg (golf, ski mm) skjer i utmarka og har

klare sentertrekk og deres lokalisering avspeiler gjerne den etablerte by - og

tettstedstrukturen i passende avstand fra denne (Arnesen, Ericsson, Flygind 2002).

Denne utviklingen med samtidig kontraksjon og ekspansjon, reiser flere spørsmål,

som 

• om forvaltningsapparatet tilpasser seg en ny situasjon

• om utviklingen endrer rettighets- og maktforhold i utmark, og hvem som

taper og vinner

• om produksjon av varer og tjenester  for reproduksjon kan skape nye

muligheter for de områdene og de menneskene som opplever framveksten

av reproduksjonens sentra
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DU ÁLBMÁS „ÁLLOSAT JÁVOHIS GOH„„UMAT

1. oppslag: Språket

1 .1 Utmarka i landbruket

Begrepet ‘utmark’ er del av språket i landbruket og samfunnet for øvrig. Det

tillegges nok forskjellig meningsinnhold ettersom av hvilke grupper og for hvilke

formål det brukes. Det gir for så vidt lite mening å lete etter en fellesnevner eller en

“egentlig” betydning for begrepet. Det kan der i mot være av interesse å se på en

del betydninger som tillegges begrepet, og vi skal her se nærmere på begrepet slik

det brukes i landbruket, i friluftslivet og hvordan dette i sin tur behandles i

lovverket (som et normert språksystem). 

Ordet ‘utmark’ brukes i landbruket gjennomgående med en snevrere definisjon enn

den vi introduserte innledningsvis, hvor utmark er landareal som ikke er innmark

(bebygde områder inklusive). Det sier seg for så vidt selv, at denne bruken av

begrepet er for omfattende når det er behov for å referere til områdene utenfor

innmakr og byer og tettsteder. I landbruket skilles på grunnlag av en

næringsmessig vurdering mellom jord, skog, seter og beite på den ene siden, og

“resten” - høyfjell, vann,  strand - som av og til med et samlebegrep kalles utmark

(som f eks hos Swan 1992). Dette språklige skillet på grunnlag en næringsmessig

vurdering er viktig. Det refererer seg til -  dets semantikk er - 

primærnæringsvirksomhet. Vi kunne kalle primærnæringenes måte å omtale

områdene på, som “landbruksspråket” - uten med det å påstå at det er noe “alle”

gårdbrukere deler og bruker. Som vi skal se er det lovverket som er utviklet for å

regulere eller adressere denne primærnæringsvirksomheten så og si ingen

referanse til “utmark” som samlebegrep. Det tilhørende lovverket snakker om skog,

fjell, beitemark, sætre osv. På den måten er begrepet ‘utmark’ ikke direkte normert

i lovverket som adresserer landbruksvirksomhet direkte.  

Når så nye næringsmuligheter i dag vokser fram i utmarka definert som områder

utenfor innmark, byer og tettsteder, endrer dette funksjon til og behov for språk. Vi

kunne kalle dette for “rekreasjons-språket”.  Rekreativ virksomhet knyttet til fritid

(fritidsboliger, -anlegg, -aktiviteter, - behov), og produksjon for slik (sosial)

reproduksjon eller rekreasjon, skaper behov for lovmessig regulering, og det er i

denne konteksten at begrepet ‘utmark’ er definert i dagens lovverk. På den måten
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er “rekreasjons-språket” til en viss grad normert og positivt definert i deler av

lovverket - hvilke kommer vi tilbake til. 

“Landbruksspråket” passer derfor ikke uten videre til å “fange inn” og beskrive

dekkende at nye næringsmuligheter som foreligger for produksjon for

rekreasjonssegmentet i utmark. Det å fange inn og beskrive mulighetene er

nødvendig, og kan underkastes en språklig analyse: for hva slags praksis, hvilke

interesser, hvilke forehavender tjener dagens “landbruksspråk” i utmarka, og er

dette forenlig eller på kant med “rekreasjonsspråket”?

Nå er det ikke slik at nye næringsmuligheter nødvendigvis kommer den krympende

arbeidsstryken i landbruket til gode. Gjennom offentlig finansierte 

bygdeutviklingsprogrammer, utviklingsprosjekter innen gårdsturisme, og liknende

er det åpenbart et ønske eller en ide - kontraksjon i landbruk kan fanges opp av

ekspansjon i rekreasjonssegmentet både i form av arbeidsplasser og i form av

kapitalinntekter. 

Men dette er jo en ide, mer enn en realitet. Forskjeller i krav til arbeidsstyrken i de

to segmentene kan gjør migrasjon fra landbruk til produksjon for rekreasjon

vanskelig. Det er mulig, og kanskje og ønskelig, at produksjonsbehov som øket

sosial reproduksjon i utmark medfører, fanges opp og utnyttes av arbeidsstyrken i

en parallell migrasjonstrend der arbeid ikke overføres fra andre sektorer i den lokale

økonomien men av “importert” arbeidskraft (Williams og Hall 2000). Veksten i

deltakere i produksjonsapparatet for å levere varer og tjenester til reproduksjon kan

dermed bli preget av betydelige innslag av produsenter med noe annet enn et

livsløp som er preget av arbeid i landbruket. Vi kommer tilbake til dette i et senere

kapittel. 

1 .2 Språket - landskapet: “first doing, then viewing”

“Resten” er utmark? Eller er resten skog, sjø, strand, sætre, vidde, moer og

høyfjell? Hvilket språk hører hjemme i hvilken sammenheng? Hva betyr og for hvem

det å si at vidde er utmark, at høyfjell er det? Skjer det noe med meningsinnhold

når skog, sjø, strand og høyfjell “veksles” inn i begrepet utmark? 
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For hvem består naturen av 95% utmark, og for hvem består den av noe annet?

Svaret på slike spørsmål er avhengig av hva som menes med ordet “utmark”, og de

forskjellige meningene som tillegges ordet er et spørsmål om for hvem ordet brukes

i hvilket henseende. Dette er ikke bare et teoretisk semiotisk spørsmål om ords

mening. Det er like mye et sosiologisk spørsmål. Språkteori har siden Peirce og

Wittgenstein problematisert hvordan ord og andre tegn i språket har en mening i

relasjon til en samfunnsmessig praksis, en livsform - med andre ord til en gitt

historisk kontekst og utviklingsbane og for gitt sett av aktører og formål. Uten

referanse til bruken av ordet kan en lett begå den feilslutning at meningen er tidløs,

selvfølgelig eller den samme for alle, eller noe som fastlegges “utenfor” den daglige

språkbruken for så å “anvendes”. 

Språkanalytiske tilnærminger er verktøy i analyser av debatten om utmarka eller

om skogen, om vidda osv, om forskjellige grupperingers forehavender, for

forståelser og følelser, når konfliktene reiser seg i bruk av områdene. Språk er

viktig i møtet mellom rettstradisjoner og samfunnsordninger. Dette er åpenbart i

møte mellom forskjellige kulturer i radikal forstand. Viser til diskusjonen om Sapmi,

en situasjon vi kommer tilbake til i det etterfølgende både fordi det berører en

betydelig del av utmarka i Norge, fordi det er en viktig konflikt, og fordi den belyser

kompleksiteten i problematikken utmarksforvaltning. 

Men språk kan også framstå som problematisk innenfor en relativt likeartet

byråkrati og forvaltningsapparat som det norske. Det kommer vi tilbake til.  

1 .3 Utmark som begrep med mange meninger og under utvikling 

I et mye sitert utsagn sier Williams at ”natur er antakelig det mest komplekse ordet

i språket” (Williams 1985), og ordet utmark er vel ikke enklere. Selve skillet mellom

innmark og utmark er strengt tatt meningsladet i en agrar (og altså en ikke-

nomadisk) kulturell kontekst. 

Men også for samtidens bruk av utmarka er det i ferd med å skje en

meningsutvikling - dvs en utvikling av meningsinnholdet vi knytter til begrepet som

en følge av nye måter å bruke utmarka på. I den tradisjonelle agrare kulturen og i

den urbane kulturen som avløser eller utvikler seg fra denne, er utmarka der vi ikke
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bor. Utmarka er også et forråd av areal og ressurser vi kan trekke på i

samfunnsutviklingen, det er baklandet, forrådslandet osv. 

Engelsk har ordet ”wastelands” og på latin “solitudo; deserta”, som på mange måter

fanger opp dette aspektet av utmarka. Denne latinske betydningen spiller hen på et

aspekt ved utmarka som vi gjennkjenner - nemlig som det stedet vi er alene, som i

en ørken. Det engelske “wastelands” på utmark som en “rest”, som noe som ikke er

er bortkastet i den forstand at et ikke brukes skikkelig eller er uskikket til mange

typer bruk (dyrka mark osv). 

På engelsk har vi også ”outlands”, ”backcountry”, “hinterland” (tysk), ”countryside”

(det siste på latinsk “rus” som i “rusticus” - se fotnote foran) og “country” (i

motsetning til byen, på latin  “regio”, “terra”) som dekker deler av det vi legger i

begrepet utmark. 

Og utmark er også en tilbakefalls-kategori, for så vidt som det er det bebygd areal

og innmark "naturlig" faller tilbake til. Innmark har vært utmark en gang og kan bli

det igjen, byer og tettsteder har vært utmark. 

Så langt er det vel ikke noe vesentlig skille mellom landbruksperspektivet og andre

perspektiv på utmarka. Men om vi forfølger dette videre, treffer vi på et skille av

større interesse enn man i utgangspunktet kunne tro. Det er skillet innenfor

landbruket mellom setervoll og beiteland og skog på den ene siden, og utmark på

den andre siden. I “landbruksspråket” kan setervoller og beiteland falle tilbake  -

degradere (se senere) - til utmark. Språket beskriver med andre ord en prosess

hvor et kulturlandskap “forfaller” til et “naturlandskap” når vi sier at setervoller og

beiteland blir utmark. Det er liten tvil om at dette skjer i stort omfang, og at

setervanger og beiteland gror til med vegetasjon som ikke har noe vesentlig

landbruksmessig verdi. Vi snakker fra et landbrukssynspunkt om et forfall, hvor

utmarka øker i omfang. Fra en rekke andre synspunkt er det selvfølgelig ikke et

forfall, bare en endring og for enkelte former for bruk kanskje en foredling?

Vi kan holde dette opp mot et annet utmarksspråk, nemlig det som kommer til

uttrykk i byråkratispråket innen naturvernet. Direktoratet for Naturforvaltning har

gått i spissen for å utvikle et perspektiv på såkalte villmarkslinknende

naturområder. Dette er områder som er definert som areal mer enn 5 km fra såkalt



12Også i en agrar kultur er det en løpende endring i betydningen av innmark vs utmark for
gårdbrukeres og rettighetshaveres økonomi og utkomme. Går vi 100 år tilbake i tid var betydningen
av jakt, fiske og sanking i utmarka stor og vesenlig større enn i dag for husholdningene. 
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tyngre teknisk inngrep (typisk veger, jernbaner, dammer, kraftledninger, mange

typer bygninger (men DNT-hytter er unntatt)). Følger vi utviklingen av slike

områder framkommer et bilde hvor det stadig blir mindre “inngrepsfrie

utmarksområder”, for tiden er de nede i 12% av arealet. Fra et naturvern-

perspektiv minker altså utmarka i omfang.

Begge disse språkene - det landbrukets utmarksspråk og naturvernets

utmarksspråk - er selvfølgelig meningsfylte gitt sin egen referanse. Men de fremmer

eller kommuniserer en  diametralt motsatt forståelse av utviklingen i norsk utmark

som foregår i ulike parallelle prosesser. Motsetning mellom dem kan gjenfinnes på

den politiske arena.

Såkalt gjengroing og uønsket tilskoging i utmarka som følge av mindre beitetrykk

og kanskje endrede klimaforhold, stiller også språket overfor nye oppgaver. Er dette

et forfall? For hvem og hvorfor? Snakker vi om estetikk, biologi, økonomi, eller bare

motstand mot endring?

1 .4 Agrar og nomadisk

Det er rimelig å tenke seg at for den samiske kulturen, så er det en agrar kultur

som vår kaller utmark, snarere den mest produktive grunnen og i den forstand

“innmark”. Tradisjonelt var det i en halv-nomadisk samisk kultur også her man bor

og de områdene hvor fordelingsordningene mht rett til beite, jakt, fisk, bær osv

best utviklet (som i sidaa-systemet). Satt på spissen var vel vårt agrare begrep om

“utmark” i Sapmi og for samiske brukere snarere “innmark” - i alle fall nærmere

meningsinnholdet i til “innmark” for en agrar kultur12.

Nå er ikke den språklig dimensjonen alene knyttet til spørsmål om oversettbarhet

mellom agrare, nomadiske og urbane perspektiver avleiret i begrep som utmark og

innmark. Utmark er og som en meningskomponent i begrep som periferi, utkant,

distrikt ol. Selv innen en agrar kultur vil det oppstå brytninger som kan føres tilbake

til sentrale begrepers meningsinnhold (og derfor også interessekonflikter). Det
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Begrepet ”tradisjonell” har vært sentral i verneregimenes avveiing av når vern av et
område etter naturvernloven brytes. “Tradisjonell” landbruksvirksomhet er innenfor
vernet, ikke-tradisjonell utenfor. Dette har tidligere vært gjenstand for både kontrovers
og drøfting. Løsning i lovverket var å myke opp begrepet som det brukes i fjelloven (se
kapittel om “Forvaltningstradisjoner i utmark”) med at hvilken bruk som oppfattes som
forenlig med vern var gjenstand for en vurdering som tok hensyn til ”tida og tilhøve” i
landbruket.

henger i sin tur sammen med økonomiske, teknologiske og sosiale endringer i

samfunnet. I løpet av 1900-tallet og i økende grad mot slutten av 1900-tallet og inn

mot våre dager, har verneinteressene kommet til i utmarka. For en stor del har

disse representert allmennhetens interesser, selv om utfallet så langt av deres

arbeide sett fra et arealpolitisk perspektiv i stor grad har bestått i å verne områder

som fra et politisk og økonomisk synspunkt, og det siste med vekt på tyngre

kapitalistiske krefter, framsto som ”billigst mulig”, men også som symboler i

nasjonsbyggingen av Norge  - nasjonalparkene (Arnesen 1996). 

Flere har pekt på hvordan den museale og fritids-orienterte  utmarksforståelsen 

bygget inn i verneregimene - slik de er fastlagt i Lov om naturvern -  nettopp

kommer på kant med samiske forståelses-kategorier. Mer allment avslører dette

uutalte forutsetninger i våre lovsystemer. Sandersen og Olsen (2001) peker på

hvordan diskusjonen om vern av utmarka i Tysfjord oppfattes av representanter for

samisk kultur som “den hvite manns oppfinnelse og den hvite manns vern mot sin

egen ødeleggelse”, og at mange stiller seg uforstående til hva hensikten med vern

er, fordi man mener det allerede finnes et velfungerende vern gjennom århundre

med høsting. Andreassen (2001) viser hvordan det eksisterer en sterk motstand

mot naturvernlovens verneideologi i samiske kretser.

Disse disputtene dreier seg ikke kun om språklige forskjeller, i snever forstand av

begrepet språk. Men legger vi til grunn at et språk og den mening som uttrykkes i

språk er knyttet til livsformer, så kan vi gjerne si at det ligger et språklig problem til

grunn her. Problemet ytrer seg som en radikalt forskjellig kulturelle horisonten for

et begrep som utmark, eller mer allment natur.

Behovet for å utvikle forståelser av sentrale begrep med mange og

situasjonspesifikt meningsinnhold har av flere vært påpekt innenfor
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I en studie av forvaltningssaker knyttet til utmark i Storelvdal viser Vorkinn og Bråtå
(2002) hvordan en mangeårige kontrovers har løpt om hvilket meningsinnhold begrepet
”koie” skal ha relativt til ”hytte” , og om hvordan disse tingene forholder seg til den
tradisjonelle bruken av utmarka. 

miljøforskningen (Bird 1987, Shrader-Frechette og McCoy 1993, Hull et al 2001), og

brukt som viktige analyseredskap (Marne 2001). Selve begrepet ”tradisjonell”, som

har vært sentral i verneregimenes avveiing av når vernet brytes (tradisjonell

landbruksvirksomhet er innenfor vernet, ikke-tradisjonell utenfor), har tidligere

vært gjenstand for både kontrovers og drøfting. Løsningen var å myke opp begrepet

som det brukes i fjellova, med at hvilken bruk som oppfattes som forenlig med vern

var gjenstand for en vurdering som tok hensyn til ”tida og tilhøve”.

 

1 .5 Feriekolonien Norge. Ordet “utmark” i lovverket.

Juridisk er utmark gitt definisjon(er) i lovverket. Det er allikevel påfallende at ordet

‘utmark’ er et begrep som brukes lite i lovverket. Selve ordet er definert i og noe

utdypet i to lover, nemlig i Lov om friluftslivet og i  Lov om motorferdsel i utmark og

vassdrag. 

Lov om friluftslivet har som formål “ å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre

almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve

friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet

bevares og fremmes. ” (§1), en paragraf tilføyd så sent som i 1996. Skille mellom

rett til friluftsliv i innmark og utmark er sentralt, og følgelig introduseres et begrep

‘utmark’ her.

“§ 1a. (Hva som forstås med innmark og utmark.) 

 Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt,

dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogsplantefelt samt liknende område hvor

almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete,

mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn

sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder

område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være

til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre. 



13For så vidt ikke rart at friluftsperspektivet dominerer I en lov om friluftsliv. Det er da heller
ikke poenget her. Poenget er at begrepet ikke defineres andre steder I lovvereket, men refereres til I
noen grad fra andre lover som har helt andre perspektiv og uten at dette “rettes” opp. 

28

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes

like med innmark.”

Det er to forhold som er av betydning å merke seg her:         

• Utmark defineres fra et friluftsperspektiv13, og da i et spesielt henseende,

nemlig fritidsaktivitet. Utmark defineres som et felt for fritidsaktivitet, for

reproduksjon, og ikke som man kanskje kunne ha tenkt seg, som et felt for

næringsaktivitet, for produksjon som så fritidsaktivitetene skulle tilpasses.

• Utmark defineres som negasjonen av innmark, som det som ikke er

innmark. Utmark er anti-innmark, utmarka er innmarka sin anti-struktur.

Innmark er areal som representerer negasjonen av fritid, av reproduksjon,

men som felt for arbeid og produksjon og derfor må fritidsaktiviteter vike. 

Loven fastlegger videre at i utmark kan enhver  

“ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig

varsomhet.” (§2), 

slik rett har en også for friluftsformål med annet enn motoriserte kjøretøy. § 3.

Videre heter det at 

“ferdselsrett gjelder likevel ikke på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage

eller park og annet for særskilt øyemed inngjerdet område” (§2) 

og videre at 

“eier eller bruker kan - uansett inngjerding  forby ferdsel over hage,

plantefelt, høstsådd åker og gjenlegg (attlegg) også når marken er frosset

eller snølagt, såfremt ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade.” (§2) 

Loven fastlegger at tvist om noe er innmark eller utmark, om ferdsel skjer tilbørlig

hensynsfullt eller ikke, om et stengsel er lovlig eller ikke

 “kan grunneieren, brukeren, eller et interessert friluftslag kreve uttalelse

herom av kommunen.” (§20). 

Til ferdselsretten hører også en begrenset rett til merking av løyper og tråkk ol. 

Den andre loven som uttaler seg om definisjon av  utmark er  Lov om motorferdsel i

utmark og vassdrag. Den har som formål
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 “ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og

vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. ” (§1). 

Nok en gang gjentas fritids- og trivselsperspektivet, nok en gang framstår utmark

som et felt for reproduksjonsformål. Åpenbart må dette komme på kant med

områder med sterk utmarkskultur. Det er derfor ikke uventet at det er gjort unntak

for det som i dag er toneangivende deler av Sapmi. I Finnmark og i Nord-Troms

(kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) kan

fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av

snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark. Formålet med loven ble

tilføyd så sent som i 1996. Det er en spekulasjon, men også grunn til å tro at:

• dette sent ankomne fritidsformålet fanget en tidsånd i den forstand at det

reflekterer fritidens og reproduksjonens økte status på bekostning av

arbeidet

• dette sent ankomne formålet avspeiler den reduserte maktposisjon og plass i

den politiske kommunikasjonens økonomi som utmarksbasert

primærproduksjon har i dagens Norge. Vi kunne på mange måter si at det

avspeiler et aspekt ved “feriekolonien Norge”. 

I Lov om motorferdsel defineres utmark slik:

“ Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 første

ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt,

engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne

lov like med utmark. Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med

bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som

ikke er brøytet for kjøring med bil.” (§2) 

I forhold til Lov om friluftsliv representerer dette en presisering, en presisering som

det er behov for når man snakker om å ferdes med motor. I denne presiseringen

inkluderes infrastrukturen i tidligere tiders primærproduksjonssystem i den

moderne reprodusjons- og fritidssfæren. Presiseringen markerer at fritidslivet

“kapper land” inn i arbeidslivets domene. Og i fritidssfæren er, som en grunnregel

og nærmest sagt selvfølgelig nok, motorferdsel ikke tillatt:

 “I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger

av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.” (§2)  

Loven regulerer videre under hvilke betingelser motorferdsel er tillatt, stort sett

etter vedtak i kommunene innenfor de rammer loven gir.
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Ut over dette nevnes begrepet utmark i en del lover, og da uten videre definisjon

eller presisering. Følgende er en uttømmende liste: 

• Lov om grannegjerde. (§7: "Mot hyttetuft i utmark har utmarkeigaren ingen

skyldnad til å halda gjerde")

• Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar

på beite. (§1: "Det er forbode å sleppa verar og geitebukkar som er fødde

før 15 april same året, på beite) i sambeiteområde i utmark eller innmark

...") og §3 ("Det er forbode å la oksar som er eldre enn 6 månader gå på

beite, a)  i sambeiteområde i utmark eller innmark ...")  

• Lov om dyrevern (§1: "Ingen må forlate hytte, koie, seterbu og anna bu,

fjøs, stall, løe o.l. i utmark eller i fjellet utan å tryggja seg at dører er såleis

stengde at beitedyr ikkje kan koma seg inn og verta innestengde.") 

• Lov om reindrift.(§10: "Retten til opphold med rein og til ferdsel, flytting og

flyttleier har følgende innhold: 1.  adgang til å la reinen oppholde seg i

utmark under forsvarlig tilsyn og adgang til der å disponere grunn til

nødvendige hytter og gammer for folk og til buer og stillinger som trengs til

oppbevaring av løsøre og matvarer,..." og §15 (Grunneier eller

bruksberettiget må ikke utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en slik

måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelse i

samsvar med denne lov. Første punktum er likevel ikke til hinder for vanlig

utnytting av eiendommen til jordbruk, skogbruk eller annen utnytting av

utmark til landbruksformål." og §26: "Bestemmelsene i § 25 om

erstatningsansvar uten hensyn til skyld skal ikke gjelde skade som voldes

under lovlig flytting, opphold eller beiting på flyttlei eller beiteområde i fjell

eller utmark som nevnt i § 11 dersom det ikke er tale om skade som i

vesentlig grad overstiger det som må anses som en påregnelig følge av en

rasjonell og forsvarlig drift, eksempelvis fordi adgangen til reinbeite m.v. er

brukt på slik måte at noen grunneier eller bruksberettiget er blitt særskilt

belastet på bufebeite eller skog.")

• Lov om viltet. (§8 "For å hindre skade eller ulempe kan Kongen gi forskrifter

for gjennomføring av større arrangementer i utmark, og for naturstudier,

fotografering m.v. og for ferdselsformer som i særlig grad kan være skadelig

for viltet" og §45: "Ferdsel med skytevåpen eller fangstredskap er forbudt i

utmark der en annen har jaktrett, med mindre det skjer i lovlig ærend, og

våpenet bæres uladd")

• Lov i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finland om
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bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over

grensen mellom de to riker. (§15: "Under utførelsen av de oppgaver som

følger av denne lov, kan hensiktsmessige terrengkjøretøy anvendes

uavhengig av riksgrensen i den utstrekning slik anvendelse ikke strider mot

gjeldende norske bestemmelser om ferdsel med motorisert kjøretøy i

utmark.")

• Lov om bygdeallmenninger (§3.7: Det skal fastsettes bruksregler om

forvaltning og bruk av allmenningen. Bruksreglene må ikke stride mot loven

her. Bruksreglene skal inneholde: .... j)  Regler om motorisert ferdsel, jfr.

lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 10 ... " )

• Lov om statlig naturoppsyn.(§2:"Oppsynet skal føre kontroll med at

bestemmelsene gitt i eller i medhold av: ... -  lov av 10. juni 1977 nr. 82 om

motorferdsel i utmark og vassdrag,...")

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).(" Enhver kan bruke

vassdrag til ... d)  motorisert ferdsel på åpent eller islagt vassdrag når det

skjer i samsvar med lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og

vassdrag og grunneieren ikke har nedlagt forbud etter annet ledd.")

• Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).(§43 "

Frå den tid lova vert iverksett, vert det gjort følgjande endringar i andre

lover: ... 3. I lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag

skal § 4 f) lyde: ...")

Oppsummert viser denne gjennomgangen at begrepet utmark, det språkspillet

(Wittgenstein) som ordet utmark ført og fremst fastlegges i:

• med hensyn til hvor utmark generelt er, hva som er utmarka sin allmenne

kvalitet, er definert som negasjonen av innmark, og

• med hensyn til hva som konstituerer denne sfæren, er definert med

referanse til fritidsvirksomhet og det vi kan kalle for behovet for

reproduksjon, snarere enn produksjon, og ganske særlig reproduksjon. 

Dette betyr ikke at næringsvirksomhet er forfordelt i utmarka, og heller ikke at

denne måten å fastlegge begrepet på i lovverket er til hinder for

næringsvirksomhet. For det første er det næringsvirksomhet som retter seg mot å

tilby infrastruktur (hytter, hoteller, handel, anlegg osv) for den reproduktive

virksomheten, for fritidslivet. Slik sett kan man si at måten begrepet fastlegges på

er “i tråd med tiden” i den forstand at segmentet tjenesteyting og produksjon for
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utmarksbasert fritidsliv eller, produksjon for reproduksjon om man vil, er voksende

og utgjør i dag et viktig innslag i økonomien. Dette kommer vi tilbake til. Om vi ser

isolert på denne måten å definere en sfære for “feriekolonien Norge” på, så er den

ikke videre opptatt av primærproduksjonens sfære. Unntaket er her i Finnmark og

Nord-Troms, som er gitt et sterkere vern som utmarksproduksjonssfærer. Vi

kommer tilbake til dette senere. 

For det andre, det forhold at begrepet utmark brukes såpass lite som regulerende

begrep i lovverket, kan i seg selv tolkes som et uttrykk for at utmarksbaserte

primærnæringer ikke har behov for begrepet utmark for å sikre sine interesser. En

alternativ tolkning er at det eksisterer et behov, men at primærnæringene ikke har

maktet å få gjennomslag for sine perspektiv i loven. Vi skal komme tilbake til dette i

senere.

1 .6 Utmark som begrep for politisk organisering

Begrepet ‘utmark’ har fungert for å angi  et felt for rekreativ virksomhet hvor

reproduksjonens rettigheter og interesser kommer til uttrykk. Begrepet har i mindre

grad vært nyttet for å beskrive, regulere osv primærproduksjon i skogområder, i

beiteområder, høyfjell, vanger og vidder.

I de næringssammenhenger det har vært nyttet, er utmarkslaget den sentrale

organisasjonsform. Utmarkslag er frivillig organiserte driftsenheter for

utmarksnæringer innenfor et avgrenset område. De er sammenslutninger mellom

grunneiere for å tjene de næringsformål grunneierene bestemmer, som regel jakt,

fiske  og i noen grad sanking. Fritidsbebyggelse og -anlegg kan være lagt inn under

laget, eller ikke. (Kristensen og Sigstadstø 1995). Det er i første rekke

bestemmelser etter viltloven og etter lov om laksefiske og innlandsfiske som

motiverer til dannelse av utmarkslag, ettersom disse forutsetter sammenslåing av

eiendommer til felles viltområder. Det er i første rekke praktiske driftssamarbeider,

på samme måte som man for eksempel innenfor beitenæringa har beitelag. Det

normale er at utmarkslaget organiseres som et andelslag med begrenset ansvar,

men også ansvarlig selskap, delt ansvar er brukt.
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Utmarkslag er en vel etablert organisasjonsform. De kan være organisert på forskjellig
måte, både hva angår hvor mange grunneiere som er med, måten de er kommet til på,
hvilke oppgaver de sikter mot å løse og hvordan deres tilknytning er til kommunen og
andre offentlige institusjoner. Dannelsen av utmarkslag har dels en biologisk basis, ved
at for flere former for jakt og fiske høstes ressursene best i et praktisk samarbeide
mellom flere grunneire. Men for enkelte utmarkslag har laget blitt en plattform for et
kommersielt motivert framstøt for å få flere betalende brukere inn i “sin” utmark, og på
den måten levere produkter til friluftsliv-segmentet, eller for å bruke terminologien fra
denne rapporten: utvikle produksjon for rekreativ virksomhet, produksjon for (sosial)
reproduksjon. 

Eksempler på slike utmarkslag som utvikler produksjon for reproduksjon finner en flere
av på internett. Her er noen eksempler:
• Ytterøy Utmarkslag (http://www.ytteroy.no/pages/utmarkslag/index1.html)

nord for Trondheim som presenterer seg som “Rådyrøya” “og kan vise til en
fantastisk statistikk når det gjelder trofeenes størrelse“, og hvor “Befolkningen
er velvillig innstilt til rådyrjakt og mange jegere mener miljøet på Ytterøy er en
positiv tilleggsopplevelse under oppholdet”

• 16 Utmarkslag og fiskelag samlet presenterer seg i Selbu
(http://www.selbunett.no/jof) hvor “Selbu har store og viltrike utmarksområder
hvor du kan kombinere naturopplevelser og rekreasjon med jakt og fiske i skog
og fjell. Flere utmarkslag har lagt tilrette kortsalg slik at bygdas befolkning og
tilreisende kan nyte godt av disse naturressursene. Enkelt lag kan også tilby
mer eksklusive jakttilbud tilpasset kundens behov.” Denne organiseringen kom
på plass så sent som i 1992, og det var landbrukets organisasjoner som sto bak.
det “Før prosjektet startet var ca 8 % av privateid utmark organisert gjennom
grunneierlag/utmarkslag i aktiv drift. Det hadde lenge vært ønske om, og
snakket om, å starte grunneieroganisasjoner rundt om i bygda. Det har også
vært gjort flere forsøk på å starte organisering av utmarka i de siste 30 årene
uten å lykkes i nevneverdig grad. ” (op cit). Formålet med organiseringen var
nettopp å tilrettelegge for feriekolonien utmarka. I formålsbeskrivelsen heter
det:  “Ved samarbeid blant grunneierne og med støtte i samfunnet forøvrig
legge til rette for at utmarka ved en ressursmessig forsvarlig forvaltning
utnyttes til å forbedre driftsøkonomien i landbruket. God tilrettelegging av
utmarka til friluftsformål."

• Fagernes Utmarkslag (http://www.fut.no) hvor det heter at “På årsmøtet
31.3.2000 ... det ble bestemt at FUT skal satse på internett som
markedsførings- og informasjons-kanal.”

• Søre Trysil Utmarkslag (http://www.trysil-s.net/arb/s-jakt.htm) 
• Flere utmarkslag i Valnesfjord (http://www.valnesfjord.no/) 
• Nordland Bondelag, Nordland Skogeierforening og Nordland Bonde- og

Småbrukarlag opprettet i 1996 Prosjekt Utmark
(http://www.bondelaget.no/nordland/prosjekt/), som fra 1997 var et av 15
delprosjekt i den nasjonale satsingen «Lokal forvaltning og driftsplanlegging av
vilt- og fiskeressursene» i regi av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund.
Prosjekt Utmark i Nordland har som ett hovedmål å  “bidra til at jakt og fiske
utvikles som en del av landbruket som næring, med sikte på å gi varig
økonomisk avkastning for rettighetshaverne og distriktene.” 

I den senere tid har det skjedd en utvikling. Enkelte utmarkslag har blitt brukt som

plattform for en kommersielle framstøt mot både det lokale, regionale, nasjonale og

internasjonale markedet. Andre utmarkslag har beholdt sin rolle som praktisk

tilrettelegger for jakt og fiske i utmarksområder (Kristensen 1995). 
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Et eksempel er Golsfjellet Utmarkslag som sto bak og drev fra en “master-plan”
. Kommunene støttet arbeidet, og “og det er klar beskjed frå politikaren i Gol at
den planen er å sjå på som eit viktig innspel i forhold til kommuneplanen for
Gol når det gjeld areal” (Avisen Hallingen 02.11.2001). Utmarkslaget hadde og
en egen styringsgruppe for sin involvering i kommuneplanarbeidet. Det
interessante er også at Gol Utmarkslag har etablert en finansiering for
fellestiltak som representerer noe nytt, og som de facto legger grunnlaget for
en sterk organisering. Vi sakser fra Hallingen 18.06.2001: “Heretter vil det bli
slik at utmarkslaget avgjer kor hyttefelta bør etablerast, dei står for salget at
tomtene og avgjer tomteprisen.  50% av kvar tomt sin salspris blir tildelt
grunneigaren, dei resterande 50 % blir avsett i ei felleskasse som skal gå til
infrastrukturtiltak, aktivitetar, investeringar for å gjera området attraktivt og til
fordeling blant dei som heldt friareal til utbygginga. “

Stort sett er synes det ikke som utmarkslagene er engasjert i næringspolitikk (det

finnes lite analyser av disse lagene, hvor mange, bakgrunn, utvikling osv), men vi

vet det finnes unntak. Noen utmarkslag er involvert i utvikling av fritidsboliger, også

på en slik måte at de aktivt tar del i policy- og planprosesser.

Hvorfor skjer denne utviklingen nå, en utvikling hvor noen utmarkslag utvikler seg

fra sin tradisjonelle driftstekniske rolle, i retning av å bli en kommersiell aktør og

noen enda til som en næringspolitisk aktør? Noen faktorer kan trekkes fram som

bidrag til en forklaring:

• Markedsføring innen reise- og friluftsliv er blitt enklere med internett

• Kontraksjonen i primærproduksjonen og synkende lønnsomhet har gjort det

nødvendig å søke nye inntektskilder, produksjon for reproduksjon

• Det er blitt flere friluftsbrukere i utmarka, særlig flere med fritidsboliger som

bruker mer tid i utmark 

Uansett årsak, og for så vidt også uavhengig av hvor omfattende denne utviklingen

er blant utmarkslag (her finnes lite eller ingen samlet oversikt), så ser en også her

hvordan begrepet utmark er knyttet til rekreativ bruk av utmarka, men da gjerne

også til tjenesteproduksjon for rekreasjon. Nå kan man si at jakt og fiske er noe

mer enn rekreasjon - og det kan nok - om enn i stadig mindre grad - sies med en

viss rett. Tradisjonelt har nok utmarkslagene hatt slik matauk som sitt

hovedanliggende.

Men om utmark ikke tradisjonelt har vært et viktig begrep i primærproduksjons-

språket, og heller ikke har vært brukt i primærprodusentenes politiske

kommunikasjon om primærproduksjon  er denne situasjonen i dag i endring. I de
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senere årene har begrepet utmark opplevd en økende politisering. Antakelig

nettopp fordi begrepet er positivt ladet, men også rimelig upresist, kan det tjene

som et politisk merke. Og det er da også eksempler på  til at begrepet utmark i den

senere tid er blitt tatt opp og brukt som utgangspunkt for en bredere politisk

organisering. Ikke uventet er det kommunesektoren som har grepet ordet,

bokstavelig talt. 

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). USS ble stiftet i 1996 av 40

kommuner, og hadde i 1999 61 medlemskommmuner fra 13 fylker. USS'

hovedoppgave er å fremme medlemskommunenesinteresser i utmarksspørsmål av

enhver karakter og å være  et talerør overfor sentrale myndigheter og media. USS

medlemskommuner er stort sett det vi tidligere ville kalle distriktskommuner, eller

mer korrekt: de ville kalt seg det. USS representerer derofr på mange måter en ny

politisk bevissthet i kommunesektoren, de skaper eller trer inn i en ny ramme for

offentlig debatt. De sakene USS har arbeidet med kan illustreres ved å se på et

knippe av de pressemeldinger/nyheter fra organisasjonen (http://www.utmark.no):

• Arbeidet mot den nye rovviltmeldningen

• Gi kommunene økonomisk kompensasjon ved fredning av naturområder

• USS klager på Fylkesmannens omgjøring av Bykle kommunes vedtak om

løyve til skutersafari i skisenterområde, Hovden

• Dok.nr.8:42 (2001-2002) Forslag om endring av erstatningsreglene for vern

i nasjonalparker og for landskapsvernområder 

• Utmarkskommunenes sammenslutning ber om landbruksministerens stilling

til samordning i rovviltpolitikken

• Kommunenes innfyltelse på arealforvaltningen i vernede områder -

høringsuttalelse fra USS

• Forslag til forskrift om småfehold på beite

• Forslag til forskrift om motorferdsel i utmark - USS høringsuttalelse

• Lisensjakt på ulv - DN's forslag til forskrift

• USS avgir høringsuttalelse til planlovutvalgets innstilling ("USS støtter

utvalgets syn på behovet for endringer av kategorien LNF- områder,

herunder at det må åpnes for en oppsplitting av de ulike

arealbruksbehovene”). 

• Ja til kommunal miljøforvaltning på et økonomisk forsvarlig grunnlag. Nei til

kommunal dugnadsvirksomhet. 
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Figur 4: Rolf Groven: Befaring (1988)

DÀ MU VÀIBMU, PRINSAN

2. oppslag: Estetikk og naturpolitikk

“It is a fact of history that in the eighteenth century, enclosure radically

altered the English countryside, suiting it to the needs of the expanding city

market. It is a fact of the art history that in the eighteenth century, with the

“discovery of Britain,” the English saw their landscape as a cultural and

aesthetic object. The coincidence of a social transformation of the

countryside - or at least large portions of it - was becoming unrecognizable,

and dramatically marked by the historical change, it was offered as the

image of the homely, the stable, the ahistorical” (Bermingham 1987) 

Bermingham peker i dette sitatet på sammenhenger som er viktige, nemlig mellom

landskap som estetisk objekt og som

kulturobjekt. Estetikken både avspeiler

og søker å skape og gjenskape

menneskelige erfaringer. I dette

forehavende kan estetikken både være

progressiv og avantgardistisk og levere

nye fortolkninger av og til natur og

samfunn, den kan være tilbakeskuende

og lengtende og forsøke å gjenskape

tapte verdier og den kan være bevisst

politisk og “snakke” rett inn i den

politiske retorikken. Et eksempel på det

siste er den sterkt satiriske politiske

kommentarkunsten som gjerne brukte

nasjonalromantiske elementer fra

utmarka, slik Rolf groven står for. 

I Grovens maleri er en annen eksemplifisering av samme fenomenet som

Birmingham peker på. Her finner vi sammenfallet mellom en teknologisk og

samfunnsmessig transformering av utmarka og rurale landskap på den ene siden,

og estetikkens funksjon ved å ville kommentere, kritisere, reparere, forsvare eller i

alle fall kulturelt bevare tapte tilstander eller “det opprinnelige”. Vi skal se nærmere



14Med “program” menes ikke her nødvendigvis en formulert “oppskrift” eller plan som noen
har og har proklamert. Med “program” menes snarere noe vi kan sammenstille fra et observatør-
og/eller kommentatorstandpunkt - som i en teoretisk analyse eller en kunstkritikk.
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Figur 5: Hans Gude 1857 “Høyfjell”

Figur 6: Tor Arne Samuelsen, Performance, 
Kunstsymposiet "Overgang", 1998.

på en del av de estetiske program

som er preget av og/eller preger vår

forståelse av utmark og samfunn.

Det er grunnlag for å hevde at

liknende utviklingen som

Birmingham beskriver for Englands

vedkommende, også fant sted i

Norge. Det er ikke veldig galt å

beskrive nasjonalromantikken som

tilbakeskuende, som et forsøk på å

beskrive og fange inn det

bestandige og opprinnelige, og tilby det som et bilde på “sunn” kultur og norskhet.

Som noe opprinnelig, i en periode hvor alt var i endring. Dette kommer vi tilbake til. 

Utmarka preger våre estetiske ideal i forskjellige estetiske program14 og retninger

og på så mange måter at det vil føre for langt å gjøre noe annet enn å skrape på

overflaten her. Rustikken representerer en

retning som søker å uttrykke “opprinnelige”

kvaliteter ved livet i det daglige møte med og

daglige avhengighet av utmarka.

Nasjonalromantikken søker å oppdage og

formidle en kraft i mektig utmarksnatur.

“Land art” er et program som forsøker å

skape et alternativ til kunst som dekorasjon,

det kunsten skal være noe som dekorerer og

“pynter” veggene i hus, tettsteder og byer.

For å kommentere og bryte med denne

“dekoratismen” og “McKunst” - et uttrykk med

den samme innpakkede konsumkunsten som

tilbys med over alt med samme stedløse smak

. Som et forsøk på å bryte med dette henter

“Land Art” inspirasjon fra natur og utmark, fra

tilstedeværelse som forholder seg til stedets



15Fra latin hvor de etymologiske røttene er:
ruricola -ae [som bor på landet eller/og dyrker jorda].
rurigena -ae m. [en som er født på landet, en rustikk].
ruro -are og ruror -ari dep. [å bo på landet].
rursus and rursum [tilbakeliggende, bakover/tilbake, på den annen side, som motstykke / motytelse,
igjen, med frikse øyne].

16Fra latin hvor de etymologiske røttene er:
rusticanus -a -um [om landet, området , rustic].
rusticatio -onis f. [boende / tilhørende på landet].
rusticitas -atis f. [rustikke mannerer, levemåter , rustisitet].
rusticor -ari dep. [å bo på landet].
rusticulus -a -um [landliggjort]; m. som substantiv [en rustikk].
rusticus -a -um [om området, ruralt, rustikk, enkelt, liketil,]; m. som substantiv. [en fra landet, en
bonde]. Adv. rustice.

17Som det heter i omtalen av en Rhone-vin: “... Svært mørk på farge, noe rustikk og
kantete vin med et overraskende modent ... preg. Meget rustikk og muligens litt kort vin  ... . Svært
rustikk og noe ubalansert vin fullstendig osv ...”
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egenart både som materiale og ramme, og presenterer gjerne sine uttrykk og

ytringer som installasjoner.    

2 .1 Begrepet om det rustikke

Samfunnsgeografer og sosiologer har tillagt begrepsparet rustikk vs urban som

estetiske program analytisk funksjon. Utmark og det rurale15 er rustikkens16 “kilde”. 

Riktignok vil vi regne de mer “landlige” areal med mindre tettsteder, bygder og

steder med enkeltstående hus og bygninger som områder hvor det rurale og

rustikke liv utfolder seg på autentisk vis i det som er innmarka. Det er allikevel i

første rekke dette livets nærhet, avhengighet og tilknytning til utmarka som gir det

dets rurale karakter. Denne utmarks-nærheten er kilde til utvikling estetiske uttrykk

på bred front. Utmarksnærheten er en karakter som søkes avspeilet i rustikken som

estetiske program. Artefakter med rustikke kvaliteter er artefakter som gjennom sin

form og smak avspeiler nærhet til nettopp utmark som det “røffe” og “naturnære”.

Det er et interessant trekk ved den rustikke estetikken at den avspeiler en “røffhet”

som uttrykker en blanding av forarbeidethet og “ekthet”17 og uberørthet på den

andre siden. På den måten avspeiler rustikken måten samfunnets “første-berøring”

av utmarka for sine formål og ikke den “urørte” natur. 

En kan finne samme trekk og kvaliteter i maleriet. Gibson definerer i sitt verk om

rustikke landskaper i Holland i denne retning:



18Som i denne omtalen av ... servantkraner: “Fra slutten av 1970-tallet begynte
ettgrepsarmaturen å komme ... Disse kranene var dyre og ganske uvanlige i starten ... Nå er
ettgrepsarmaturen standard på alle kraner. Skrukraner er blitt så gammeldagse at de produseres i
luksusutgaver i rustikk stil.” (Bringa 1999) 
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“Although the rustic scene may well show well-tended fields or expanses of

neglected farmland reclaimed by weeds and second-growth trees, it lies

somewhere between the carefully wrought order of the formal garden and

the forest and the wilderness untouched by human presence. “To tame

would be all to formal; too wild would be all too rough,” Constantijn Huygens

wrote ... in 1646. The rustic landscape, as I define it, avoids both of these

extremes” (Gibson 2000). 

Det rustikke er eller har vel i første rekke blitt et “folkelig” estetisk program. Vi

kunne si at  i tråd med begrepets etymologiske røtter (se fotnote foran) henger det

rustikke ved det landlige og dets mindre dannende befolkning. I tråd med

urbaniseringen (se under) er rustikkens program på mange måter om å ta med seg

“landsens” uttrykksformer inn i byen. I dette forehavende er den tilbakeskuende,

tilbakelengtende18, en bærer av noe “opprinnelig og enkelt”, “røft men sant”,

“folkelig og tilgjengelig” - på mange måter motsatsen til det urbant “forfinede” og

“avantgarde”. Det rustikke formidler en første-linje beherskelse av materien, og

ikke det “urørte”. 

“Rustifiering” er teknikker som søker gjennom bearbeidelse å gjenskape eller mime

det rustikke - altså fra et mer bearbeidet utgangspunkt til noe “røft” og opprinnelig.

Her er nok av eksempler å trekke fram. Et slående eksempel er vår fasinasjon for

den særegne Toscanske byggeteknikk som finnes i mange bymurer, borger, kirker

osv. Den  baserer seg på å gjenskape en røff overflate med dype kiler mellom

steinblokkene. Resultatet er at veggen framstår som værbitt og “gammel”, men

bestandig og røff. Det er en teknikk som kalles rustifisering. Og vi kan jo kjenne

igjen trekkene fra det rustikke landskapsmaleriet omtalt foran - noe behandlet men

også kraftfullt, lite temmet. Teoretikere og praktikere ved Medici-dynastiet tolket

denne teknikken inn i den Toscanske tradisjonen, med slik suksess at rustifisering

ble del av den toscanske estetiske orden eller program (Kanamaya 2001). Et annet

og mer nærliggende eksempel er produksjon av antikviteter. Denne er teknikker

som behandler nye eller ikke gamle møbler, inventar bøker mm slik at de framstår

som gamle, og i kraft av det har nærhet til det opprinnelig som verdi (som jo



19En forestilling som kommer til uttrykk i denne omtalen av Mahler musikk: “Gustav Mahler
satte sitt preg på en hel kulturepoke, og som nyskapende kraftfaktor sammenlignes han med
Einstein, Freud, Lenin ... Han virkeliggjorde sin egen påstand om at symfonien må favne en hel
verden - innenfor rommet av et øyeblikk beveger han oss fra det tragiske til det banale; fra det
ironiske til det dypsindige; fra rustikk folkemusikk til åndelig ekstase; fra en sørgemarsj til
høystemte naturinntrykk; fra ironiske sitater til inderlige kjærlighetsuttrykk.” (Norges
Musikkhøgskole - http://www.nmh.no/Nyheter/1002702984_03

20Kanskje med unntak av dagens Nerdrumisme og neo-Nerdrumisme,  som ikke har røtter
til utmarka, men til renessansen og med det urbanismen i en protoform. Etter romantikken beveget
kunstmalingen seg inn i abstraksjoner som bare I begrenset - og kanskje stadig mindre grad - har en
bred folkelig apell. 
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betales godt i markedet). 

Mens rustikkens poeng er å formidle den første og “røffe” naturnære behandlingen

av artefaktene, er programmet som fortaper seg i det urørte noe annet og mer et

uttrykk for en urban og naturfjern og abstrakt naturanskuelse (med mulighet for

forfinet ekstase19).  Fortapelsen i den urørte (gjerne besjelede og rensende) natur

er ikke minst romantikkens prosjekt. Poenget er for romantikken ikke natur som det

fysiske eller biologiske, ikke natur økologisk system med biota og abiota, men natur

som voldsom, inderlig og i en slags katarsis-terapeutisk “samtale” med individed.

Gude’s “Høyfjell” (se figur 2) kan tjene som et eksempel på romantikkens “språk”.

Nasjonal-romantikken utviklet seg som den første egentlige kunstmaler-samfunn i

Norge fra midten av 1800-tallet. Både gjennom sine motivvalg, sitt nasjon-politiske

program, og sitt lett tilgjengelig formspråk ble denne tradisjonen også populær og

vant allmenn aksept. Men nasjonal-romantikken ble kanskje både den første og

siste  kunst-maler-tradisjon i Norge med bred folkelig aksept20.
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Figur 7: Thomas Fearnley 1839 Slindrebirken

2 .2 Nasjonens estetikk og natur-politikk

Men samtidig med, og som et

tilordnet og supplerende perspektiv

(og også som en bevegelse

innenfor kunsten)  til den nye

naturvitenskap og

naturvitenskapelige objektiverte

holdningen til natur som et felt for

teknisk-industrielle inngrep, vokste

romantikkens subjektive naturlyrikk

og landskapsportrett fram – det

som gjerne kalles den ekspressive

naturforståelse. Den natur – ikke

minst høyfjell, vidde og liknende

utmark – utmark som i det rasjonelle landbruk framsto som lite produktiv og

”nyttig”, ble uttrykk for det opphøyde, det sublime. Det ble estetisk omformet til

landskap for (det urbane) mennesket i naturen – konkret i utmarka - som fritt

vandrende, anskuende, løsrevet fra ethvert arbeids-formål, et sted å finne seg selv

sin egen bestemmelse, trekke seg tilbake for å avdekke identitet og bearbeide

stress og mas. Det kan trekkes en linje fra denne tredje impulsen i dannelsen av

norsk kultur inn til utformingen av etablering av et verneregime for areal, og da

særlig i form av nasjonalparker (Arnesen 1996, 1998(1), 1998(2)). I denne

ekspressive naturforståelsen har tradisjonell bruk av utmark ikke noen vesentlig

plass som næring og økonomisk virksomhet som skal ivaretas og utvikles som

livsform. Snarere er det riktig å si at den tradisjonelle bruk av områdene forstås

som del av det estetiske uttrykk eller tableau områdene tilbyr. 

La oss se nærmere på noen interessante forhold ved denne situasjonen.

Miljøvernforvaltningen har en kort historie. I den nåværende form kan den kanskje

føres tilbake mindre enn 30 år. Det klassiske naturvernet er ikke vesentlig eldre,

slik vi gjerne tror. Rent arealmessig var det fram til 1953 vernet 9007 dekar, noe

som kun utgjorde 0,5% av det arealet som totalt var vernet 17 år senere, i 1970.

Gjennom 70, 80 og 90-tallet fulgte så en 10-dobling av arealet som er vernet.  

Hvilke problemstillinger gjenfinnes og er ment å adresseres i dette klassiske vernet? 

Et slikt spørsmål kan ikke besvares med henvisning til én tematisering eller



21Og en metafor, et bilde, vil kunne skape en regional ubalanse, rett og slett fordi det ikke
kommer til anvendelse “over alt”.
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aktualisering. Snarere er vernet svar på flere problematiseringer - hvorav for

eksempel naturhensyn forstått som økologiske anliggender kun er en. 

Mer interessant er det at det norske nasjonalstatlige prosjektet er relativt ungt. Det

er vår påstand: det er en form for “nasjonal estetikk” som avspeiles i det klassiske

vernet, og det klassiske naturvernet er primært et estetisk vern.  

Når norsk natur, i miljø- og naturvern og av hensyn til det “vi er glad i”, til det som

sier noe om “hvem vi er” skal forvaltes og vernes, hvor er denne naturen?  Over alt,

selvfølgelig.  Problemet er at “over alt” ikke er en stedsangivelse. Og uten steder

hvor naturen er, kan vi ikke forvalte den.  Den som skal forvalte naturen må ha et

sted og et bilde av objektet, en metafor om man vil, som setter forvalteren i stand

til å finne fram til det  som skal forvaltes21.  Så, vi skulle kanskje spørre slik:  

Finnes en “hellig alminnelig norsk naturoppfatning”, en norsk natur-metafor, en

oppfatning av hva som er særlig verdifull og verneverdig natur, natur som er

“typisk norsk” framfor annen natur, natur med sterk symbolverdi, en metafor som

kan tilskrives en definitorisk kraft og opptre som iscenesetter og veiviser for

forvaltning?  

Selvfølgelig, den finnes ikke i streng forstand. Ikke som noe alle norske har og ikke

kan slippe unna. Tvert i mot er det grunn til tro at en slik oppfatning vil ha regionale

variasjoner og det å hevde naturoppfatninger er å bevege seg i et politisk kraftfelt.  

Selvfølgelig finnes en “hellig alminnelig naturoppfatning” heller ikke i konkret

forstand. En oppfatning av en slik art er ikke uten videre tilgjengelig for inspeksjon

eller opptelling.  

Eksistensen av en slik oppfatning kan man i første rekke argumentere for innenfor

en abduktiv slutningsform: På bakgrunn av et sett observasjoner, spor som

foreligger, her ved måten norsk natur- og miljøforvaltning praktiseres på, er

oppgaven å trekke en slutning til eksistensen av en entitet, en oppfatning, som

forklarer faktisk observerte spor. Spørsmålet kan derfor allikevel ha sin berettigelse

og sin metodologiske forankring.
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En første premiss er at problemet med å håndtere miljøproblematikken ikke bare er

av forvaltningsteknisk og -strukturell art. Forvaltningsteknikk og - strukturer bygges

opp som et svar på problemer og aktualiseringer i identifiserte områder av norsk

natur.

 

En neste premiss er at ikke all natur kan forvaltes.  Det utvikler seg vernetema,

oppfatninger av problemer og aktualiseringer slik vi har drøftet i det foregående.  

Dette fører til at dypere kulturelle strømninger gjennom slike hermeneutiske

prosesser, påvirker og finner sitt uttrykk i forvaltningsapparartet og bidrar til å

forme miljøforvaltningen.

 

Et sentralt spørsmål blir da om det finnes en slags nasjonal naturforståelse som

statlig forvaltning kan antas å uttrykke i mange sammenhenger? For vi må kunne

anta  

1 at det finnes nasjonale, eller sågar nasjonalstatlige  natursymboler eller

-metaforer eller -ikoner, og  

2 at det er et gjensidig formende forhold mellom en slik nasjonal-symbolikk og

måten det statlige forvaltningsapparatet til en hver tid utformes og

omformes, både hva angår hvor vi skal forvalte og hva.

 

Det er her påfallende hvordan de mer betydelige vernede områder så og si

utelukkende er knyttet til vern av landjord og fjell. Dette på tross av at Norge

geografisk, demografisk og økonomisk er et kyst- og havland, og at det største

presset på natur er knyttet til kyst-, kystnære- og havområder både i Norge og

andre land. Det var først på 80-tallet at man i det hele tatt begynte en diskusjon

om vern av kyst- og havområder innenfor rammen av nasjonalpark-type tenking,

og det er først i den siste nasjonalpark-meldingen at spørmålet er drøftet i noen

dybde, og da fordi Europarådet hadde pålagt landene å være opptatt av havet. Vi

kan takke europeisk samarbeid for at havet som miljøforvaltningstema i det hele

tatt kom på dagsorden. Men jaggu har det gått smått. Statens naturvernråd fikk i

1982 i oppdrag fra Miljøverndepartementet å utarbeide en landsdelsplan for nye

verneområder, og dette rådet la fram sin rapport i 1986. Denne ble så gjenstand for

en omfattende behandling og høring fra departementets side, og dette resulterte i

1992 i stortingsmeldingen “Ny landsdelsplanen for nasjonalparker og større
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verneområder i Norge” (St.meld. nr. 62 (1991-92)).  

Hele denne mer enn 10 år lange og “like” brede prosessen munnet ut i forslag til en

politikk hvor man stort sett skal gjøre mer av det man har gjort i moderne norsk

historie: Fjellvern.  

Man tar så og si ikke opp til diskusjon det naturmessige innholdet i det norske 

verneansvaret. Man drøfter ikke om det nå er tid for å se grunnleggende nytt på

kartet, både i mental og geografisk forstand, for å finne fram til nye eller reviderte

forståelser av hvilke deler av norsk natur verneansvar nå skal rettes mot. Riktignok

har det innerst i et rom, og nederst i en skuff foregått et svært så forsiktig

utredende arbeide siden starten på 80-tallet for å lukte på tema ‘vern av marine

områder’, men i skrivende stund ser det ut som om mor Norge må godt inn i neste

tusenår før vi kan se noen vesentlig policyomlegging.  

 

Hvis kystnatur- og miljøvernproblematikk ikke har en plass som det er rimelig å

forvente gitt landets geografi og holdt opp mot land det ikke er urimelig å

sammenlikne seg med, hvordan er det blitt slik?  

Det foreligger en rekke grunner når naturområder vernes, og en rekke grunner når

de ikke vernes. Vern av større områder i form av nasjonalparker ol. har i Norge

nesten utelukkende vært et fjellfenomen.  

Tenk over dette faktum.  

Dette er selvfølgelig ikke uttrykk for at det bare er på fjellet at det finnes

verneverdig natur i et land som Norge, eller natur som behøver vern pga. intens

bruk eller trussel om nedbygging, fragmentering eller annet. Norge, som i første

rekke et kyst- og havland, har antakelig i et internasjonalt perspektiv sine tyngste

verneforpliktelser og -konflikter knyttet til kyst og hav.  

I et nasjonalt perspektiv er det her de største utfordringer er i konflikt mellom

samfunn og natur. Det er i forbindelse med disse områdene at den urørte naturen

er “spist opp”, at vi må forvalte “rørt” natur. Det er et faktum at vi pr. i dag har så

godt som ingen større vernede kyst- og havområder. Men av denne situasjonen kan

vi tydelig se at områdevern ikke er en “objektiv” sak, heller ikke at den forholder
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seg primært til områder som er truet gjennom intens bruk og kryssende interesser.

Det er ikke slik at den pragmatiske konteksten styrer områdevernets interesser mot

områder som er utsatt for størst påkjenninger. Så hva styrer områdevernet? Det vil

føre for langt å gå lengre enn det vi allerede har gjort inn i debatten om hvordan

natur er en fortolket størrelse, og ikke noe vi passivt avspeiler. La oss stille

spørsmålet: Hvorfor er norsk naturforvaltning så fokusert på fjellet? Selvfølgelig

fordi fjellområdene fremstår som verneverdige.  

Miljøvernet og maleriet 

Det vil selvfølgelig være mange forhold som tilsammen skal forklare dette. Men her

skal jeg fokusere på ett forhold: Dette kan kanskje tilbakeføres til det norske

“blikket” for hva som er særlig verdifull, karakteristisk, ja nettopp nasjonal og

derfor verneverdig, natur. Hvor kommer så det fra? Her er det fristende å lansere

følgende hypotese:  

Vi finner en kandidat om vi går tilbake til dannelse av det moderne norske nasjonale

prosjektet. Ved en historisk tilfeldighet var det et sammenfall mellom dannelsen av

nasjonen og det nasjonale sjølbildet på 1800-tallet, og nasjonal-romantikken som

estetisk program. Det er treffende når Hamran et. al. (1981) kaller bind som

omhandler nasjonalromantikken i serien Norges Kunsthistorie for “Det unge Norge”.

Malmanger (Hamran et al. 1981) peker på den rollen maleriet og malerene spilte,

og at de som gruppe “vedkjente seg ... en forpliktelse overfor fedrelandet”, og at de

“søkte å stimulere til kulturell bevissthet”. Malmanger mener at den historiske

betydning av det maleri som ble skapt i denne perioden (1814-1870) “kan vanskelig

overvurderes”. La oss vurdere maleriet og natur/miljøvernet. 

 

At bilder ved flere anledninger har virket sterkt formende på vårt bilde av natur og

egenart, er vel ingen kontroversiell sak. Vi kjenner dette ikke minst fra vår egen

mediatid, hvor f.eks. bilder av jorden fra månen ofte hevdes å ha vært et vesentlig

element i dannelsen av en økologisk bevissthet. Som Simmonds (1993) påpeker:

“The earthrise photographs of the “blue planet” are said to have induced a new

consciousness of the uniqueness and fragility of Earth”. Det er antakelig en god

observasjon, som også har en gyldighet ut over den sammenhengen den her

gjøres. 

 

Jeg mener det også er grunn til å peke på en liknende effekt når Norge som
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gryende nasjon skulle finne sitt særpreg. Bildekunsten kan her ha spilt en sentral

rolle i å danne oppfatninger av hvor det norske landskapet er. 

Nasjonalromantikken spilte her en betydelig rolle. Med nasjonalromantikken fikk det

unge Norge sin første “finmaleri”-kultur, sin første egentlige kunstmaleri-tradisjon

(Hamran et al 1981, Laundal 1999). I samtiden var det bildene til Grosch, Flintoe og

Linstow som preget miljøet, men den historiske langtidsvirkning fikk norske malere

som arbeidet “ute”, og da i første rekke i Tyskland. Dahl, Tidemand og Gude er her

sentrale. Malmanger (i Hamran et al 1981) gjør også den, for oss interessante

observasjon at disse malerene “kom til å prege det bilde vi har av vårt land og vår

kultur i denne periode”. 

 

Kulturen endrer seg, og maleriene som (rett eller galt) kulturgjengivere ble raskt

oppfattet som historiske dokument.  Naturen derimot, er jo i dette perspektiv den

samme, og som naturgjengivere mister de ikke sin aktualitet og sin definitoriske

kraft på samme måte som kulturforestillinger.  Fremdeles kan de oppfattes som

ikoniske definisjoner. Og hva malte Dahl, Tidemand og Gude som fikk historisk

langtidsvirkning?

Innen landskapsmaleriet kunne motiv med definitoriske ambisjoner komme til

uttrykk. Til disse ambisjonene hørte også ønske om å oppdage det ukjente Norge,

og landskapsmaleriets utvikling kan i denne perioden ses på som et

sammenhengende arbeide for å oppdage Norge.  

Malerene med base i Norge, som Flintoe, dro på lange turer ut fra hovedstaden, og

oppsøkte motiver vi i dag kjenner godt. De var ikke valgt ut fra sin lokale interesse,

men var slående panoramaer i høyfjellet og karakteristiske partier innerst i

fjordsystemer og av allmenn interesse. Det var Norge i naturen disse kunstnere

søkte. Som Malmager formulerer det: “Deres motiver ble valgt og gjengitt som

metaforer for landet - og har siden fortsatt å være det”. 

 

Dahl fikk i et historisk perspektiv en særlig betydning. Han hadde tilknytning til

Dresden, som var et av den tyske romantikkens viktigste sentra. Dahl hadde en

fremstående posisjon i dette miljøet, og med sine norske konstruerte fjellandskap

gjorde han stor suksess omkring 1820. Noen ti-år senere var Düsseldorf et

kraftsentrum som mange norske malere søkte til, herunder Tidemand og Gude.
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Under denne skolens "brune" innflytelse utviklet de seg til landskapsmalere.  

Düsseldorferene skapte den første virkelig brede kontakt mellom malerene og

folket, og ble, og er vel ennå, innbegrepet av folkelig kunst. Denne kontakten var

en politisk forutsetning for det politiske kannestøperi som skapte den

nasjonal-statlige natur-symbolikken. Det kommer jeg tilbake til. 

Vår oppfatning av deres typiske motiver er i Norge erketypen av

nasjonal-romantikken i Norge. Det er i første rekke romantiserende i forhold til

indre fjorder og fjell som  dramatisk landskap, og rustikke motiver med

“søndagsbønder” dandert inn i denne storslagne natursammenhengen. Denne

opptattheten av innlandet og dramatisk fjellnatur var hos nasjonalromantikerene en

opptatthet av norske aparte landskap og livsformer, snarere enn at det reflekterte

eller gjenoppdaget særtrekk den allminnelige norske hverdagen.  

Selv mente de kanskje at deres motiv var noe opprinnelig, en "opprinnelig" livsform

i  kontrast til opplysningstidens “kalde” rasjonalisme.  

Også da, som nå, bodde og virket et flertall av folket langs kysten og på havet, men

det var altså ikke her “Norge” ble oppdaget. Et paradoks med betydelig

konsekvenser for et folks sjølbilde. Faktisk har dette paradokset flere særegenheter

på lur, vårt sjølbilde er ikke en passiv avspeiling av nasjonalromantiske motiv og

nasjonalromantikkens produksjon. Snarere er det en fordreiet rekonstruksjon av

nasjonalromantikken.  

Kunsten dikterer jo ikke politikken, men kommuniserer med politikken. Denne

kommunikasjonen om norske landskap må vi se nærmere på.

 

Det norske landskapsmaleriets historie har en rekke pussigheter på lur.

Landskapskunsten i Norge oppsto i Risør (ha meg unnskyldt min

sørlandssjåvinisme) (Opstad 1991). En nederlandsk skute på vei til Sverige i 1644

kom i storm, og måtte søke nødhavn i Risør. En 23-åring ved navn Allart van

Everdingen (1621-1675), av en landsmann omtalt som "en flittig arbeider, en ivrig

kirkegjenger, og ikke uten vett", laget noen små fine skisser med blyant, tusj og

akvarell av hus og folk og båter. Skissene tok han med seg til Nederland hvor han

vær på plass året etter, og hvor de faktisk skapte en helt ny bølge av "norske
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landskaper" i nederlandsk malerkunst.  Du finner slike malerier i museer over hele

verden - ett ehnger i i vårt eget najonalgalleri. Allart van Everdingen regnes som en

betydelig lansdskapsmalerene blant de hollandske 1600-tallsmesterne. Blandt annet

ble Jakob van Ruisdael, den største av de hollanske landskapsmalerene, inspirert av

Allart til å male nordiske landskap, selv om han alri satte sine bein på norsk eller

nordisk jord eller hav (Gibson 2000). 

Det underlige er her at det "egentlige" norske landskapsmaleriet har motiver fra

kyst og kystnære farvann, og det er malt i en kopiistisk ikonistisk "transe-tilstand".

Det underlige er også at Risør på denne måten kom til å spille en rolle i utviklingen

av europeisk malerkunst.

 

Da J.C. Dahl i 1811 begynte sine studier ved Akademiet i Kjøbenhavn, var det blant

andre Jakob van Ruisdael han ble satt til å kopiere, og Allart van Everdingen. 

 

Tidemand var født ved bredden av Mandals-elva, men når han dro til Norge var det

for å male “lusete bønder og plankekjørere” som Welhaven uttrykte det. Tidemand

besøkte hjembyen ofte, men malte aldri derifra i voksen alder. Dette var ikke Norge

for den store nasjonalromantiker.  

Hans Gude var Christiania-gutt. Han ble lærer i Dusseldorf som 20-åring, og

professor ved samme og liknende tyske steder fra han var 29 år til 76 år. Hans far

ble sorenskriver i Lillesand da Gude var 27 år, og hans svoger var tollinspektør i

Farsund. Vi vet at Gude besøkte dem begge ved flere anledninger, og at han

besøkte andre områder langs Sørlandskysten. Etter et opphold i Lillesand da han

var 35 år, skrev han: “Disse besøk ... åpnet mine øyne for det maleriske ved sjø og

kyst. ... Mine studiereisers mål ble fra denne tid hyppigst kysten”. Gudes "Loshavn"

fra 1874, "Skipsbygging i Lillesand" fra 1859, "Nødhavn ved norskekysten" fra 1873

er eksempler på denne produksjonen. 

Allikevel kjenner “vi”, den alminnelig maleriinteresserte, Gude som en

innlandsmaler, som en nasjonalromantiker i motivmessig par med Tidemand.

Hvorfor?  

Amaldus Nielsen, Fritz Taulow, Thomas Fearnly, Balke og flere andre malte kyst- og

sjømotiv (Laundal 1999). De er på en måte i nasjonalstat-metaforenes 2.divisjon i
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dag. Hvorfor?

Vel, vi må erkjenne at nasjonalromantikkens estetiske paradigme slik “vi” gjerne

intuitivt ser den for oss i dag, ikke er et passivt speilbilde av romantikkens

produksjon: Tvert i mot har det foregått en politisk filtrering og rekonstruksjon av

denne tradisjonen til en nasjonalstatlig metafor eller paradigme. I forbindelse med

JC Dahl kommenterer Laundal (op cit pp 16) at  

".. det er skildringene av det norske høyfjell som trekkes fram som hans

viktigste motivgruppe. Og så gjøres det gjerne en visitt til skildringene av

norsk bondekultur i de dype dalførene: Men motivene fra kysten og havet er

langt flere i antall, det er dette tema han gjerne vender tilbake til". 

Spørsmålet blir, for Dahl vedkommende som også for Gude og flere, hvorfor var det

motivkretsen fra fjell og bønder som fant ressonans i det store norske

ikon-byggingsprosjektet, og hvorfor ble den like omfattende

kyst-og-hav-motivkretsen skjøvet i bakgrunnen i den nasjonalpolitiske

kommunikasjonens økonmi? Hvilke krefter har stått bak, og hvordan har de virket? 

 

Det synes åpenbart at politiske kannestøpere har vært på ferde. 

 

En pussighet i hele denne historien er knyttet til følgende: hvordan kunne

arbeiderbevegelsen, som den sentrale politiske kraft i nasjonens historie, la

nasjonalromantikken som estetsik ideal få slik makt?  

Er det ikke riktig å si at det betydelige gjennomslaget nasjonalromantikkens

estetiske paradigme hadde i den offentlige forståelsen av det norske landskap på

1900-tallet, er et resultatet av at arbeiderbevegelsen ikke hadde en maleriets

kulturpolitikk som kunne demme opp for, supplere eller konkurrere med

nasjonalromantikken som estetisk paradigme for “allmuens” bildeforståelse. 

 

Landskap er estetisk politikk. 

På tross av at arbeiderbevegelsens kulturelle orientering var for modernisering,

opplysning, rasjonalitet, solidaritet, internasjonalisering, oppbygging, handel og

teknologi osv., så leverte nasjonalromantikken paradigmet for folkets “blikk” på

norsk natur og Norge i naturen, og for forståelsen av naturen i folkesjela.  

Det paradoksale er jo at som paradigme framstår nasjonalromantikken som
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antitese til arbeiderbevegelsens grunnleggende orientering og kulturelle refleks.

Men arbeiderbevegelsen utviklet aldri en brei kulturmotpolitikk for maleriets

vedkommende. Snarere har andre politiske retninger utøvet den innholdsmessige

makten i utvalget av hva som avbildet folkesjela, og her er det  nærliggende å

tenke på at bunads-Norge, hvis politiske kraft ikke minst baserer seg på estetikk,

har hatt en vesentlig innvirkning på å gjennomføre en rekonstruksjon av

nasjonalromatikken. Denne leverte den legale fortolkning av hvilke aspekter ved

nasjonalromantikken som skunne utrykke nasjonen.  

Arbeiderbevegelsen sørget bare for å opprette de kulturinstitusjoner som pumpet

denne forståelsen ut til folket.

 

En ytterligere dimensjon i paradokset er dessuten at arbeiderbevegelsen oppsto på

kysten, i Arendal.  Historien om den offentlige metafor for norsk natur er derfor

ytterst paradoksal: Det nasjonal-romantiske tilbakeskuende bilde av esoteriske

deler av innlands-Norge, ble arketypen på bilde av det norske. Det er viktig å se

hvilken historisk tilfeldighet (nasjonen fikk sin første kunstmalertradisjon med

nasjonalromantikerene), og  estetisk-politisk kløkt som har spilt nasjonen “et puss”

her, i den forstand at “folkesjela”, eller i alle fall den offentlige framstillingen av

denne, i så stor grad har tatt farge av den politisk vaskede nasjonal-romantikken

som estetisk uttrykksform, og i stor grad også har puttet et meningsinnhold i denne

formen, som det som gir et innhold til hva det vil si å ha “blikk for det norske”

landskap.  Og det er vel i forhold til et slikt “blikk” at forvaltningen og politisk makt

utvikler seg.

 

På bakgrunn av en slik analyse av “det norske landskap”, kan vi stille opp en

forenklet forventning: Å finne relativt lite utviklede brede virkemidler (på linje med

store vernede områder, betydelige lovverk, betydelig adferdsregulering, betydelige

økonomisk-kompensatoriske tiltak, betydelig utbygde politiske analyser og

argumentasjoner av fra parlamentariske aktører osv.) rettet mot forvaltning av kyst

og hav i Norge. Utvilsomt vil det være en del mer rettede virkemidler som er

installert, f.eks. i forhold til skipsfart, hyttebygging, osv.  

Denne allmenne analysen av forholdet mellom kyst og land vil allikevel være til

hjelp i å rette våre analytiske forventninger når kystproblematikk skal  diskuteres.
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Er dette av betydning, er det rare folkets vakre bilder og noe underlige

sjølforståelse noe problem? Vel, framtida har kystproblematikk i mente.  

Sett fra kysten fortoner havet seg uendelig og uforanderlig, som bilde på evigheten

selv, og kysten som grensen mot denne “evigheten”. Hav er abstrakt i sitt vesen,

selv som dagliglivets erfaring. Dette forsterkes ytterligere ved at økologisk,

klimatologisk, oceanografisk osv. kunnskap om hav legger til en abstraksjon i denne

meget konkrete forstand: Det er teoritung kunnskap med fremmedartede begrep,

og den empiri den bygger på foreligger helt andre steder enn der mennesket til

daglig er.  

Dette at havet ikke inngår i dagliglivet slik andre deler av naturen gjør, og da særlig

den landbaserte, gjør det vanskelig for oss å gi begrepet hav-miljø en klar nok

mening, i alle fall som et politisk begrep. Skal forvaltningen ha samme evne til å

håndtere antropogenerert miljøproblematikk på havet som på land, sier det seg selv

at det stilles store krav til forvaltningens evne til å arbeide konkret med abstrakte

saker. Det må følgelig gjøres et spesielt politisk løft eller arbeide for å relatere

havproblematikk til praksis.  

For det første lever et kystsamfunn i én natur, men samtidig på kanten mellom tre

landskap, det oversjøiske og det undersjøiske og vannmassene. For det andre er

kyst og hav i økologisk forstand viktige områder. Den økologiske (og ikke minst

klimatologiske) utviklingen her er en sterkt formende faktor i  samfunnsutviklingen,

skal det vel heller ikke være behov for å bruke tid til å vise. La oss bare peke på at i

dag bor 50% av verdens befolkning mindre enn 7 km. fra kysten. I 2030 forventes

70% av verdens befolkning å bo innenfor denne grensen.  For det tredje har kyst og

havområder  “alltid” og på mange måter vært særdeles verdifulle landskapsformer

og grenseområder for nasjonene. Kontroll av kyst- og havområder har alltid vært et

sentralt anliggende for oppfatningen av nasjonal sikkerhet. I første rekke ble dette

søkt innløst gjennom militære midler, og gjennom oppbygging av internasjonal rett

og sedvane. Kyst- og havforvaltningen hadde sitt utgangspunkt i å sikre biologiske

ressurser, sikre seilingsleder, og i økende grad de siste tiårene, kontroll av selve

vannmassene (som resipienter i produksjon, i forbindelse med kanalanlegg osv.).  

I de siste tiårene har så miljøproblematikken kommet til med full tyngde. I et

globalt perspektiv er kyst- og deltaområder så tungt utviklet at det åpenbart
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påvirker disse områdenes økologi. Vi opplever dette som en trussel om ustabilitet i

naturen, en ustabilitet som tilsynelatende ikke er tjenelig for homo sapiens sapiens. 

Forvaltningssystemet for å behandle denne trusselen er ikke på plass, og dette kan

vi oppfatte som et apparat-formalt problem, som i særlig grad springer ut av det

paradoks at mens hav- og kyst uomgjengelig og økologisk sett er et

sammenhengende økokompleks, så er forvaltningen mellomstatlig.  

I tillegg har natur- og miljøvernforvaltningen tradisjonelt vært landorientert,

havbassengene er stort sett vurdert som uendelige sluk. Kystsamfunnene lever

derfor på kanten av  miljøforvaltningens verden, både når det gjelder

forvaltningsapparatets utviklethet og når det gjelder de geopolitiske arronderinger.  

2 .3 “Land Art” 

De kulturtilbud som dreier seg om spel og dess like i utmarka, og de tilfeller vi ser

på framvekst av gallerier og verksteder knyttet til hyttebyene (utmarksbyene - se

senere), er uttrykk for et annet fenomen enn den kunst i og kunst og

naturtradisjonen som blant annet nasjonalromantikken var et uttrykk for.   

Blekastad hevder at “billedkunst i vestlig sammenheng først og fremst er et urbant

fenomen” (Blekastad 2003). Det finnes allikevel en tradisjon for kunstnere som

arbeider med kunst i landskapet - her synonymt med utmarka. En retning innen en

slik landsskapstradisjon er “Land Art”, som oppsto i USA på slutten av 1960-tallet,

hvis program var “å skape et alternativ til den dekorative gallerikunsten”(op. cit.). 

Robert Smithson, en av de sentrale figurene i Land Art, mente at ved å bruke

omgivelsene og/eller omforme de materialene som allerede fantes, ble kunstens

fysiske og materielle utgangspunkt og rammer og for så vidt endepunkt - og

dermed også den ytterste prosess kunsten deltar i - tydeligere. 

Blekastad (2003):

“Det skulle gå 20 år før kunstformen ble tatt i bruk i norsk sammenheng, og

kunstuttrykket var da etablert med både en amerikasnk tradisjon hvor kunstnerne

gjerne utførte store maskinelle inngrep i naturen og en lavmælt mer konseptuelt

preget engelsk tradisjon. De norske kunstnerne som arbeidet med Kunst i natur
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eller Land Art er mer i slekt med de engelske kunstnerne enn de amerikanske. I den

norske Land Art tradisjonen ligger en respekt for naturen, derfor blir også de fleste

kunstverkene demontert, eller naturen selv bryter dem ned etter en begrenset

periode. Utforskningen og utprøvingen av idéer samt selve prosessen er det

viktigste, ikke å skape et varig skulpurelt monument. Slik er det også med de fleste

av verkene i dette prosjektet. ... Både det norske landskapsmaleriet og den

moderne naturfølelsen stammer fra romantikken og dens tro på en samhørighet

mellom mennesket og natur. Paradoksalt kan vi si at menneskets første natur er

kunsten, gjennom kunstens omgang med naturen kan vi få kontakt med oss selv.”

Et neo-romantiske kunstsyn kommer til uttrykk her er. Vi finner likende tanker i

mange prosjekt i samtiden (også samfunnsfaglige forskningsprosjekter om stedet

og identiteten) som konseptualiserer “stedet ånd”.
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JOS  DON MU NAMA DAJAŠIT

3. oppslag: Areal, nasjon og borger

I dette oppslaget skal blikket rettes mot de tyngre strukturer og trender som styrer

vår forvaltning - og da forvaltning i videste forstand av begrepet - av utmarka. Det

er behov for å sette utmarks-diskursen i relasjon til grunnleggende samfunnsfaglige

begrep som ‘borger’, ‘grunneier’, ‘nasjon’, ‘stat’ ol. Forskjellige

forvaltningstradisjoner22 opererer i og organiserer eiendomsforhold og

styringssystemer i utmark. Meningen her er å beskrive

• forskjellige former for statsdannelse eller annen form for overordnet

samfunnsstruktur /-konsept

• forskjellige former for utgangspunkt for dannelse av juridiske og politiske

rettigheter innenfor en statsdannelse

Det første er altså skillet mellom forskjellige former for statsdannelse eller

overgripende organisering av en folkegruppe innen et territorium. I flere land, og

særlig i land med store utmarksområder, er det en kollisjonen mellom

“storsamfunnet” og urfolk. Dette problemet er nesten utelukkende et utmarks-

problem i betydningen at det er som regel et spørsmål om hvordan retter til land og

vann i utmark skal fordeles. Dette kan og ses på som en kollisjon mellom

forskjellige modeller for nasjonsdannelse - nasjonalstat vs andre måter å organisere 

nasjoner på. I Norge gjelder dette forholdet mellom Sapmi og Norge, Sverige og

Finland som nasjonalstater. Vi kommer tilbake til dette senere i dette oppslaget. 

3 .1 Utmarka utenriks og innenriks

Forvaltning av utmark et utenriksanliggende og faktisk også et konstitusjonelt

“utenriksanliggende” innenriks - dvs angår forhold til urbefolkning som helt eller

delvis har brukt og krav på samme territorium som nasjonalstaten krever monopol

på. Eksempel på mer tradisjonelle utenriksanliggender er forvaltning i arktisk og



23I arktiske og antarktiske områder er gjeldende forvaltningsordninger er basert på en
blanding av argumenter som viser til at dette er globale allmenninger og rettigheter og tilgang som
følger av historisk bruk av områdene, og av det generelle utenrikspolitiske klima (Bröms et al 1994). 
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antarktisk23, på Svalbard med mer. Selve grensetrekking mellom de moderne

nasjonalstatene - en prosess som for store deler av utmarka sin del i på den

skandinaviske halvøy foregikk på 1700-tallet og 1800-tallet (se senere omtale av

grensekonvensjonene mellom Norge og Sverige), er andre eksempler. Særlig nord

for Trøndelag var grensetrekking like mye et utenriks- og skattepolitisk anliggende,

som et spørsmål om å avklare grunneierrettene (Eriksen 2002). De moderne

nasjonalstatenes omslutning av samiske områder som nå fordeler seg på flere

nasjonalstater, er nok et eksempel. Dette gir til overmål forskjellige

forvaltningsregimer i et tidligere enhetlig område. Slike situasjoner kan gi

problemer. Her pågår i dag blant annet en debatt  om etablering av et norsk-svensk

verneområde, en debatt som vanskeliggjøres av det forhold at kategorisering av

natur på norsk og svensk side er forskjellig (Andreassen 2001). Med unntak av

samiske forhold skal vi ikke beskjeftige oss i noen særlig grad med 

utmarksområder som direkte berøres av utenrikspolitiske anliggende i her. 

Når det er sagt, er det også slik at innenriks utmarkspolitikk i flere sammenhenger

berøres indirekte av internasjonale forpliktelser og hensyn vi har som nasjon

forpliktet oss på utenrikspolitisk. Vår tilslutning til internasjonale konvensjoner og

organisasjoner som omhandler urfolks rettigheter, forvaltning av rovdyr,

biodiversitet, vernede områder med mer har alle føringer for hvordan utmarka

forvaltes innenriks, og kan alle være gjenstand for innenriks kontroverser om

utmark.
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Dette finner vi eksempler på i en rekke sammenhenger i norsk rovdyrpolitikk.
Etter flere år med økende konfliktnivå innen rovviltpolitikken, vedtok Stortinget
- til dels med motstand fra rovdyrfaglig hold i Direktoratet for Naturforvaltning
og uten entusiasme fra Miljøverndepartementet - i sin behandling av St meld 35
(1996-97), "Om rovviltforvaltning", å iverksette forsøk med regionale/lokale
rovviltnemder, samt en videreføring avregionale rådgivende utvalg for
rovviltforvaltning (RUR). Den overordnede hensikten fra Stortingets side var å
overlate ansvar for gjennomføring av en rovdyrpolitikk som Norge blant annet
har forpliktet det utenrinkspolitisk til, til lavere forvaltningsnivå enn det sentrale
og til lekmenn og politikere assistert av fagfolk på fylkesnivå.

Guldvik og Arnesen (2001) gjennomførte en evaluering av forsøket.
Evalueringen vurderer i hvilken grad forsøksordningene bidrar til å finne en
balanse mellom to målsettinger i rovviltpolitikken, dvs sikre levedyktige
bestander av jerv og gaupe og ta hensyn til viktige beiteområder.
Rovviltnemdene og RURene representerer et forsøk på å nå målene ved å gi
ansvar for utformingen av nasjonal rovviltpoltikk (kvoter, områdefordeling og
forebyggende tiltak) tl organer på regionalt nivå. Intensjonen ved etableringen
av forsøket var at den regionale medvirkningen og ansvarliggjøringen skulle
bidra til å redusere konfliktnivået i rovviltforvaltningen på sentralt, regionalt og
lokalt nivå.

Evalueringen er i all hovedsak positiv i sin vurdering av hvordan disse organene
makter å håndtere administrasjon og iverksetting av nasjonal politikk med klare
utenrikspolitiske føringer. Rapporten hevder at dette er et eksempel på en
vellykket “subsidiaritets-strategi” i forvaltningen - dvs at forvaltningsoppgaver -
også såkalt nasjonale eller sentrale oppgaver  -  løses på lavest mulig
forvaltningsnivå. 

I løpet av 2003 fremmer regjeringen ny rovdyrmelding, og en av spørsmålene
det knytter seg spenning til er om en slik “subsidiaritets-strategi” blir fulgt opp. 

3 .2 Utmarka,  nasjonalstaten og kulturene

Nasjonsbygging er et prosjekt som foregår på mange nivå, som 

• mellom stater hvor gjensidig anerkjennelse av grenser er sentralt, og da 

gjerne mellom likeartede enheter som nasjonalstater i mellom. Gjensidig

anerkjennelse er åpenbart vanskeligere når ulike enheter skal etableres, som

uforlks områder, rettigheter og identitet innenfor eller mellom flere

nasjonalstater.

• innen en stat eller en nasjon hvor poenget er å skape en identitet og et

fellesskap - et “arbeide” som også omfatter å skape “nasjonale” tolkinger av

landskap (se Arnesen 1995 for flere referanser her)
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• mellom regioner og substrukturer i en nasjon - hvor forskjellige “deler”

definerer seg i forhold til en “helhet” (Arnesen 1996) 

Eksempler på prosesser som definerer utmarka er grensekonvensjonene mellom de

unge nasjonalstatene Norge og Sverige for (utmarks)områder i Finnmark, Troms og

Nord-Trøndelag i 1751 og 1826. Et annet eksempel er den etablerte nasjonalstaten

Norges tapte sak i den internasjonale domstolen i Haag i 1933 (hvor norske

myndigheter med henvisning til historiske retter krevde jurisdiksjon over Øst-

Grønland). 

Vi en tendens til å se på nasjonsbygging som et spørsmål om bygging av

nasjonalstater. Ingen tvil om at nasjonalstatens utbredelse og suksess siden 1700-

tallet, og ingen tvil om at mellom det moderne norske samfunn og ideen om

nasjonalstaten er det overhode ingen avstand (Slagstad 1998) - i den forstand er

Norge særdeles fattig på alternative måter å forstå nasjonen på. Men det er

allikevel ikke den eneste modellen for å tenke nasjonale enheter, og i debatten om

“sameland” har vi et godt eksempel på måter å forstå nasjoner på som bryter

radikalt med nasjonalstatideen. Vi kommer tilbake til dette, fordi det i seg selv er

interessant, og fordi det kan kaste lys over prosesser som fastlegger karaktertrekk

eller egenskaper ved rettstilstand i utmarka. Det er viktig ikke å begå den feil at

dagens løsning framstår som nødvendig eller naturlig, men at vi ser den som et

resultat av historiske politiske og kulturelle prosesser.

Nasjonsbygging foregår også innen stater gjennom organisasjoner, institusjoner og

partier, og i lokalsamfunn, på grende og bygdenivå  mennesker i mellom. I slike

prosesser er utmarka gjerne viktig - og det gjelder i alle fall for Norge - fordi

utmarks-“mytologiene” eller utmarks-“ideologiene” skal gjerne legitimere det som

med en viss nødvendighet må være en ekspansiv og kanskje kolonialistisk politikk:

å visse jurisdiksjon over områder hvor folket ikke bor, men allikevel vil kontrollere.  

I denne prosessen blir utmarka konstituert som et felt for, i tilfellet Norge,

nordmenn. I denne prosessen har nok en rekke “mytologier” vært viktige (se også

“Oppslag 1 Estetikk og naturpolitikk”). Det er ikke uvanlig i den sammenheng å

legge vekt på den spesielle rollen “det enkle” og mestringsorienterte friluftslivet har

og har hatt i Norge (Kiran 2003) i en tradisjon som topper seg med størrelser som

Nansen og Næss. I tråd med dette - om enn ikke alene på grunn av dette - er

utmark konstituert som et felt for friluftsliv i urørt natur. 



24Som altså hverken er “nasjonale” - for hva skulle det bestå I og for hvem? Vel navnet
skjemmer ingen? - eller “parker”.
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Kanskje har dette perspektivet fått for stor plass i den offentlige debatten om det

som vel dreier seg om “Norge i utmarka”. Perspektivet forsøker å konseptualisere

en anskuelse av “landet bak byen” som den urbane elite i særlig grad mener er

treffende og som i kraft av det sågar har hatt politisk betydning helt opp til våre

dager. Det er jo et paradoks at vi i Norge har såkalte “nasjonal-parker”24 i områder

fjernt fra de urbane maktsentra til nasjonalstaten (og gjerne som overgrep mot

andre kulturers livsform i de samme områdene) og i områder som er alt annet enn

parker (Arnesen 1995). 

Dette estetiske og rekreative, og på mange måter reaksjonære og kolonialistiske 

perspektivet på utmark som kommer til uttrykk i nasjonalparkinstituttet, har

antakelig ikke vært viktig for måten utmarka er konstituert på for dem som har

skaffet (hele eller deler av) sitt utkomme fra utmark? For dem som bruker utmark i

tradisjonell næringssammenheng (stedfast landbruk, nomadisk bruk mm) vil

venteligvis andre perspektiv, andre erkjennelsesledende interesser, være mer

dekkende. Heller enn en urban rekreativ betrakter-posisjon til utmark, er utmark for

dem som skaffer et utkomme fra utmarka konstituert som et felt for arbeid, for

produksjon. Vi skal komme tilbake til dette i det etterfølgende, men vil her bare

påpeke at det nærmest har utviklet seg et skisma norsk utmarkspolitikk i dag hvor

man kan se en kollisjon mellom dem som konstituerer utmarka 

•  som et felt for rekreasjon og terapeutisk-estetiske opplevelser med

nærmest sublime psyko-somatiske kvaliteter eller funksjoner (og som i de

senere tiår har funnet det oppertunt å fusjonere inn urørt-øko-politikken)

• som et felt for arbeid og næringsutkomme og hvor utmark kontinuerlig

omdannes for å kunne gi verdiskapning tilpasset tida og sosiale og

teknologiske tilhøve

3 .4 Sapmi

For å balansere framstillingen og tydliggjøre både alternative perspektiv og

særtrekk ved hvordan utmarka ble konstituert som norsk, kan det være nyttig å ta

et litt annet utgangspunkt. Sapmi. Sapmi – ”sameland” – dekker betydelige - men i



25Markerer dette utsagnet med anførselstegn fordi dette skillet mellom utmark og innmark I
seg selv tilhører en måte å kategorisere på som er den samiske kulturen fremmed - skillet er, som
sagt andre steder I rapporten, en del av det agrare språkspillet.
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Figur 8: Kart over Sapmi (Sara 2001) 

nasjonalstatlig forstand ikke

territorielt avgrensede - deler av den

norske utmarka. Sapmi illustrerer

problemer omkring rettigheter til

ressursene i utmark som har føringer

ut over Sapmi-konteksten, både i en

aktuell og i en historisk

sammenheng. Sapmi strekker seg

fra Kolahalvøya på russisk

territorium i nordøst, langs de

nordlige deler av norsk, svensk og

finsk terrotorium, ned til

fjellområdene i Engerdal i Norge (og

Idre i Sverige) (NoU 1984:18 og NoU 1994:21). Sapmi omfatter i dag minst syv

etniske grupper (lapper, kvener, etniske nordmenn, finner, svensker, komi og

russere). Det er i dag vanlig å forstå den samiske kulturen som en kultur som

innenfor Sapmi har røtter i en nomadisk ”utmarkskultur25” basert på pålitelige og

tilgjengelige  ressurser, fordelingsordninger og med historisk kontinuitet (Sara

2002). For uten de åpenbare forskjeller i de sosiokulturelle og

samfunnsorganisatoriske løsninger som i utgangspunktet er mellom livsformer i

Sampi og i nasjonalstatene som etter hver vokste fram blant annet på Sampi-

territoriet (Riseth 2001, Jentoft 2001; Anker 2002), kan en langt på vei

karakterisere forskjellen i de to kulturene som forskjellen mellom en utmarks- og en

innmarkskultur. 

Det kan nok være nyttig å holde i minnet at nasjonalstatmodellen har sine røtter i

og forutsetter nok også en innmarks-kultur.  Nomadiske utmarkslivsformer krever

andre modeller for tenking om nasjoner, noe som rent intuitivt er vanskelig for oss

som er så “innsauset” i nasjonalstat-ideologien.

Tradisjonelt var de samiske samfunn organisert gjennom siida-systemet. Siida er

betegnelse på en gruppe familier som hadde et felles landområde. Innenfor dette

området var arbeidet organisert som et fellesskap. Den gamle samiske veide-
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kulturen hadde en halvnomadisk tilpasning hvor siidagrupper flyttet etter

årstidsrytme innenfor siidaområdet (Riseth 2002).

I et historisk perspektiv – og da ganske særlig om vi velger det samiske perspektiv

– var dannelsen av nasjonalstatene er forholdsvis nylig og kompleks hendelse når vi

ser på hvordan rettigheter til land og vann ble fastlagt. Den norske koloniseringen

av Finnmark er et eksempel. Det var først ved freden etter Kalmarkrigen i 1633 at

Sverige oppgav sitt krav på hele Finnmark, mens de beholdt en jurisdiksjon til de

indre områdene helt fram til 1751, samtidig som området var under dansk-norsk

skattelegging. I 1751 (og senere i 1823) ble det gjennomført

jurisdiksjonsavsklaringer i form av grensekonvensjoner. Det er uklart om denne

jurisdiksjonsavsklaringen kan oppfattes som en handling  hvor staten fikk

eiendomsrett over grunnen i Finnmark “overfor ... tilsynelatende herreløse

landområder” (Eriksen 2002). Grensekonvensjonen avfødte en av de tidligste

norske rettstekst som omhandlet samene - den såkalte Lappekodisillen.

Grensekonvensjonen av 1751 medførte at (utmarkskultur-nasjonen) Sapmi ble delt

mellom areal i flere nasjonalstater.  Lappekodisillen var en avtale som skulle sikre

en viss rett til å ferdes over grensene.  Lappekodisillen regulerte overflyttingsrett

mellom nasjonalstatene - og i vårt perspektiv altså regulerte retter for forflytninger

innenfor (den ikke anerkjente) utmarks-”staten” Sapmi. Innbyggerene i Sapmi ble

også tvunget til å ta statsborgerskap i en av nasjonalstatene. Som en illustrasjon

over historiske dokumenters betydning når vi snakker om utmarka: Det var først i

2002 at Lappekodisillen ble sagt opp, selv om den suspendert ved inngåelse av nye

reinbeitekonvensjoner mellom Norge og Sverige på et tidligere tidspunkt. Disse

senere konvensjonene har stort sett medført en forverring i forhold til situasjonen

når Lappekodisillen ble inngått, med reduksjon av beiteområder samene hadde

tilgang til i “det andre” landet (Riseth 2002).

En effekt av denne utviklingen var en ny omslutning eller ”enclosure” av arealene.

Det er for så vidt et nytt eksempel på at utvikling åpenbart ikke har tjent og tjener

alle (Bodley 1990). Utviklingen har også medført miljøforringelse, reduksjon i

leveområder, kulturell fremmedgjøring, de-legitimering av tradisjonell kunnskap

(også om  utmark; Eythorsson 2002), språklig undertrykkelse for noen, og

ekspansjon og positiv vekst for andre. Det er en del av utviklingen at sterke grupper

søker dominans, bevirker både fragmentering og integrering på egne premisser, og



26Med “forvaltningstradisjoner” menes da de lange linjene i forvaltningen, og med de mer

fundamentale perspektiver, prinsipper og verdier disse bygger på.
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Figur 9: Reindriftsområder i Norge
(kilde:Reindrifts-forvaltningen)

at ressurser blir tatt fra noen grupper til fordel for

andre - kort sagt en omslutning – ”enclosure” - av

territorier. 

Det moderne Norge, i alle fall hva angår å trekke et

skille mellom stat, det sivile samfunn og markedet,

ble ”sjøsatt” I 1814. Den politiske strid har siden

1814 dreid seg om det rette forholdet mellom de tre

feltene. 1814-staten hadde en - etter sin tid - bred

demokratisk basis, et - igjen etter sin tid - bredt

representativt grunnlag, noe som ga legitimitet for å

bygge opp en sterk statsmakt. Staten hadde

oppslutning i kraft av representativitet, den

representerte samfunnet (Slagstad 1998). Et unntak

her er nettopp Sapmi-kulturen som ikke var

representert. Det er kanskje nettopp ”senvirkningen” av denne manglende

representativiteten og med det sviktende legitimiteten for de ordninger og løsninger

staten skapte i Sapmi-utmarka vi i dag arbeider med. Dette skjer gjennom

samerettsutvalgene og vil med stor sannsynlighet munne ut i betydelige revisjoner

av rettigheter til vann og land i Sapmi-området. 

3 .5 Fellesskapet og grunneierskapet

Innenfor nasjonalstatens weberianske forvaltningsapparat skille mellom to

forvaltningstradisjoner. Noe grovmasket kan vi se to distinkt forskjellige verdi-sett

eller utgangspunkt med hensyn til å fordele goder og byrder, status og innflytelse,

makt og tilgang og liknende. Deres aksiomatiske utgangspunkt er henholdsvis

borgeren og eiendomsbesitteren. Disse to, borgeren og - i vår sammenheng -

grunneieren og/eller bruksrettholder til grunn - er to utgangspunkt for

sivilsamfunnets politiske, økonomiske og juridiske organisering. De kan plassere inn

i to forvaltningstradisjoner26. Vi vil kalle disse

•  “det allmennpolitiske fellesskapet” eller rett og slett “fellesskapet”,
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og 

• “besittere av eiendomsrett og/eller bruksretter til grunn” eller rett og

slett “grunneierskapet”.

Norge er et politisk fellesskap. Fellesskapets og offentlighetens forvaltningsmessige

utgangspunkt er utmark som areal hvis anvendelse må sikres for allmenne formål.  

Begrep som ‘areal’,  ‘arealforvaltning’ , ‘arealpolitikk’, ‘arealplanlegging’ med flere

tilhører i særlig grad denne forvaltnings-tradisjonens “språkspill”. Fellesskapets

forvaltningsmessige grep i forhold til areal, innenbærer en offentligrettslig

beskjæring av privat eiendomsrett legitimert av allmenngode hensyn. Fellesskapet

representerer i prinsippet alle på samme måte, på like fot. Fra et areellt perspektiv

er kommunen en grunnenhet og kommunalismens organer. ‘Fellesskapet’ har

territorialsiert hele landet og er “åpen” (alle er borgere, og alle har i prinsippet en

og bare en stemme). Fellesskapet eier ikke “sitt” areal, og har heller ikke

bruksretter til grunn ut over det som måtte ligge i allemannsrett (ferdsel og noe

høsting ol). Den generelle myndighetsutøvelsen er offentligrettslig forankret

gjennom forvaltningens kontroll med tiltak grunneier eller utbygger ønsker å

iverksette, og med myndighet til å sikre allmenne interesser i arealbruk.

Fellesskapets forhold til “sitt” areal er av en helt annen karakter enn grunneiers til

sin grunn - og her snakker vi om de samme landområdene. 

Norge er eiet. Grunneieres og bruksrettshaveres retter og rammer for disponering

av egen og andres grunn og ressurser på denne (for eksempel beiteressurser,

festeholdere mer mer) er nedslagsfeltet for en egen forvaltningstradisjon:

grunneierskapet. Begrep som ‘grunn’ og ‘eiendom’, som ‘eiendomsutvikling’,

‘eiendomsforvaltning’, ‘bruksrett’, ‘eiendomsrett’ med mer hører i særlig grad til

dette regimets “språkspill”. Her har vi altså utmark som privat eiet grunn eller

eiendom.

Eiendoms- og bruksretter til utmarksområdene, er et privatrettslig anliggende.

Grunneiere kan imidlertid være både private og offentlige, enkeltpersoner og

kollektiver/organisasjoner. Grunneierskapet i utmark er selvfølgelig ikke privat i den

forstand at det er det fellesskapet uvedkommende. Grunneierrettigheter og

bruksrettigheter til grunn  som ikke følger av eiendomsrett (feks i form av

servitutter) er dels gitt og begrenset i privatrett,  og dels offentligrettslig gjennom

myndighetenes (forvaltningens) kontroll med tiltak grunneier eller utbygger ønsker
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å iverksette. Enkelt sagt kan vi si at de offentligrettslige forvaltningslovene gir

myndighetene adgang til å forby eller regulere aktiviteter, til å ekspropriere grunn

for gitte formål og ved å pålegge aktørene krav og retningslinjer til

beslutningsprosesser. 

Hele Norge er eiet. ‘Grunneierskapet’ dekker også hele landet. Eiendom er et

privatrettslig anliggende hvor utgangspunktet er hvem som eier og hvem som har

rett til ressurser fra land og vann. Mens borgerens rettigheter og plikter som borger

i ‘fellesskapet’ er en og den samme for alle, så er grunneierens rettigheter og plikter

i ‘grunneierskapet’ avhengig av hvor mye grunn en eier, eller hvilke bruksretter en

har. Rett i utmark kan ha forskjellige rettslige grunnlag. Retten kan være en

funksjon av grunneierretten, slik at man har rett fordi man eier grunnen. Men retten

kan også være en begrenset rett til bruk av annen manns eiendom, slik at brukeren

har rett på annen manns grunn enten alene eller sammen med grunneieren eller

eventuelt sammen med både grunneieren og flere andre rettshavere (Christensen

2002). I viktige anliggender har vi og en situasjon hvor bruksrett er rimelig avklart,

mens eiendomsrett er omstridt, og vi har anliggender hvor så vel eiendomsrett som

bruksrett er omstridt. Et slikt anliggende finner vi i debatten om urfolks rettigheter i

store deler av utmarka i Norge (Eriksen 2002). 

De to forvaltningstradisjonene - grunneierskapet og fellesskapet - er langt på vei 

uavhengige, med sine særegne tolkninger av sentrale begrep som rettferdighet og

betingelser for innflytelse osv. Slik har det ikke alltid vært, om vi ser historisk på

det. Som en illustrasjon kan vi trekke fram at i periode fra 1814 var borgerrettene

(som å kunne avgi stemme ved Stortingsvalg) knyttet til eiendom, og 

grunneierskapet var i en periode en forutsetning for deltakelse i sentrale funksjoner

i fellesskapet. 

Den moderne statens omslutning av utmark utgjør ikke den eneste formen for å

regulere et folks retter til og forvaltning av land og vann. Alternative konstruksjoner

i sammenheng med den fenno-skandinaviske halvøy finnes blant annet i samiske

livsformer, det samiske folk og den samiske nasjon - noe vi kommer tilbake til i det

etterfølgende. Her er det nok å peke på at den tradisjonelle samiske livsformen kan

karakteriseres som halv-nomadisk bygget omkring siida-organiseringen for

fordeling retter og plikter og forvaltning av ressurser i utmark. Dette utgjør en ikke-

statlig, men like fullt nasjonal og en ikke-weberiansk statlig organisering av et folk.

Fordi den av flere grunner i liten grad var forenlig med nasjonalstatens
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kolonialisering, organisering og konstruksjon av utmarka - og da i forhold til så vel

grunneierskapet som fellesskapet - ble den tilsidesatt, og søkt avviklet gjennom en

hardhendt integreringspolitikk gjennom en lang periode langt inn på 1900-tallet.

Selve siida-organiseringen ble i praksis umuliggjort eller i alle fall undergravet

gjennom reindriftslovgivingen som vokste fram på 30-tallet. 

3 .6 Landbruket og staten

De siste 10-år av 1800-tallet så framvekst av en ny landbruksforvaltning i Norge.

Ideologien bak denne forvaltningen kan oppfattes som  embedsmannsstat -

ideologien, hvis hovedide var embedsmennenes spesielle kompetanse på det 

juridisk-administrative felt, å få stats-”maskineriet” til å fungere som en velsmurt

maskin. Sentralt i programmet for arbeidet i denne forvaltningen var, slik

nøkkelpersonen og landets første landbruksingeniør og vel også landbruksdirektør,

Jonas Smitt, uttrykte det:

”et paa videskapelig Tænkning grundet jordbruk”. 

Gårdsdrift skulle være 

”et Tankens Værk, grundet paa videnskabelige Principer” 

(sitert i Slagstad 1998:48). Det er rimelig dekkende å utlegge dette som at

viktigere enn å bevare tradisjonelle driftsformer, var hensynet til produktiviteten.

En rekke faktorer kunne således hjelpe fram det rasjonelle landbruk, så som

kapitaltilførsel, teknologisk utvikling (i utmark: særlig skogsmaskiner, skogplanting,

drenering med mer) samferdselsutbygging osv. Ikke bare rammes Sapmi-kulturens

tradisjonelle driftsformer i utmark av en slik forståelse, men i det hele mange

former for tradisjonell bruk av utmarksressurser (sætring, sanking med mer).

Skognæringen var derimot av de utmarksnæringer som lett kunne tilpasses et slikt

paradigme. Direktoratet for statens skoger, som var operativt fram til begynnelsen

av 1990-tallet, var nok i alle år en klar bærer av slike verdier (Skjeggedal et al

2002).
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DU GARRA GILDOSAT

4. oppslag: Regimer og grunneierskapet

Grovt sett kan man si at rettstilstanden innen grunneierskapet i dag framstår som i

økende grad uavklart med en nordlig komponent. Mest avklart i sør, minst i nord. I

sør har lokalsamfunn i størst grad fått avklart og høster fordel av sine bruksretter til

sin del av utmarka, i nord har dette ikke skjedd, eller bare skjedd i avgrenset grad.

Skal vi forstå hvorfor det er blitt slik, må vi gripe tilbake til prosessene som førte til

dagens eiendomsforhold, og da i første rekke i sør-Norge. Utviklingen av

eiendomsforhold til gard og bruk fra 1700-tallet og framover til midten av 1900-

tallet er bestemmende for de eiendomsforholdene vi har i utmark i dag. 

4 .1 Grunneierskapets historiske utvikling

Fra middelalderen var stort sett norske bønder leilendinger. Fra midten av 1700-

tallet og framover starter en prosess hvor bøndene gjennom oppkjøp ble eiere av

bruket eller deler av dette, som i sin tur kunne bli delt.  Antallet småbruk økte på

denne måten meget sterkt inn mot første halvdel av 1900-tallet. Slike transaksjoner

medførte ikke nødvendigvis at brukseieren ble eneeier av alle ressursene og

arealene som bruket hadde tilgang til, og som inngikk i driften. De areal (typisk

innmark) og ressurser som det var hensiktsmessig å eie individuelt ble delt fysisk.

Resten ble beholdt eller etablert som fellesskap (forskjellige typer sameie og

allmenninger). Den produktive skogen, og da er vi i utmarka, ble teigdelt og fordelt

(gjerne mange teiger på et bruk). I dag eies om lag 2/3 av skogarealene av eiere

av gardsbruk. 

Jaktrett følger eierrett, men drives som en fellesressurs av praktiske årsaker.  

Beiterett ble gjerne (og er gjerne fremdeles) løst som en fellesrett, gjerne rettslig

sikret gjennom servitutter. Både beite og grunn kan være sameie, eller grunn kan

være delt, mens beite er en sameiet bruksrett. Mot fjellet og i seterregionene var

det vanlig at rettighetsstrukturen ble dominert av sameie av store arealenheter.

Selve setervollene kan være brukseiet, men beite og jakta og andre ressurser er

sameiet. Sameieandeler er fulle eiendomsretter, mens servitutter er en positivt
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avgrenset bruksrett. Sameieandeler og servitutter følger garden ved eierskifte eller

ved panting ol. 

Allmenninger er en tredje kategori som fulgte og følger bruket. Et særegent og

viktig trekk med allmenningsretter er at de kan falle bort dersom bruket opphører å

være en aktiv driftsenhet. Når nå primærnæringene er i kontraksjon mht antall

deltakere, blir det også færre bruksberettigede. Færre bruksberettigede betyr færre

som får del i de verdier som skapes og fordeles i allmenningene. På et tidspunkt blir

dette et legitmitetsproblem, som vi skal drøfte senere. 

Allmenningsretter ble særlig etablert innover høyfjellet, i tillegg til at vi flere steder i

sør fikk etablert tildels store sameier. Det er også i høyfjellet vi finner

statsallmenningene - under kommer vi tilbake til hvordan disse ble grensesatt på

1900-tallet. Dette er områder som fra gammelt har ligget som felles bruksområder

for hele bygdelag - i utgangspunktet rent funksjonelt avgrenset gjerne gjennom

beitelandskapets topografiske strukturer som “naturlig” avgrenset et område for et

visst formål. Staten har her grunnboka, men bygdelagets posisjon og brukenes

rettigheter er sentral i allmenningsrettene. 

Gjennom denne utviklingen oppsto, og da altså i første rekke i sør-Norge, en

eiendomsstruktur og rettighetsstruktur i utmark som i dag framstår som kompleks.

På den annen side førte dette til en form for opprydning og en fordeling av

rettigheter til grunn og ressurser i utmark som knyttet ressursene og rettighetene

til gardsbruk. For allmenningene munnet dette på 70- og 80-tallet ut i

allmenningslover, i Norge nord for Nord-Trøndelag i at staten tok så godt som alle

retter. Som Sevatdal (2001) formulerer det

“Det enkle faktum er ... at menneskene til enhver tid søker å forme

eiendomsforhold etter sine behov og interesser”.

Det er viktig å ta med seg, ikke bare som en historisk betraktning, men som en

betraktning som er aktuell for dagens utvikling. 
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Om matrikler og de tidligste opptegninger av gårdenes tilliggende
herligheter

Matrikler er fortegnelser over grunneiendom, som i første rekke hadde til
oppgave å tjene som grunnlag for skatteutlikning. I 1647 deles gårdene inn i
klasser etter landskyld. Dette resulterte i den eldste matrikkelen vi har. Både
eierstruktur og skatteevne endret seg utover 1600-tallet, og en revisjon av
matrikkelen ble påkrevet. I 1661 og 1665 ble det nedsatt kommisjoner til å
registrere all jordeiendom i Norge og utarbeide nye matrikler. Det foreligger
også et utkast til ny matrikkel fra 1723, som har en noe utvidet form i forhold
til matriklene fra 1661 og 1665. Tilsammen utgjør de de mest sentrale
matrikkelarbeider i Rentekammerets arkiv i Riksarkivet. De gir opplysninger om
eier, bruker, kornproduksjon, husdyrhold og rettigheter i utmark.

Matriklene representerer en videreutvikling av jordebøkene og skattelistene i
det eldre lensregnskap-materialet fra 1500- og 1600-tallet.

En skattematrikkel registrerer forholdene på det tidspunkt matrikkelen ble
utarbeidet. Matrikkelarbeidene hadde imidlertid et formål utover det å
registrere fakta. Hensikten fra Rentekammerets side var å få kjennskap til
gårdenes beskaffenhet og gjennom reell skatteevne. Skattene  ble utlignet etter
en landskyld og en inndeling i gårdsklasser (hele, halve og øde gårder) som
langt fra samsvarte med økonomiske realiteter. Dette kunne ofte slå skjevt og
urettferdig ut. Matriklene fra 1661, 1665 og 1723 inneholder derfor - i
varierende grad - tilleggsopplysninger om tilliggende herligheter i utmark, som
skog, fiskeri, kvern med mer, opplysninger som skulle danne grunnlaget for en
mer rettferdig beskatning. 

Arbeidet med å samle inn opplysningene om de enkelte gårder ble utført av 
oppnevnte kommisjoner bestående av lagmannen, representanter for den
lokale verdslige øvrighet og lagrettesmenn. I 1665 var det forutsatt at
kommisjonen skulle befare alle gårdene - det er imidlertid usikkert i hvilken
utstrekning dette virkelig skjedde. 1 1661 og 1723 ble opplysningene samlet
inn på tingstedene. 

Matriklene - med sine til dels fyldige opplysninger om den enkelte gård, med
mangeartede og unike opplysninger om landskyld og eierforhold, om
utmarksrettigheter og kvernebruk, om utsæd, avling og husdyrhold - ble i
varierende grad iverksatt. De har de likevel hatt stor betydning for ettertiden.
Materialet er etterspurt i forbindelse med rettstvister, og benyttes som kilde til
gårdshistorien og i forbindelse med utarbeidelse av statistiske oppgaver over
avling, husdyrhold osv. 

(Skistad 1988)

Rettighetsstrukturen i allmenninger utmarka i sør er knyttet til gardsbruk (og ikke

personer), og altså primær-produktiv virksomhet. Gjennom utviklingsprosessen ble

arealene fordelt på svært mange enheter og sikret seg dermed en bred folkelig
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forankring. Det var rett og slett mange som hadde en eierandel i landet.  Med

strukturomleggingen i landbruket endrer dette seg. Både på den måten at aktive

gardsbruk er på vesentlig færre hender, og på den måten at ikke-aktive gardsbruk

er eiet av ikke-bønder. Vi kommer tilbake til hvordan dette endrer forutsetningene

for både styring, rettighetsfordeling og næringsutvikling. 

4 .2 Hvor er statsallmenningene og anna statsgrunn?

Hvor er allmenningene, og når ble det avklart? Nok en gang overrasker historien

med at en avklaring skjedde såpass nylig, på grensen til å ha skjedd i samtiden. 

Som vi har sett foregikk betydelige endringer i bruksstrukturen fra 1600-tallet og

fremover. Utover 1600-tallet solgte også Kongen ut utmarksområder både til de

bruksberettigede og utenforstående privatpersoner. De eiendommene som ble solgt

til privatpersoner ble som vi har beskrevet foran skiftet, og eiendommen delt

mellom de bruksberettigede og kjøper. På denne måten oppstod

bygdeallmenningene. Utmakrsområder som ikke ble solgt fikk betegnelsen

kongeallmenninger. Etter hvert som kongemakten ble svekket, og den moderne stat

vokste fram ble områdene hetende statsallmenning (Borgnes 2003).

Skogsdriften i utmark var den første virksomheten som ble underlagt nærmere

reguleringer. En betydelig eksport av tømmer og trelast til raskt voksende byer og

økonomier i Europa medførte nærmest en rasering av store skogområder i store

deler av landet. Dette ble rimelig nok og etter hvert sett på som et problem, og det

politiske tilsvaret  var å regulere skogsdriften gjennom lovverket. Da det var liten

vilje til å gripe inn i de private skogeiernes rettigheter, var det virksomheten i

allmenningsskogene som ble regulert i lovverket. Et lovverk innenfor denne

sektoren vokste fram utover 1800-tallet.

Det var først på begynnelsen av 1900-tallet, med et økende antall gårder og

bedrede kommunikasjonsmuligheter, at bruken av allmenningene hadde fått et slikt

omfang at det ble nødvendig å regulere bruken av vilt- og fiskeressursene og de

jordbrukstilknyttede bruksrettene.

Høyfjellskommisjonen ble som et svar på dette opprettet ved kgl res 11.6.1908.



27Med unntak av de nordligste deler av Nord-Trøndelag, der fjelloven bli innført med et
Stortingsvedtak i 1926

28Dette gjelder fjellstyrets inntekter og statens grunneierinntekter.
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Den var en særdomstol med mandat til ved kjennelse å fastsette grensene mellom

statens grunn og tilstøtende grunneiendommer. Domstolen dømte videre i saker om

eiendomsrett og bruksrett mellom det offentlige og andre. Kommisjonens

hovedoppgave ble å fastlegge grensene for statsallmenningene, geografisk betydde

det at hovedarbeidet ble gjort i å fastlegge en rettstilstand i Sør-Norge. 

Høyfjellskommisjonen behandlet i praksis ikke felter i Nordland og Troms.

Kommisjonen var operativ fram til 1953.

Arbeidet med fjelloven av 1920 ble startet opp med etablering av Fjellovkomiteen

av 1912. Den fremla sin innstilling i 1916. Fjellovkomiteen søkte å få til regulering

av bruksforholdene og gikk inn for at fjellbygdene skulle gis økonomiske muligheter

ved å utnytte høyfjellets “lunner og herligheter”, også gjennom adgang til bortleie.

Den første Fjelloven ble så vedtatt i 1920 og ble stående uten vesentlige endringer

fram til 1975. Det ble med denne etablert fjellstyrer i Sør- og Midt-Norge27.

Fjelloven av 1920 inneholdt regler for allmenningsbruken som etter hvert kom på

kant med nye driftsformer og -teknologi. Etter hvert ble flere av reglene uaktuelle

og loven dårlig egnet til å regulere nye driften. I 1965 ble så etablert en ny

fjellovkomité som framla innstilling i 1969. Etter at saken to ganger var framlagt for

Stortinget ble ny lov vedtatt i 1975. Denne medførte vesentlige endringer i det

tradisjonelle synet på allmenningsretten.

Et viktig prinsipp i fjelloven er at inntekter fra virksomhet i statsallmenningene skal

tilkomme lokalsamfunnet28.

Fjelloven av 1975 innebar en var en tilpasning av regelverket slik at det gis rom for

en tidsmessig utvikling av bruksrettene. Bruksrettene skal kunne nyttes i samsvar

med rasjonell bruk etter "tida og tilhøva". Bruksrettenes innhold er ikke fastlagt i

fjelloven, og bruksrettene er heller ikke låst til en bestemt tilstand.

Fjelloven har kun sitt virkeområde fra Nord-Trøndelag og sørover. Utvalget for
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statseiendom i Nordland og Troms – gjerne kjent som ”Nord-Norge-utvalget” - ble

oppnevnt ved kgl res 11.6.1971. Dette var et rådgivende utvalg, som i praksis var

operativt fram til 1980. Det skjedde mao lite faktisk avklaring på 70-tallet i nord. I

denne perioden avleverte de innstillinger for sju grunnområder, publisert som

NoU’er. Mandatet var å komme med tilrådninger om grensene for statsgrunn og for

bruksrett på statsgrunn.  

I 1985 ble så Lov om utmarkskommisjonen for Nordland og Troms vedtatt, og ved

kgl res av 17.01.1986 ble Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms opprettet.

Formålet er ”å ordne rettsforholdene mellom staten og andre vedrørende

høyfjellsområder”. Kommisjonen kan ved dom fastslå om staten er eier av arealer,

fastsette eiendomsgrenser og bruksretter på statens grunn. Kommisjonen har

særordninger for anke, med anke direkte til Høyesterett. Kommisjonen har fem

faste medlemmer, hvorav tre medlemmer med samme kvalifikasjoner som

høyesterettsdommere. Kommisjonens leder skal være en av disse. Lederstillingen

er ingen hovedstilling. 2 medlemmer skal være lekdommere.

Som vi kan se er Utmarkskommisjon for Nordland og Troms sitt arbeid er en

fortsettelse av det som ble påbegynt i 1908 i Sør-Norge av Høyfjellskommisjonen

og fortsatt av allmenningskommisjonene i Trøndelag og av Nord-Norgeutvalget.

Utviklingen i nord er mao om lag 100 år forsinket i forhold til utviklingen i sør på

dette punktet. 

Et av de prinsipielle tvistespørsmålene var og er om det hvilte/hviler

bruksrettigheter av allmenningsrettslig karakter på statens grunn i Nord-Norge.

Dette spørsmålet er avklart i sør, med innføringen av allmenningslovene (Lov om

skogsdrift m.v. i statsallmenningene. - en videreutviking av lovverk fra 1965, i sin

nåværende form fra 1992, og Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i

statsallmenningane (fjellova) fra 1975 - mer om dem under).  

Kommisjonens dommer av 26.04.1990 i Beiarn- og Skjerstadfeltene tilkjente

private grunneiere beiterett på statens grunn på allmenningsrettslig grunnlag. Men

de fikk ikke bruksrett til skog. Skogen var fra midten av 1800-tallet behandlet som

ren statsskog uten påhefte av hogstrettigheter med grunnlag i allmenningsrett av

det offentlige. En eventuell eldre hogstrett ville i alle tilfelle være tapt. Avgjørelsen

ble stadfestet ved Høyesteretts dom av 19.11.1991.
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Dokumentasjon som daterer seg langt tilbake i tid kan noen ganger ha stor

betydning. Tolkningen av dokumenter som kongeskjøtet fra 1666 til Joachim Irgens

på krongodset i Nord-Norge og kongeskjøtet av 1761 til Johan Hvid på

allmenningene i Nord-Troms, har vært sentrale for avgjørelser som er tatt i dag.

Høyesteretts tolkning av skjøtet til Hvid ligger f. eks. til grunn når staten i Nord-

Troms bare er tilkjent eiendomsrett til den grunn som seinere er kjøpt tilbake fra

private eiere.

I alt har kommisjonen avsagt 22 dommer og 6 kjennelser. Utmarkskommisjonen

regner med at arbeidet er fullført i 2003, forutsatt bevilgninger i samme omfang

som før.

Statsallmenninger og statens grunn i Nord-Norge : 

Statseid grunn

km2

I % av

arealet

 Nord-Norge (Nordland og

nordover)

68 367 km2 60,5%

Statsallmenninger

(Nord-Trøndelag og sørover)

26 259 km2 8,1%

Sum areal for Norge 

Figur 11: Fordelingen av grunneiere på staten

(grønn farge) og andre (grå farge). 
110 224 km2 34%

4 .3 Et femdelt territorium 

Som en følge av denne historiske utviklingen er Norge i dag et femdelt rike hva



72

angår grunneierskapet og regimer for forvaltning av utmarka:

• statsallmenninger - som kun finnes fra Nord-Trøndelag og sørover

• bygdeallmenninger - som kun finnes i samme område

• privat grunn - som er fordelt over hele landet - men som det er mest av i

Sør-Norge

• Statens grunn i Nordland og Troms

• Statens grunn i Finnmark 

 Vi skal kort se nærmere på disse forskjellige typene grunn.

Sør-Norge til og med Nord-Trøndelag 

I Sør-Norge opp til og med Nord-Trøndelag er om lag

• 90% av arealet i privat eie,  

• vel 8% er allmenningsgrunn fordelt på 215 statsallmenninger hvor staten er

grunneier og hvor bruksberettigede har allmenningsretter. 

• 3% er  bygdeallmenninger fordelt på 51 allmenninger, hvor den enkelte

allmenning er selveid og hvor bruksberettigede i bygdelaget har

allmenningsretter. 

Allmenningene forvaltes etter allmenningslovene, med eget lovverk for

bygdeallmenninger og statsallmenninger (en for fjellområder og utmark uten skog

og en for skogområder – 125 allmenninger har produktiv skog, kun 2 allmenninger

er rene fjellallmenninger). Vi skal senere se hvordan disse lovene ikke bruker ordet 

“utmark”, men skog, vann, strand, seter og høyfjell. 

Lover om statsallmenninger

To lover regulerer rettighetsforholdene i statsallmenningene (framveksten av

lovverket er omtalt foran):

• “ Lov om skogsdrift mv i statsallmenningene av 19. juni 1992 nr 60 “

(heretter statsallmenningsloven) og 

• “ Lov av 6. juni 1975 mm nr. 95 om utnytting av rettar og lunnende mm i

statsallmenningene” (heretter fjelloven - lunnende betyr noe parallelt med

“herlighetene”). 
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Fjelloven og statsallmenningsloven fastlegger at hver allmenning skal ha lokalt

valgte styrende organ, ett i henhold til fjelloven (det såkalte fjellstyret som det i

dag er 94 av i Sør-Norge) og ett i henhold til statsallmenningsloven

(allmenningsstyret). Disse skal forvalte virkesretten for skog, og uttak og bruk av

tradisjonelle agrare utmarksressurser, jakt og fiske, og rekreativ bruk av utmarka

(ikke minst hytter). 

Disse organene er ikke kommunale organer, og heller ikke organer som

representerer fellesskapet. Fjellstyrene er underlagt offentlighetsloven for så vidt

det angår dokumentoffentlighet, men ikke møteoffentlighet.Kommunene har

oppnevningsrett, men ellers ingen innflytelse på fjellstyrenes og

allmenningsstyrenes arbeide. Snarere er forholdet mellom kommunene og disse

styringsorganene å se på som forholdet mellom to separate myndigheter, hvor

kommunene for allmenningsorganene er å se på som en representant for lokale

interesser. Almenningsorganene er pålagt å arbeide for at allmenningen blir brukt

på en måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på natur- og

friluftsinteressene.

Statskog SF er statens grunneier-selskap, og holder altså grunnboken for

statsallmenningene. Selskapet har en kommersiell målsetning. Statskog SF har et

pålagt “samboerskap” med de lokale allmenningsmyndighetene etter fjelloven og

statsallmenningsloven. Lovene fastlegger et system for finansiering av

styringsorganene i statsallmennningene basert på inntekter fra jakt og fiske, hytte-

og hotellfester, skogavgift ol. Gjennom dette systemet har man lokalt hånd om 50%

av denne delen av grunnrentehøstingen, resten går til fonds i Statsskog SF, som

etter forutsetningen skal brukes til næringsutvikling i Sør-Norge. Årlig tilføres dette

finansieringsapparatet i Sør-Norge et sted mellom 15 og 20 millioner kroner. Det er

viktig her å legge merke til at det foreligger et lovforankret system for å sikre at de

midlene som skapes i utmark, brukes til forvaltning og næringsutvikling i - mer eller

mindre - den samme utmarka.

Statsgrunn i Nordland og Troms

Staten eier i dag 85% av utmarka i Nord-Norge. I Nord-Norge (Nordland, Troms og

Finnmark) ble tradisjonen for allmenninger og bygdelag med særlige bruksretter



74

ikke anerkjent av statsmakten, slik det har skjedd i Sør-Norge. Det lokale inngrepet

i utmarksforvaltningen og den lokale kontroll over høstingen av grunnrenten er

således fraværende i Nord-Norge i dag.

Alle inntekter til grunneier (fra jakt og fiske, feste og fallretter mm) går i Nordland

til Statskog, som ikke har noen juridisk forpliktelse til å sluse dette tilbake til de

områdene hvor denne grunnrenten ble høstet (slik det altså er tilfelle i de områdene

som omfattes av fjelloven). For Nordland dreier dette seg om i størrelsesorden 15

mill kr pr år, i all hovedsak grunnrente høstet fra hytter og rekreativ virksomhet

(inklusive jakt og fiske). 

Juridisk sett er Nordland og Troms i dag utmarkkommisjonenes virkeområde (se

foran). Utmarkskommisjonen må etter vår oppfatning betraktes som en form for

foreløpig ordning. Det er lite sannsynlig at så store landområdet over lang tid kan

styres etter så rendyrkede grunneiermodeller med så lite innslag av såvel

allmenningstankegang som felleskapstankegang. Det er slike problemstillinger

Sandberg (Sandberg et al 2000) drøfter, og som også er drøftet i Hagen et al 1998.

Det er lite trolig at staten kan beholde sin posisjon uten at det blir vesentlig

revisjoner i grunneierskapets utforming i disse deler av landet. Sentrale spørsmål i

en revisjonsprosess vil være om det skal åpnes for allmenningsordninger hvor

bygdelagene og ikke minst reindriftsinteressene (se også under) gis en sterkere

rolle i styringen, og ordninger hvor fellesskapet gis et klarere ansvar for

grunneierskapets arbeide en hva som er tilfelle i sør-Norge.

Statsgrunn i Finnmark. Om Sapmi og retten til land og vann 

Samerettsutvalget ble oppnevnt ved kgl res 10. oktober 1980. Det avga sin første

delutredning NOU 1984:18 om samenes rettsstilling 15. juni 1984. Denne

utredningen var grunnlaget for vedtak om Grunnloven § 110 a (“Det paaligger

Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe

kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv. ” - merk: fra 1984!) og

lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold.

Samerettsutvalget avga sin andre delutredning Naturgrunnlaget for samisk kultur,

NOU 1997: 4 i januar 1997. Denne utredningen omfatter bruk og forvaltning av

grunn og naturgoder i Finnmark og vern mot inngrep i grunn og naturgoder i alle
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samiske bruksområder i landet. Utredningen har vært på høring og

Justisdepartementet er nå i ferd med å vurdere forslagene. 

Samerettsutvalget har nå fullført størstedelen av sitt mandat for Finnmark. Det

gjenstår imidlertid å vurdere bruk og forvaltning av grunn og naturgoder i samiske

bruksområder utenfor Finnmark fylke, og utvalget er gjenoppnevnt for å fullføre sitt

mandat. I sitt mandat for områdene i Sapmi utenfor Finnmark heter det:

“ Utvalget bør utrede generelt spørsmålene omkring den samiske befolknings

rettslige stilling når det gjelder retten til og disponeringen og bruken av land og

vann i samiske bruksområder utenfor Finnmark fylke.” (kgl res 19/2001). 

Igjen veier de historiske argumentene. Utredningen må gi en framstilling av

rettsutviklingen fram til rettstilstanden i dag. Og utvalget blir bedt om å gi “ en

historisk redegjørelse for hvilke sedvaner, rettsoppfatninger og rettsregler som har

gjort seg gjeldende når det gjelder retten til og bruken av land og vann i samiske

bruksområder i den utstrekning det er nødvendig for å klarlegge gjeldende rett og

legge fram forslag til løsninger. På samme måte bør det gis en historisk

redegjørelse for den faktiske bruken av land og vann i disse områdene og for

eventuelle uoverensstemmelser mellom rett og faktisk bruk”. (kgl res 19/2001).

Hvorfor vie dette så stor plass i en drøfting av utmarka og næring? Er ikke

spørsmålet om Sapmi og den samiske nasjonsbyggingen mellom 3 stater et sær-

fenomen som i liten grad angår “oss”? Ikke noe er fjernere fra realitetene enn det. 

Det er det to grunner til. Den ene er ganske enkelt områdets størrelse; Sapmi

dekker omfatter betydelige deler av utmarka i Norge. Den andre at for dette

området er i praksis rettighetsforhold til land og vann, fordeling av goder mellom

grupper og områder, under betydelig endring. Riktignok kan en forvente at

endringene blir størst i Finnmark, og suksessivt mindre med en sydlig komponent. 

Det er også en annen grunn til å hente erfaringer fra både de politiske prosessen og

forskningsarbeidet som foregår i Sapmi-problemstillingen. Grunnen er

komparativitet. Det gir inntak til en bedre forståelse av den konstitusjon av utmarka

som har foregått i alle deler av Norge. Videre gir det en klarere bakgrunn for å

reflektere over sammenhengen mellom utmark og nasjonalstat, og hvordan

utmarksforvaltning i en innmarks-kultur er karakteristisk annerledes enn
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utmarksforvaltning i en utmarks-kultur som den tradisjonelle samiske. 

Staten gjennom Statskog eier ca 95% av grunnen i Finnmark. For Finnmark fylke

gjelder for tiden den såkalte jordsalgsloven. Også her tilfaller inntektene fra

grunnrentehøstingen Statskog, som ikke har en juridisk forpliktelse til å tilbakeføre

inntektene til området de er høstet fra. Også her dreier det seg om i størrelsesorden

15 mill kroner pr år. 

Samtidig foregår som redegjort for foran en bredt anlagt og politisk vanskelig

prosess for å revidere hele grunneierskapet i Finnmark. På samme måte som i

Sør-Norge er det ikke et poeng at de etniske grupperinger som kan henføres til

Sapmi er i mindretall eller flertall i forhold til resten av befolkningen. Det vil

antakelig være en sementering av det som kan oppfattes som en historisk urett,

dersom staten insisterer på at man gjennom Statskog SF vil hevde enerett til

grunneierskap uten en eller annen form for allmenningstankegang som vi har

presentert foran for Sør-Norges del.

4 .4 Funksjonell grensetrekking, nye funksjoner og juridiske avklaringer

En typisk situasjon innen en allmenning som brukes - eller ble brukt - som

beiteområde i sætringssesongen for forskjellige brukere i tilhørende bygdelag, er at

grensen mellom de forskjellige sætrene var definert funksjonelt gjennom

topografiske strukturer som naturlig adskilte beitedyra (elver og bekker, høydedrag

og gjel mm). Vi kan kalle dette for en funksjonell topografisk grensetrekking. Den

er gjort for et gitt næringsformål og gjennom det representerer en fordeling av

ressurser som oppfattes som legitim og rettferdig. Grensene vi her snakker om er

funksjonelle, operative, selv om de ikke er juridiske i den forstand at de er avtegnet

på et kart eller drøftet fra et mer abstrakt kartografisk perspektiv. Det avspeiler seg

for så vidt klart når en ser på arrondering av sætre i allmenninger, hvor det ikke

framgår for den allminnelige betakter hvor “grensene” mellom sætrene er, eller

hvordan de fordeler beiteressursene seg imellom. Et beitelandskap er således et

komepetanse-betinget landskap i den betydning at hvordan det “ser ut” krever et

trenet øye å avdekke. Beitelandskapet er således ikke tilgjengelig for den

allminnelige betrakter. 
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Et slikt system kan i neste omgang danne utgangspunkt for avklaringer i helt andre

og “moderne” funksjonelle sammenhenger - eksempelvis når det skal gis

kompensasjon for inngrep i forbindelse med fredning eller utbygging for

vannkraftformål, vindkraft ol. I slike situasjoner er det behov for å trekke grenser i

kartografisk mening, slik at den enkelte rettighetshaver blir kompensert i

proratarisk. Det kan i sin tur på vesentlige måter endre rettighetshaverenes forhold

til landskapet - fra å være tilgang til en allmenningsressurs som høstes gjennom

arbeid og samarbeid til å bli kilde til monetær kompensasjon for “sin” andel av en

ressurs som attpåtil kanskje ikke har vært høstet eller brukt i lengre tid (Eiter

2003). 

Dette er for så vidt en prosess som dreier seg om at menneskene til enhver tid

søker å forme eiendomsforhold etter sine behov og interesser, for å bruke Sevatdal

sine ord (Sevatdal 2001). Eksempelet viser i tillegg til slike endringer i

eiendomsforhold som følger behov og interesser, at endringene er styrt av

historiske rettighetsforhold. Historiske rettigheter knyttet til funksjonelle landskap

blir “oversatt” til nye rettighetsforhold som gir nye relasjoner til landskapet. 
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DU NÂSTEGOKÖASA VOUL’

5. oppslag: Fellesskapet og utmarka 

5 .1 Kommunene som plattform for borgerens politiske rettigheter

Kommuneloven passerte Stortinget første gang i 1837. Den har siden vært revidert

et utall ganger. Dagens formålsparagraf slår fast at intensjon med Lov om

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

“er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og

fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de

kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det

nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling”(§1). 

De sentrale oppgavene som ble og er tillagt kommunene er først og fremst utvikling

og fordeling av samfunnsteknisk eller kommunalteknisk infrastruktur i og mellom

by- og tettsted, og etter hvert produksjon og fordeling av velferd. Kommunale

politikk og beslutningsprosesser bygger på verdier som åpenhet og innsyn, likhet og

bred deltakelse, representativitet ved valg, beslutning ved flertall, plan og

politikkutforming for å fastlegge intensjoner og prioriteringer osv. 

5 .2 Arealbruk

Henvisningen til kommunenes ansvar for den bærekraftige utviklingen er en

oppgave som har kommet til helt nylig. Et virkemiddel for å arbeide for en

bærekraftig utvikling er arealforvaltningen. For kommunene har

bygningslovgivningen vært den sentrale inngangen til arealforvaltningen.

Bygningsloven av 1924 omfattet detaljerte planer for byggeområder i byer. Så sent

som i 1964 falt om lag fjerdedelen av kommunene helt utenfor lovens virkeområde

(Skjeggedal 2000, i Fiskaa og Skjeggedal 2000). Dette var selvfølgelig en uholdbar

situasjon i en etterkrigstid med stor byggeaktivitet. I 1965 fikk man så ny

bygningsloven med krav om generalplaner for alle kommuner. Generalplanene

skulle angi hovedtrekkene i utnyttelse av areal, også for landbruks- og

naturområder på kommunens territorium. Med disse fikk vi det første systematiske

forsøket fra fellesskapet på en altomfattende arealdisponering på plansiden. For

første gang skulle også utmarka inn i kommunenes planlegging. Det var ikke bare
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en dramatisk utvidelse av det arealet fellesskapet ønsket å kontrollere, det synes

også å ha vært en lite gjennomtenkt utvidelse rent omfangsmessig. Et annet

problem var at kommuneforvaltningen hadde liten kontakt med eksisterende

aktører, næringer og forvaltningstradisjoner i utmark, eller rett og slett lite kontakt

med grunneierskapet. Sektormyndighetene derimot, innenfor landbruk, samferdsel,

forsvar, vassdrag, med flere hadde utviklet en forvaltningstradisjon innenfor

grunneierskapet. Det var (og er) karakteristisk for sektormyndigheter og -lover at

de, sett fra felleskapets side, ikke er inkluderende og “helhetlige” nok, noe som i

seg selv er et karakteristika ved grunneierskapets arbeidsmåte. 

Generalplanarbeidet ble da heller ikke noen suksess, og fikk heller ikke en direkte

juridisk forankring for sitt arbeide i utmarka. Generalplanen var på mange måter et

“våpen” i den politiske kampen mellom fellesskapet og grunneierskapet, og her var

det grunneierskapet som stakk av med “seieren”. Når det er sagt vil vi nok en gang

understreke at felleskapet ikke er mer eller mindre demokratisk enn

grunneierskapet, eller at grunneierskapet bør være underlagt felleskapet ut over det

som ligger i det forhold at Stortinget er lovgivende myndighet. 

Fellesskapets arealplanlegging ble heller fokusert på senterutvikling,

trafikkløsninger, industriomåder, boligområder, og i noen grad fritidsbebyggelse - i

alle fall deler av denne. Etter hvert ble generalplanene som begrep avviklet, men

plantotalitarismen og arbeideet for å utvikle lokale territorielt sett altomfattende

planer for utvikling og bruk av areal, var ikke død. Ny kommuneplan med juridisk

arealdel etter plan- og bygningslovgiving ble utviklet (1985), har vært operativ, og

er stadig under utvikling. 

Det har siden midten på 60-tallet foregått en diskusjon om kommunene skulle ha

mulighet til å skille mellom forskjellige bruksområder i LNF-områdene, og særlig ha

mulighet til å skille ut natur- og friluftsområder i utmark fra landbruksområder.

Dette ble ikke realisert i det 20. århundre. Fremdeles er det slik at kommunenes

virkemidler i arealforvaltningen primært er rettet mot det bygde miljøet (for å

fremme eller stoppe bygging). Virkemidlene er et sterkest for byer og tettsteder, og

er svakere jo lenger ut i utmarka en kommer. Fremdeles karakteriseres situasjonen

av at kommunene har lite  utmarks-virkemidler, i tillegg til at det fortsatt er om lag



29Det kan jo i prinsippet være uttrykk for en måte og en vilte til å styre. Manglende
arealplan er en effektiv måte å stoppe utbygging på. I praksis er det allikevel ikke trolig at
manglende arealplaner er uttrykk for en slik policy I noe særlig omfang, snarere at manglen
avspeiler en mangel på policy.
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60 kommuner som ikke har en godkjent arealplan29. Ideen om en altomfattende

planlegging for fellesskapet er med andre ord fremdeles et godt stykke fra sin

realisering. En ny prosess for endring av plan- og bygningsloven ble satt i gang på

slutten av 90-tallet. Behandlingen av LNF-områdene, dvs. utmark, blir ventelig et

sentralt tema her. 

Dette nye planlovutvalget levert en foreløpig rapport ultimo 2000 Planlovutvalget

2000, og sin endelige anbefalinger i mai 2003 (Planlovutvalget 2003).

LNF-problematikk blir behandlet i den revisjonen som foreslås . 

“Utvalget har drøftet arealbrukskategorien «landbruks-, natur- og

friluftsområder» (LNF), som i dag dekker nær 80% av landets areal. Etter

dagens regler skal dette være en samlet kategori (flerbruk). Det er bare

tiltak i landbruket som er i samsvar med dette formålet, samtidig som det

ikke kan gis utfyllende bestemmelser om landbruksvirksomheten. Utvalget

ser fordelene ved dagens system. I store deler av landets utmarksområder

er flerbruk på landbrukets premisser naturlig, og interessekonfliktene små.

Men noen steder er bildet annerledes, og det er utvalgets syn at dagens

regler i unødvendig grad begrenser kommunens mulighet til å styre

arealbruken i de store områdene det her er snakk om. Det er behov for at

kommunen i større grad kan ivareta ulike hensyn, herunder hensyn til

biologisk mangfold og annet naturvern, friluftsliv og kulturvern. Utvalget ser

dette som særlig viktig for å kunne ivareta hensynet til biologisk mangfold

gjennom plan- og bygningsloven.

Utvalget har særlig vurdert fire alternative løsninger:

• at LNF opprettholdes som en samlet kategori, men at loven tilføyes

nye hjemler for å gjøre det mulig å innføre bestemmelser som gir

overordnete føringer for praktiseringen av sektorlovene 

• mulighet for kommunen til å splitte LNF-områdene i områder for

henholdsvis landbruk, naturvern og friluftsliv 
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• innføring av helt nye arealkategorier som gir prioritet til visse hensyn,

for eksempel biologisk mangfold 

• en kombinasjon av flere alternativer 

Utvalget har foreløpig festet seg ved det førstnevnte alternativet, men er

klar over at det her er ulike oppfatninger og vil avvente høringsrunden. Vi vil

understreke at ingen av alternativene i seg selv fjerner de reelle

interessekonfliktene som kan gjøre seg gjeldende i LNF-områdene, og at det

særlig er muligheten til å gi utfyllende bestemmelser som er avgjørende for

hvilken reell forskjell det er mellom alternativene.” (Planlovutvalget 2001)

Nok en gang tar fellesskapet opp hansken i møtet med grunneierskapet.

Planlovutvalgets utredning fra 2000 (Planlovutvalget 2000) ble sendt på høring, og

ikke uventet viser høringsuttalelsene at grunneierinteresser igjen sloss for å

beholde dagens ordning, og at dette tar form av å begrense felleskapets styring

over bruken av utmarka gjennom LNF-kategorien:

Jord- og skogbruksorganisasjonene går i hovedsak inn for å beholde dagens

ordning uten anledning til å legge restriksjoner på landbruksdriften i

kommuneplanens arealdel (ØF: uten mulighet for kommunen til å

differensiere innenfor LNF-kategorien og ved å holde næringsbygg og

landbrukets veger ol utenfor kommunal behandling). Samtidig uttrykkes det

ønske om å gi større anledning til å innpasse nye landbruksbaserte

funksjoner innenfor stedbunden næring. (Planlovutvalget 2003)

Fellesskapsinteressene kommer klart til uttrykk gjennom de mer altruistiske

oppgavene som natur- og miljøvern. De kommer også til uttrykk i høringen

gjennom allmennhetens krav om tilgang til friluftsrelevante ressurser i utmarka:

På den annen side er det en god del høringsinstanser som viser til behov for

endringer spesielt for nærmere å vareta naturvern- og friluftslivshensyn slik

at LNF-områdene kan forvaltes mer nyansert, og at det er behov for å

markere hvilken kategori som skal ha fortrinn. Dertil framheves behovet for

hjemmel til å gi nødvendige bestemmelser for å sikre de ulike interesser i

kombinasjonen. Frilufts- og naturvernorganisasjonene går tydeligst inn for



30 LNF: Landbruks-, Natur og Friluftsområder er en plankategori I Plan- og bygningsloven
(PBL). Planmyndighetene har ikke anledning til å skille mellom kategoriene L, N og F. For
landbrukets driftsbygninger og -anlegg er landbruksmyndinghetene gitt kompetanse innenfor LNF. 
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ønske om deling eller underdeling av kategorien for å kunne ivareta natur,

biologisk mangfold eller friluftslivshensyn direkte med kommuneplanens

arealdel som grunnlag. (Planlovutvalget 2003)

5 .3 Plan og bygningsloven vs sektorlovene. 

I LNF30-områdene styrer plan- og bygningsloven (PBL) utbygging av boliger, hytter,

ervervsbebyggelse og liknende, på tilsvarende måte som i byggeområdene.

Aktiviteter knytta til stedbunden næring/primærnæring, som for eksempel

nydyrking, hogst og bygging av skogsveger, styres etter egne sektorlover. Derfor

foregår det en kontinuerlig kamp mellom PBL-myndighetene med kommunene i

spissen, og sektormyndighetene om makta i LNF-områdene. Tabellen på neste side

gir en oversikt over sentrale lover og forvaltningsinstitutsjoner som har tilhørende

kompetanse og  på forskjellige nivå i utmarksforvaltninga. Videre gir tabellen en

oppsummering av de endringsprosessene som disse lovene regulerer (hentet fra

Skjeggedal et al 2001 med noen revisjoner).

 

Lovgrunnlag Forvaltningsnivå /-organ Endringsproses
ser

Departement Direktorat Fylke / region Kommune

Plan- og
bygningslov

MD
avd for regional
planlegging

Fylkes-
kommunen

Kommune-
styre

“Alt”?

Skogbruks-
loven

LD Fylkesmannen
landbruks-
avdeling

Kommunen Drift av skog

Jordloven LD
jordbruks-
avdelingen

Fylkesmannen
landbruks-
avdeling

Kommunen Arealdisponering

Beiteloven LD
jordbruks-
avdelingen

Fylkesmannen
landbruks-
avdeling

Kommunen Beiting



Lovgrunnlag Forvaltningsnivå /-organ Endringsproses
ser

Departement Direktorat Fylke / region Kommune

31kjernen i et regime er her forstått som en gitt konstellasjon av forvaltningsaktører osm er
gitt kompetanse i henhold til en eller flere (offentligrettslige eller privatrettslige) lover, og som kan
ha klare næringsmessige bindinger (som i landbruket) eller formålsmessige føringer
(vernemyndigheter, samferdsel mm)
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Reindriftsloven LD
landbruks-
avdelingen

Reindrifts-
kontoret i Alta

Områdestyre
(6 områder -
følger ikke
fylkesgrenser)

Distriktsstyre
(87 distrikter
som ikke
følger
kommune-
grensene)

Beiting

Friluftsloven MD
avdeling for
naturforvaltning

Direktoratet for
natur-
forvaltning

Fylkesmannen
Fylkes-
kommunen

Kommunen Ferdsel for alle

Naturvern-
loven

MD
avdeling for
naturforvaltning

Direktoratet for
natur-
forvaltning

Fylkesmannen
miljøvern-
avdeling

Kommunen Vern 

Motorferdsel-
loven

MD
avdeling for
naturforvaltning

Direktoratet for
natur-
forvaltning

Fylkesmannen
miljøvern-
avdeling

Kommunen kjøring

Viltloven MD
avdeling for
naturforvaltning

Direktoratet for
natur-
forvaltning

Fylkesmannen
miljøvern-
avdeling

Kommunen Jakt

Kulturminne-
loven

MD
avdeling for
kulturminne-
forvaltning

Riksantikvaren Fylkeskommune Kommunen Fredning

En rekke lover, mange aktører og en rekke arealbruksendringer er involvert. Om vi

velger å vurdere alle regimene31 fra ett perspektiv - forvaltning av natur -  kan vi

kort kommentere situasjonen slik for de tre første regimene: 

• Arealplanleggingsregimet har plan- og bygningsloven som sitt fremste legale

instrument. Denne, og de aktører som er gitt kompetanse i forvaltning av

PBL, er innretta mot bygge-, utbyggings, og arealutviklingsvirksomhet.

Vurderingene som blir gjort går ut på mest mulig å unngå konflikter med

verneinteresser, primærnæringsinteresser ol når det for eksempel dreier seg

om hyttebygging, vegbygging mm. Arealene blir vurdert som

utbyggingsområder, hensyn tatt til vern. Arealplanleggingsregimet er lite

kompetent i områdene som ligger mellom utbygging og vern - og her finner

vi utmarka (verneområder inklusive). Regimet har normalt heller ikke

tilstrekkelig naturfaglig kompetanse til å håndtere utfordringene i disse

områdene "i mellom". 
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• Naturvernregimet ser åpenbart trusler i langt større områder enn hva

regimet har virkemidler til å håndtere. Virkemidlene som stort sett er knytta

til naturvernloven. Denne presser oppmerksomheten ubønnhørlig mot de

såkalte urørte områdene, eller til områder som for så vidt er synlig påvirka

av menneskelig aktivitet, og hvor oppgava er å verne områdene mot

ytterlige endringer.

• Skogbruksregimet er og prega av naturvernregimets skille mellom urørt og

berørt natur. Skogbrukets miljøsatsing på 1990-tallet dreier seg i stor grad

om å finne fram til arter og biotoper som bør vernes, for å kunne drive

"skikkelig" skogbruk på områdene som blir igjen. Dette gir grobunn for

samme strategi som kommunene langt på veg må følge i kampen mot

nasjonalparker: Målet er minst mulig verneområder, fordi verneområdene

etter deres oppfatning må oppgis for vanlig bruk. I områdene som ligger

inntil verneområdene, kan bruken derimot fortsette som før. Her har

naturvernloven ingenting å si. Skogbruket avgir også små områder til

barskogvernet.

Hovedpoenget her er å illustrere at utmarka er et felt for det vi i andre

sammenhenger har kalt “regimenes slagmark” . 
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REAG{KEATHES

6. oppslag: Rekreasjonsens (anti-)struktur

6 .1 Utmarka, fellesskapet og grunneierskapet

Historisk sett er utmarka i Norge som vi har sett sterkt knyttet til de som har levd

av den. Forvaltningsordning er basert på grunneiere og bruksberettigde for sør-

Norges del.

Selv om allmenninger både har lang bruks – og rettstradisjon, er rettssituasjonen

for betydelige deler av utmarka påfallende uavklart og til dels omstridt, særlig for

ulike kategorier statsgrunn i Nord- og Midt-Norge. Dette er aktualisert både av

prosessene rundt Samerettsutvalgets utredninger og diskusjonen omkring utvidelse

av Fjellovens virkeområde. Den pågående revideringen av Plan- og bygningsloven

(PBL) kan også føre  til  endringer i balansen mellom ulike interesser i utmark, en

situasjon hvor også fellesskapsinteressene synes å bli styrket til fordel for

grunneierrettigheter (Holsen og Skjeggedal 2000). I tillegg er utmarka, og spesielt

lokale eier- og brukerinteresser, generelt under ytre press. Nye kommersielle

aktører har vendt blikket mot utmarka, og det er økende vektlegging av

kommersielle interesser fra tradisjonelle aktører. Nasjonale og internasjonale

miljøhensyn betones sterkere og har større innflytelse på bruken av

utmarksressursene enn tidligere, for eksempel gjennom rovdyrpolitikken (Guldvik

og Arnesen 2001) og pågående arealvernprosesser (Teigland 1995).

Oppsummert betyr dette to sentrale endringer: nye brukere og brukergrupper med

kommersielle forehavende, men også flere interessentgrupperinger som ikke er

brukere som krever meningsberettigelse. Det siste henger sammen med

offentlighetens legitime ansvar for utmark som økologisk system vi er avhengig av,

og ikke bare som naturressurs vi kan utnytte. Dette endrer forutsetningene for

hvem som skal delta i bestemmelser, hvordan forskjellige sektorer griper inn i

hverandre osv. Økologien har på denne måten definert en ny allmenning som gir en

ny ramme for utmarksforvaltningen og for grunneierskapet. Mikalsen og Jentoft

(2001) har anvendt en slik type argumentasjon i sin analyse av endringer i

fiskeripolitikken og hvorfor offentligheten og for så vidt interessenter som ikke er

brukere (dvs har rett til å fiske) i større grad en før har rett til en plass i

politikkutformingen. Slik er det også i utmarka, at perspektivet
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naturressursutnyttelse nå må tolkes i en økologisk ramme, noe som i sin tur gjør

det legitimt for fellesskapet å ha en oppfatning om utmarksressurspolitikken.  

Totalt sett utgjør dette potensiale for betydelige endringer både økonomisk og

institusjonelt. Kompleksiteten i situasjonen gjør at det kan være vanskelig å

overskue samlet utfall av endringene. Grunneiere og lokale utmarksbrukere kan

vanskelig vite om det er mest grunn til å frykte økonomisk marginalisering eller

tvert imot grunn til å håpe på utvidet næringsgrunnlag og nye inntektsmuligheter.

Videre, hvilke forvaltningssystemer vil de mange, ikke sammenfallende lokale

interesser, i ett langsiktig perspektiv, være best tjent med? Samfunnsmessig reiser

situasjonen også viktige normative spørsmål. Hvor bør for eksempel grensene gå

mellom samfunnsstyring og grunneier- og bruksretter? (Søilen 1995) Videre - når

ulike rettsoppfatninger støter mot hverandre: Hva vil være det beste grunnlaget for

å ta stilling til hvilke interesser som bør vektlegges, proseduralt og utfallsmessig?

Denne typen spørsmål er lite utforsket i Norge.

6 .2 Gjennom moderniseringen til “Utmarksbyen”

Påvirkningen av utmark er kanskje i større grad et trekk ved utviklingen enn det vi

vanligvis oppfatter som det typiske og viktigste fysiske uttrykk for utvikling, nemlig

utvikling av byer og tettsteder, veier og annen samfunnsmessig infrastruktur

(Pointing 1989). Dette gjelder både påvirkningen av utmarka selv, og

transformasjon av utmark til innmark og urbaniserte strukturer.

Sivilisasjonshistorien er en historie om radikal omforming av utmark, dels til

innmark og urbaniserte områder, dels til nye former for utmark gjennom hogst,

jakt, fangst og sanking, gjennom beite og så bortetter. I vårt århundre har vi også

sett en framvekst av turistindustri og friluftslivsformer som særlig de siste tiårene

har transformert kystområder og innlandsområder. Transformasjon av utmarka er

verken noe nytt eller et avsluttet kapittel.

Før tettsteder og innmark ble det, var det, i vår terminologi, utmark. Vi ser kanskje

på dette som en lite aktuell selvfølgelighet. Det er feil, av to grunner:

• Den første grunnen er at den historiske utviklingen av rettigheter i utmark

og avgrensing av utmark er relevant for å forstå situasjon og utgangspunkt

for dagens rettigheter og endring og utviklingen i disse. Det gjelder både

eierskap, bruksretter osv. Det kommer vi tilbake til under. 
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Figur 12: Mange av disse - og det er mange av disse,
denne er fra Bjorli - representerer mye kapital. Og
med endringer i kapitalens romlige organisering,
følger endringer i den romlige organiseringen av
politisk makt. Hvordan gjenstår å se. 

• Den andre grunnen er at prosessen at utmark blir innmark og tettsted/by

ikke er et avsluttet kapittel. Riktignok skjer ikke dette i særlig omfang

gjennom nydyrking og heller ikke i særlig omfang gjennom vekst av byer og

tettsteder. Nydyrkingen har et beskjedent omfang, og byer og tettsteder har

en tendens til å ta av innmarka. Dagens omvandling skjer på andre fronter.

Det er høyst aktuelt å peke på det forhold at vi flere steder i landet er under

utvikling det vi kan kalle for fritids-”byer” eller ”frilivsbyer” i form av

utvikling av store sammenhengende hyttefelt. Skjønt begrepet ’hytte’ passer

dårlig for et hus med alle tekniske funksjoner og høy bokomfort og som

brukes i et omfang som langt overgår det vi vanligvis forbinder med de

klassiske hyttene (Arnesen og Skjeggedal 2003). Vi kan snarere snakke om

byer som ikke har eller vil få alle de produksjonsfunksjoner de klassiske

byene har, men vil ha forenklet tjenesteproduksjon innenfor helse og

kanskje skole og noe tilpasset handel for rekreative formål. Det er primært

steder brukere er når de

ikke produserer, men

snarere bedriver

reproduksjon – i Marx

forstand av begrepet. Gitt

at utviklingen av

samfunnsteknisk

infrastruktur og

sosialteknisk tilpasning

(fleksible løsninger for

arbeid og skole, med mer)

fortsetter, er mulighetene

til stede for at de

frilivsbyene vi i dag ser

konturer av, vil

konsolideres og etableres som nye strukturer. De representerer allerede

betydelige og konsentrerte kapitalopphopninger i utmarka, og med det vet vi

at det følger nye politiske konstellasjoner som vil kreve endringer i måten vi

som samfunn som forholder oss til disse områdene på. Med det vil vi ha nye

interessekonstellasjoner og –konflikter, behov for nye måter å løse

lokalpolitiske konflikter på og nye måter å finansiere offentlige funksjoner

på. Vi kommer tilbake til dette tema senere i notatet i forbindelse med studie
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Figur 13: Bildet gir innsyn direkte ned i “utmarksbyen” på Bjorli. Inntrykket er typisk for slike
“utmarksbyer” hvor flere hundre fritidsboliger er bygget inn i terrenget - gjerne like tett som
i et vanlig boligfelt. Lia midt i bildet er utbygd og samlet er det flere og nyere bygg her i
denne rekreasjonens infrastruktur enn i en rekke etablerte tettsteder i produksjonsens
infrastruktur. Mangel på åpne flater, breie veger og store produksjonslokaler og
administrative bygg er nettopp det som preger “utmarksbyen”.  

av utviklingen i Bjorli i Lesja kommune i Oppland.

Per i dag er fritidsbolig-“byene“ definert som utmark, og det er neppe grunn til å tro

at det vil endre seg. Grunnen til det er at selve begrepet utmark uansett ikke er et

sentralt begrep i rettsforholdene som regulerer næringsvirksomhet som utnytter

biologiske eller geologiske ressurser i utmarka. Utmark er i lovverket først og

fremst et begrep som er definert for reproduktive eller rekreative formål (et

fritidsbegrep, et friluftslivsbegrep mm), noe vi kommer detaljert tilbake til under.

Rent arealmessig utgjør ikke disse feltene store andeler av utmarka, og selv med en

betydelig vekst vil de ikke gjøre det. Men de kunne bli kjernen i en politisk

endringsprosess som forandrer vårt syn på og kontakt med utmarka og som virker

utløsende for endringer i samfunnets regulering av rettsforhold i utmark.

Konklusjonen er at vi kan komme i den situasjon at vi får etablert utmarks-“byer”

som sentra for næringsvirksomhet retta mot reproduksjonens behov. Vi kan meget

vel være i ferd med å utvikle en “utmarksby”-struktur som representerer en helt ny

form for “urbanisering” - en “reproduksjonens utmarksbystruktur”. 
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“Når disse kassemenneskene skal søke adspredelse og nye inntrykk, så var det
vel rimelig at de søkte bort fra dette livet og inn dit hvor de opprinnelig hører
til; Guds frie natur”

Fridtjof Nansen 
(Sitert i Sande 2000)

Per Gynt - arrangementet ved Gålå-vannet i Oppland er en årlig oppsetning av
Ibsens Per Gynt i et seterområde/strandområde i utmark. Det er for så vidt er
noe nasjonalromantisk og lite nyskapende over selve oppsetningen, som neppe
kan sies å presentere annet en en tradisjonell, tildels konserverende 
fortolkning av Ibsens skuespill. Det nyskapende er at utmakrsrommet tas i
bruk, at teateret ikke må ha fire vegger i en by. Oppsetningen viser at slike
arrangement kan samle stort publikum, og utmarksrommet kan være et
kunsnerisk poeng å ta i bruk.    

Terje Rypdal arrangerte i 30. august en “konsert” på Lindesnes fyr som tok i
bruk hele utmarksrommet. Foruten tradisjonelle musikkinstrumenter, var et
F16-fly involvert, en ansamling drager og dueslipp. 

Folkloristiske kulturelle uttrykk har en plasss i utmark, og er vel for så vidt en
etablert kulturform Men eksemplene foran er på et ikke-folklorisktisk
kunstuttrykk hvor utmarka blir rommet uttrykket forholder seg til. Å ta del i
slike kunstutrykk forutsetter at man forlater byen/tettstedet. Man kan tenke
seg en utvikling hvor et slikt kunstnerisk uttrykk både får impuser fra og gir et
unikt tilbud til utmarksbyene. De viser i alle fall at moderne kunstopplevelse
ikke nødvendigvis er et byfenomen, og at kunstuttrykket kan utnytte
utmarksrommet som sitt medium, og da ikke bare for å problematisere
naturen.

Utmarksbyene tilbyr friluftsliv i stadig nye former. Våre etablerte byer og tettsteder

tilbyr selvfølgelig også reproduktive utmarksuavhengige “produkter” (kulturtilbud og

allehånde atspredelse mm). Hvorvidt enkelte av disse eller like mye nye typer av

disse med tiden vil tilbys i “reproduksjonens utmarksbystruktur” er et åpent

spørsmål.

Vi ser allerede i dag at frilivsby-enheter vokser fram, i Hemsedal, Gol, Hafjell,

Sjusjøen, Bjorli, Oppdal og flere. Allerede i dag er det åpenbart at de tradisjonelle

begrepene for fritidsbolig-agglomerater ikke er dekkene. Begrepene fra den

tradisjonelle hytta og den tradisjonelle hyttelivsformen strekker ikke til. Vi snakker

her kanskje om en samfunnsmessig endring med med potensielt dyptgripende

virkninger for vårt forhold til utmarka. 
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6 .3 Utmarksbyen som anti-struktur. Arbeidsliv og friliv

Denne strukturen er en anti-struktur relativt til arbeidslivet. For det første er den

fysisk adskilt fra våre etablerte byer og tettsteder. Nettopp denne fysiske

atskillelsen er dens raison d’etre. Men de setter også krav til og press på en rekke

forhold i samfunnet, fra arbeidslivets organisering, organisering av offentlig

tjenesteproduksjon og til utviklingen av den tekniske infrastruktur (samferdsel,

kommunikasjon mm).

Vi skiller allerede mellom arbeid og fritid. Vi beveger oss daglig mellom de to

sfærene. Når vi bor i byer og tettsteder, har vi både arbeid og fritid. Også i byen og

tettstedet har vi friluftsliv. Faktisk utøves den absolutt største delen av friluftslivet i

byen/tettstedet som små daglige turer og utflukter (Arnesen og Vistad 2002) i

fritiden mellom arbeidsøktene. Når friliuftslivet drives ut fra denne plattformen er

det - om ikke for alle så for mange - som et supplement til arbeidslivet, til skolelivet

og liknende. 

Men friluftsliv drives også fra andre plattformer. Vi kunne kalle dette for frilivs-

plattformen. Med frilivet menes da noe mer enn fritida. Med friliv skal da forstås

lengre perioder - minst over flere dager - hvor en er borte fra arbeidslivet og andre

institusjonsforankrede daglige gjøremål (utdanning). Det er vanlig å peke på

hvordan samfunnet har utviklet seg i retning av stadig mer fritid og fleksibilitet. I

forhold til fritidsbruk av utmark er det ikke kun fritiden i seg av interesse. Det er

også viktig hvordan fritiden er distribuert langs tidsaksen. Vår hypotese er at det er

først når fritiden kommer i større bolker, dvs er akkumulert over flere dager, pr

definisjon utøves fra frilivsplattformen, at det utløser en annen form for friluftsliv.

Og det er denne formen for friluftsliv - det frilivsbaserte friluftslivet - som ansporer

til vekst i utmarksbyene. 

Nå er skillet mellom arbeidslivet, skolelivet ol som til daglig binder oss til byen og

tettsteder, og frilivet som frigjør oss til et dagligliv i utmarksbyene (og andre

feriemål), ikke absolutt og heller ikke fult ut dekkende. Det er fordi noen brukere

har anledning til å ta med seg arbeidslivet til utmarksbyen. Det gjelder for eksempel

de som er aktive i frie yrker, eller ansatte i yrker som kan utøves dersom

telekommunikasjonene er gode ol. Da kan også utmarksbyen bli en plattform for
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På Bjorli har det i flere år vært arbeidet med planer om å lage et bygg som
tilbyr kontor-fellesskap til hytteeiere som kan “ta med jobben” til hytta og på
den måten kombinere jobb og fritid. Etter planen skal dette bygges
inneværende år

På Oppdal har leger fra Trondheim gått sammen om å etablere et legesenter
som bemannes av personell som “egentlig” er på hytta. 

friluftsliv, hvor arbeidslivet blir et supplement til frilivet. Slik sett kan vi si at denne

strukturen er en anti-struktur til arbeidslivets struktur, en antistruktur til den

tradisjonelle byen/tettstedet. 

6 .4 Frilivets antistruktur: næringsliv, politikk og forvaltning

Frilivets antistruktur i utmark har reproduktivt formål. Det tradisjonelle arbeidslivet i

utmark har produktivt formål. Disse står ikke nødvendigvis i  motsetning til

hverandre, men mellom disse situasjonene åpner det seg et felt for næringsliv,

nemlig produksjon (tjenester og varer) for reproduktive formål. Og det åpner seg

ikke bare et felt for næringsliv, det åpner seg også et felt for forvaltning og politikk. 

Frilivets antistruktur er et marked. Et spørsmålet som reiser seg er om vi i dette

feltet for produksjon til frilivets antistruktur har en næringspolitikk og et

forvaltingsapparat som kan bruke mulighetene til å tjene overeordnede og for så

vidt tradisjonelle mål for samfunnsutviklingen: bevare bosettingsmønster gjennom 

arbeidsplasser i distriktene.  Hagen 2002 har drøftet økonomien knyttet til “de nye”

utmarksnæringene, som i hovedsak dreier seg om levering av varer og tjenester til

det vi her har kalt “utmarksbyene”. 

6 .5 Endringer og spørsmålet om arealenes duglighet 

Når utmarka endres, enten som følge av naturlige  (naturlig flom, brann, tørke,

erosjon, biologisk invasjon av nye arter, epidemier) eller av menneskeskapte

årsaker (mennesker som forårsaker det samme), kan vi da si at “verdien” av

arealet endrer seg? Hva skulle det eventuelt bety at det skjer en degradering av

arealene “verdi” eller brukbarhet? Reduseres verdien av arealet når det skjer en
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Figur 14: Bilde fra flommen i Sør-Trøndelag august 2003.
Endrer dette arealenes dugelighet, eventuelt hvor mye, for
hvem og hvor lenge?

tilskoging som en følge av mindre beiting og mindre hogst (slik vi nå kan se i store

deler av

Gudbrandsdalen)? Eller

var det beitingen og

hogsten som reduserte

verdien som nå er i ferd

med å vinnes tilbake

ettersom arealet faller

tilbake til ubeita og ikke-

hogd utmark? I august

2003 opplevde nordlige

deler av Oppland og

sørlige deler av Sør-

Trøndelag en styrtflom. Den medførte materielle ødeleggelser på bygninger, veier,

campingplasser mv. En flom er i prinsippet en forandring i naturen som midlertidig

eller permanent kan medføre endringer i så vel biota som abiota. Sett fra et natur-

synspunkt er en flom en naturhendelse, sett fra samfunnets side nærmest en

katastrofe. Men når og hva vil det si og for hvor lenge og under hvilke betingelser

kan vi si at arealenes duglighet er endret? 

Malthus fremmet en rent “areell” økonomisk teori. Poenget var at for et gitt areal

ville produksjonen (primært mat) ikke kunne øke like raskt som per flateenhet  som

reproduksjonen eller folketallet. Men Malthus så ikke på miljøet selv, kvaliteten ved

arealet for eksempel, som en degraderbar ressurs. Uten å gå inn i diskusjonen om

og på hvilken måte moderne økonomi håndterer dette spørsmålet, er det, selv hos

økonomer som arbeider med å inkalkulere eksterne miljøgoder, få forsøk på å ta

hensyn til det forhold at bruk av areal eller andre miljøgoder i seg selv er en

degraderbar ressurs. Det synes klart at det må “betales” betydelig i mange

sammenhenger for at areal skal fortsette å eksistere med samme kvalitet (Blaikie

and Brookfield 1987). 

Snarere enn begrepet ‘verdi’ om areal, kan vi si at et areal er mer eller mindre i

stand til å tilfredstille en spesifikk bruk eller et behov, mer eller mindre dugelig for

forskjellige suksessive eller parallelle formål. Vi kan da si at et areal degraderes

dersom det taper slik duglighet til å møte et behov eller bruk. Når areal omformes

fra et produksjonssystem til et annet - for eksempel fra beitet og hugget utmark til
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ikke-beitet og ikke-hugget utmark - så er det et nytt sett av kvaliteter som blir

relevant og gir et fysisk grunnlag for hva arealet duger til. Arealet kan være mer

eller mindre dugelig i den nye sammenhengen. Dette er viktig fordi vi kan ikke

forutsette at tilskoging eller tap av setervanger pga manglende beiting nødvendigvis

representerer en degradering av arealet i næringsmessig sammenheng, selv om det

er et skifte som kan gi betydelige endringer i biologisk mangfold, i mikroklima, i

hydrologi osv. Fra et næringsperspektiv må et begrep om degradering av kvaliteter

relateres til dugelighet. Det er kun dersom en degraderingsprosess under et

produksjonssystem reduserer dugeligheten til arealet under det systemet som

avløser, at vi kan snakke om at vi har en degradering eller reduksjon i dugelighet

som følger med bruksendringen. 

Siden det også er mulig å forbedre areal (både gjennom restaurering og gjennom

kultivering) og siden det også er naturlig prosesser som oppgraderer arealkvaliteter

(slam og masse som føres ut i elvedelta feks), kan vi definere bruksendiringer ved

areal som et nettoforhold slik Blaikie and Brookfield (1987) gjør: 

Netto degradering =(naturlige prosesser som reduserer dugligheten til

arealene + menneskelige inngrep med samme effekt) + (restoritativ

forvaltning som øker duglighet + naturlig regenerering og oppgradering).

En svakhet ved denne definisjonen er at den ikke har eksplisitt referanse til

tidsdimensjonen. Flom, ras, avleiring, avrenning og så videre, hvor lenge medfører

de endringer i arealenes dugelighet? For noen typer endringer som medfører

vedvarende fysiske endringer, som jord- og steinras, avrenning og erosjon. Her er

endringen i praksis vedvarende med mindre restorative tiltak bringer arealet tilbake

til en tidligere tilstand. Men for en rekke andre endringer er den konkrete hendelsen

uttrykk for en tilstand som vedvarer, mens det konkrete uttrykket og de

ødeleggelser disse kan skape i samfunnsmessig infrastruktur og likende, kan være

temporære. Eksempler er:

• flommer hvor vannet jo trekker seg tilbake, og områdene “ryddes opp”

• storm, som jo stopper, og områdene “ryddes opp”

• skjelv

De konkrete uttrykk for denne type natur-tilstander er gjerne midlertidige, og etter

en “opprydding” - som jo er en form for restorativt tiltak - framstår de som
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“normale” igjen. Det samfunnsmessige problemet er da å sikre samfunnets

“hukommelse”. Slik “hukommelse” er åpenbart en integrert del av vår areal-

kompetanse, men altså en utfordring å sikre. I et moderne plan- og

beslutningssystem søkes det sikret gjennom arealpolicy - men slike system har i

seg selv gjennomføringsmessige problemer. 

6 .6 Kapitalopphopning, rekreasjon

Siden 1970 er antallet fritidsboliger doblet, til dagens nivå på om lag 360.000. Om

vi anslår gjennomsnittsverdien for en fritidsbolig til 300.000 kroner, er det investert

mer enn 100 milliarder kroner i “overnattingsdelen” alene i utmarka fram til nå.

Med økende teknisk standard som vi ser i dagens bygge-trend  (se kap 7.6), er

investeringsnivået økende pr enhet. Med kapital følger politikk.

Utmarka brukes av “oss” for eller i - og dette ment som samfunnsfaglige kategorier

og ikke biologiske - produksjon og reproduksjon eller rekreasjon.  Vi argumenterer

for berettigelsen av å nytte skille produksjon/rekreasjon for å beskrive :

• samfunnets bruk av utmarksressurser - enten i biota eller abiota - i

landbruksproduksjon, i energiproduksjon, i utvinning av mineralressurser

mm. Utmarksnaturen “leverer” her ekstraksjons- og resipienttjenester til

samfunnets produksjonssystemer.  

• samfunnets bruk av utmarka i den samfunnsmessige reproduksjonen eller

rekreasjon. Utmarka “leverer” her en arena for fritids-liv i fravær fra

hjemmet enten for friluftsformål av en rekke typer, opphold på hytter ol.

    

Deler av produksjonssegmentet i utmarka - og det gjelder i første rekke

landbrukssegmentet med skogbruk og utmarksbaserte næringer i landbruket som

beitenæringen - har i etterkrigstiden gjennomløpt en strukturendring og en

rasjonalisering. Denne er i seg selv ikke tema her, men snarere konsekvensene av

den: Som følge av endringene har landbrukssegmentet i stadig mindre grad kunnet

skape og distribuere verdier og velferd som bidrar til å opprettholde et

bosettingsmønster som tilfredstiller politiske målsetninger (i bevegelse). Det er

stadig færre deltakere i disse næringene.

På den annen side har utviklingen i den rekreative bruken av utmark vist en
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betydelig vekst. Denne veksten gir muligheter for leveranser av varer og tjenester

til rekreasjonsbruk av utmark - muligheten for produksjon for rekreativ bruk av

utmark øker. Situasjonen med en kontraksjon i landbruket som “leverandør” av

arbeid og ekspansjon i rekreasjonsbruk av utmark, reiser to typer spørsmål:

• økonomi: kan kontraksjon i antall arbeidsplasser med tilhørende reduksjon i

muligheter for å distribuere velferd i landbrukssegmentet i et relevant

omfang fanges opp av ekspansjon av leveranser av varer og tjenester til

reproduksjonssegmentet?

• politikk: ekspansjon i rekreativ bruk av utmark og kontraksjon i antall

deltakere i landbruksproduksjon i utmark betyr også en forskyvning av 

politisk makt i utmark. For eksempel ser vi en rekke steder i utmarka en

betydelig vekst i utbygging av høystandard hytter. Denne utbyggingen

representerer en kapitalopphopning av så vel offentlig kapital i form av

teknisk infrastruktur, og privat kapital fra så vel utbyggerhold som

byggherrehold. Det er vel mer enn sannsynlig at en slik kapitalakkumulasjon

i nye utmarks-“byer” vil medfølges av endring i politiske maktforhold - i det

minste i berørte områder men kanskje også i plan, beslutnings og

rettighetssystemer som sådan. Også allmenningslovgivingen - som Lov om

bygdeallmenninger og lovene om statsallmenninger og annen statlig grunn -

kan tenkes å bli berørt av denne utviklingen. Det allmenne spørsmålet er

derfor hvilke forvaltningsmessige, politiske og juridiske konsekvenser

endring i maktbalansen i utmark kan forventes å få?

6 .7 Ny kunnskap gir nye krav: Økologien og alles anliggende

Kunnskap om økologi er og et etterkrigsfenomen. Vi har allerede sett en rekke

eksempler på hvordan kunnskap om økologiske sammenhenger og samspill mellom

samfunn og natur har endret forutsetninger for både å vurdere og utforme politikk.

En politisk kommunikasjon om økologi er utviklet. Med sin påpeking av

sammenhenger mellom politisk relevante handlinger og hendelser i tid og rom har

økologien definert en ny og politisk relevant allmenning som en ramme (av flere

rammer) for utmarkspolitikk. Mikalsen og Jentoft (2001) har anvendt en slik type

argumentasjon i sin analyse av endringer i fiskeripolitikken og hvorfor offentligheten

og interessenter som ikke er brukere (med rett til å fiske) mer enn før kunnskapen

om sammenhengene i rom og tid i naturen var utviklet som tilfellet er i dag, har rett
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til en plass i politikkutforminga. Naturressursutnyttelse tolket i en økologisk ramme

gjør det legitimt for fellesskapet eller allmennheten  å ha en oppfatning om, og

medbestemmelse i, utmarksressurspolitikken.  

6 .8 “One ring to rule them all?”

Svaret på å forholde seg til mange og kryssende interesser og komplekse

problemområder der noen rettigheter blir beskåret andre stryket, der plikter

omfordeles,  er gjerne - og kanskje for ofte - påstanden om å finne helheten og så

finne ut hvordan vi kan handle stykkevis og delt. “Utmark” er ikke forsøkt utviklet

som et enhetlig politikk-område, og i særdeleshet er det ikke gjort forsøk på å

utvikle en helhetlig utmarkspolitikk. Det har til dato - som en indikator på den

politiske tilnærmingen til utmarka - ikke vært produsert en offentlig utredning,

melding eller proposisjon til Stortinget, vært gitt én lov, eller på annen måte gjort

forsøk på å beskrive og behandle utmarka i et perspektiv hvor man forplikter seg på

å ivareta mangfoldet av interesser og hensyn. Faktisk er begrepet utmark knapt nok

gitt en omfattende definisjon i lovverket, kun definert i et spesielt henseende -

friluftsliv. Dette kommer vi tilbake til. 

En interessant utvikling kan vi være vitne til i våre dager med revisjon av plan- og

bygningsloven. Her vurderes mulighetene for å anvende PBL sin prosessuelle

tilnærming for å bringe inn og avveie ”alle” relevante hensyn i arealbruk, også i

utmarka (NOU 2001:7 og NoU 2003:14). Kanskje ser vi en ”utmarks-politikk” under

utvikling som et operativt politikkområde innenfor en kommunalpolitisk ramme? 

“One ring to rule them all?” (Arnesen, Riseth og Skjeggedal 2003).

Enn så lenge - og med det mener vi ikke at det nødvendigvis er rasjonelt, ønskelig 

eller mulig å lage én konsistent og sammenhengende utmarkspolitikk eller

utmarksplan for den sakens skyld  -  må vi bruke dette begrepet som et overordnet

perspektiv på mange forskjellige politikkområder, som en analytisk konstruksjon.

Det som nok foreligger er en rekke utmarkspolitikker.

Utvikling i utmarkspolitikkene avspeiler både historisk og i samtiden så vel

nasjonale territoriale hensyn og interesser (for eksempel statens grunn i Finnmark),

som næringspolitiske hensyn og interesser (eksempelvis skoglovgiving, minerallov,
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vassdragslov), velferdspolitiske hensyn og interesser (for eksempel hensyn til

friluftsliv), fordelingspolitikk (eksempelvis utforming av allmennings-instituttet i

Sør-Norge), økopolitikk (for eksempel rovdyrpolitikken) og ikke minst kultur- og

identitetspolitiske hensyn (for eksempel nasjonalparkinstituttet). En analyse av

utmarka må ta inn over seg dette mangfoldet av  hensyn og interesser.

Utmarkspolitikk er komplisert og dynamisk –  ikke enkel og gitt en gang for alle.  

Et hovedfunn i prosjektet "Regimenes slagmark" (Skjeggedal et al 2001) var at det i

utmarka foregår en drakamp mellom koalisjoner av offentlige og private sektor-

eller segmentinteresser når de kommer i motstrid til hverandre. Sett i et

institusjonelt perspektiv foregår denne drakampen på konstitusjonelt nivå. Hvilke

interesser skal prioriteres, og under hvilke betingelser? Eller for å i det på en annen

måte: Hvilke regler finnes for endring i regelsystemene? Finnes det en

utmarksforvaltningens ”grunnlov”? Eller kan det smies  “One ring to rule them all?”

Bør det?

6 .9 Utmark og rettigheter: overraskende uavklart

Historisk er det i utmarka for Midt- og Sør-Norge sin del -  utviklet en

forvaltningstradisjon basert på de som har funnet sitt næringsutkomme fra

utmarka, på grunneiere og bruksberettigede innen primærproduksjon og annen

form for høsting av naturressurser (vann, mineraler mm). For Nord-Norge sin del er

forvaltningstradisjonene sterkere preget av nasjonalstatlige territorielle og kulturelle

hensyn (Hagen et al 1999). Slike forvaltningsordninger og slik

rettighetsorganisering er et privatrettslig anliggende, hvor offentligrettslige forhold

stort sett kommer inn som en avkorting av grunneier og bruksberettiget sine

disposisjonsmuligheter (den offentligrettslige side gjelder myndighetenes

(forvaltningens) kontroll med de tiltak grunneier eller utbygger ønsker å iverksette -

ekspropriasjon inklusive). 

I dag er, overraskende nok for mange skulle en tro,  rettssituasjonen for betydelige

deler av utmarka påfallende uavklart og til dels omstridt, særlig for ulike kategorier

statsgrunn i Nord- og Midt-Norge (Sandberg 2000). Dette er for eksempel

aktualisert både av prosessene rundt Samerettsutvalgets utredninger og

diskusjonen omkring utvidelse av Fjellovens virkeområde. 
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Men også i Sør-Norge er forvaltningstradisjonene under press og endring, ikke

minst som en følge av at det tradisjonelle primærnæringssegmentet har redusert

sin rolle som en distributør av velferd gjennom arbeid, og vekst i rekreasjonsbruk

av utmark. Avtakende antall deltakere i primærproduksjon og avtakende betydning

av det økonomiske utbytte fra primærproduksjon vil uvegerlig bety at

legitimitetsgrunnlaget for dagens utmarkspolicy endres, og med det og med tiden

lover og reguleringer.

I tillegg er utmarka, spesielt lokale eier- og brukerinteresser, generelt under ytre

press, bl.a. gjennom kommersialisering og nye bruksinteresser. Nasjonale og

internasjonale miljøhensyn betones sterkere og har større innflytelse på bruken av

utmarksressursene enn tidligere, for eksempel gjennom rovdyrpolitikken (Guldvik

og Arnesen, 2001) og pågående arealvernprosesser  (Teigland,1995). Dette

medfører og at flere interessentgrupperinger som ikke er grunneiere, ikke har

brukerretter ut over allmannsrettene, og knapt nok bruker utmarka hyppig, krever

meningsberettigelse. Deres grunnlag for å kreve dette er knyttet til offentlighetens

legitime ansvar for utmark som økologisk system og ikke bare som naturressurser

vi kan utnytte. Dette endrer forutsetningene for hvem som skal delta i

bestemmelser, og forholdet mellom sektorer. 

6 .10 Utmarka i endring som sosialt felt

Totalt sett gir dette potensial for betydelige endringer både økonomisk, politisk og

institusjonelt. Som felt for sosial interaksjon er utmarka i endring. Kompleksiteten i

situasjonen gjør det vanskelig å overskue samlet utfall av endringene. Aktørene  -

grunneiere, brukere og forvaltningsapparatet - kan vanskelig vite om og for hvem

det er mest grunn til å frykte økonomisk marginalisering eller tvert imot grunn til å

håpe på utvidet næringsgrunnlag og nye inntektsmuligheter. Videre, hvilke

forvaltningssystemer vil lokale interesser, i ett langsiktig perspektiv, være best tjent

med? Samfunnsmessig reiser situasjonen også viktige normative spørsmål. Hvor

bør t. eks. grensene gå mellom fellesskapets og offentlighetens samfunnsstyring og

private grunneier- og bruksretter (property rights)? Videre - når ulike

rettsoppfatninger støter mot hverandre: På hvilket grunnlaget skal samfunnet  ta

stilling til hvilke interesser som bør vektlegges, proseduralt og utfallsmessig? 
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Figur 15: Utvikling i arbeidsinnsats
på driftsenhetene i landbruket som
illustrerer kontraksjon i
arbeidsstyrken. Kilde: SSB

“One ring to rule them all?”

6 .11 Om fritid og fritidsboliger i “feriekolonien”. Kontraksjonen

Vi har i dag om lag 70.000 gårdsbruk i drift.  Arbeidsinnsatsen som kreves i

produksjonen avtar, og er snart halvert i løpet av 25 år - se neste figur. Bare siste

periode fra 1998/99 til 2000/01 ble

arbeidsinnsatsen redusert med 10%. 91

prosent av arbeidsinnsatsen på enhetene  ble

utført i jordbruk og hagebruk, mens arbeid i

skogbruk utgjorde i 3 prosent og arbeid i

tilleggsnæringer 6 prosent. Tilleggsnæringar

omfatter da  aktivitetar som utnyttar areal,

bygningar eller maskiner tilhørende

driftsenhet. De viktigeste tilleggsnæringane

var leiekjøring for andre, foredling av eget

skogvirke og utleie av jakt- og fiskeretter

(SSB Landbruksundersøkinga 2001).

Hvor stor del av utmarka som tilhører

nedlagte gårdsbruk har man ingen oversikt over. Sevatdal (2001) anslår det til

mindre enn halvparten, men “likevel er det nok betydelige areal”. Dette betyr i sin

tur at det finnes en rekke eiere av gardsbruk som ikke er bønder, og som ikke har

et primærnæringsmessig forhold til utmarka. I tillegg kommer at en rekke av de

resterende brukene er små, og interessen for å hente inntekter fra reproduktive

formål (fritidshus, fritidsanlegg mm) er en faktor som bidrar til å styrke dette

segmentet. 

6 .12 Ekspansjonen

Samtidig vokser fritidssegmentet, også det utmarksrelaterte. Dette gir seg blant

annet uttrykk i form av vekst i fritidsboliger og i forskjellige typer fritidsanlegg. Det

er registrert 359 000 fritidsbygninger i Norge per januar i år, mens det til

sammenlikning er registrert 1364665 boligbygninger. Som figuren viser har veksten
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Vi er minst sikre på disse tallene.
De kan allikevel gi en indikasjon
på utviklingen mellom 1977 og 1997,
og vi har valgt å vise markeringene.

Prognose: dobling i forhold til 1970 skjer i 2006

Figur 16: Indeksert vekst i fritidsboliger i Norge i perioden 1970 - 2002. 1970=1,0.
(polynomisk tilpasningslinje, chi-kvadrat=1,0) Kilde: Vonlanthen 1979, SSB og MS
1982, 1987

vært mellom 1% og 2% siste 5 år, mens antallet siden 1970 har økt med bort i mot

100%. En detaljert gjennomgang av utviklingen av fritidsboliger i perioden 1970 -

2002 finnes i Arnesen, Ericson og Flygind 2002

I de senere årene har den tekniske standarden på fritidsboliger mange steder blitt

på høyde med boliger. Som enhver oppmerksom avisleser vil se, synes det rimelig

åpenbart at det er en trend i retning av fritidsboligfelt med full VAR-standard i

feltutbygginger. Det finnes dog lite systematiske analyser av omfanget av denne

trenden. I en landsdekkenede undersøkelse ble kommunener med mer enn 250

fritidsboliger i 2002 (N=341) spurt om å anslå fordeling av eksisterende hytter og

prospekterte fritidsboliger (altså ikke kun fritidsboliger som var godkjente men ikke

påbegynt i vedtatte planer, men snarere boliger som var ett eller annet sted i det

kommunale plansystemet). Basert på svar fra 96 av 341 kommuner, kan vi i to

påfølgende tabeller gi et bilde av teknisk standard (og her ser vi kun på vann og

avløp, med den antakelse at fullstandard her medfølges av veiutløsning til hytta og

innlagt strøm) og utbyggingsmønster:
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%-andel fordeling av 

hytter og fritidsboliger

Teknisk standard: vann og avløp

    Eksisterende 

Nkom=97

Nhytter=104405

Plantall 2002

Nkom=97

Nhytter=20837

66% 20%
Hytter og fritidsboliger som ikke har innlagt vann og

avløp

12% 14%
Hytter og fritidsboliger som har innlagt vann, men som

kun har avløp for gråvann til grunn, tank eller liknende

13% 55%

Hytter og fritidsboliger som har innlagt vann og som

har avløp for kloakk til grunn, tank, kommunalt nett

eller liknende

0,5% 1% Annet :

8,5% 11% Ukjent / Vet ikke

Sum
100%

Utbyggingsmønster for fritidsboliger (N=97)

Utbyggingsmønsteret

for fritidsboligene:
er

spredt

har etter 

hvert 

fått

feltpreg

er

bygget

som felt

er i

tettsted

annet/

vet ikke
Sum

Eksisterende

fritidsboliger
31,9 % 21,5 % 33,8 % 4,3 % 8,5 % 100%

Plantall 2002 (se

teksten)
6,0 % 93,1 % 0,7 % 0,0 % 100%

Om vi skal ta disse tallene som uttrykk for en trend er den entydig: det har skjedd

en klar dreining fra spredt og en viss fortetting, til feltutbygging. I dag er det

åpenbart så og si slutt på annen utbygging enn feltmessig utbygging. I så måte er

utbygging av fritidsboliger ikke noe forskjellig fra utbygging av andre boliger. Det er

videre en like klar trend i retning av fritidsboliger med full VA-standard, mens det

ennå ikke er et ubetydelig innslag av fritidsboliger uten innlagt vann (om lag 1/5)

som er påtenkt. Sammenholder man de to tabellene ser en at selv fritidsboliger

med forenklet standard bygges gjennomgående i felt. Slik sett kan vi si at mens

man tidligere med enkel standard mente spredt bygde hytter uten vann og avløp,

uten strøm og vei, så er den enkle standard også oppgradert i dagens
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Det finnes ikke mange undersøkelser av bruk av fritidsboliger. Vi skal kort
referere noen av dem. 

I Oppdal viser en undersøkelse at hyttene der i 2000 ble brukt i snitt 51,4
dager, tilsvarende 375.000 gjestedøgn i året. Og de brukes hele året og i alle
sesonger. Og bruken er stigende – og undervurdert. Fordeler vi antallet
gjestedøgn på dager i året, tilsvarer dette en befolkning på 1.100 fast bosatte!
eller 17% tillegg til det faste innbyggertallet i kommunen. Til sammenligning
utgjør de kommersielle gjestedøgnene på hoteller og overnattingsbedrifter
200.000. (Gystad 2001)

En brukerundersøkelse på Sjusjøen (Flogenfeldt jr m.fl. 1992) viste at hyttene
der i 1992 ble bruket i snitt 55 bruksdøgn pr år, og at gjennomsnittelig antall
brukere ved en overnatting var 3,2 personer. Det betyr at hver hytte på
Sjusjøens om lag 2500 hytter hadde 176 brukerdøgn.  

Velvin et al (2000) har undersøkt bruksomfanget av hytter i Sigdal og
Krødsherad. Analysene viser at hyttene brukes i gjennomsnitt 30 døgn i året,
og at bruksfrekvensen varier med VAR-teknisk standard, veiutløsning helt fram
til hytta, og avstand til primærbolig

utbyggingsmønster. Enkel standard er i dag hytter i felt uten vann og avløp, men

sannsynligvis med veiframføring i alle fall inn i feltet. 

Det er med andre ord en dobbelbunnet modernisering på gang: høystandard har

nærmet seg og matcher boligstandard, og lavstandard har økt til feltmesssig

utbygget hytte uten innlagt vann og avløp, men (antar vi) med vegutløsning fram til

feltet (ligger i feltutbyggings utviklingsmåte).

Veksten i fritidsboliger er en indikasjon på fritidssegmentets økende tyndge i

utmarka. Veksten skjer både i form av en dobbeltbunnet standardhevning som

medfører en større kapitalinnsprøytning i alle deler av fritidsboligsegmentet (både i

den enkelte hytte/fritidsbolig og i form av feltutbygging som også betyr en større

kapitalopphopning i mer konsentrerte områder - noe denne utviklingen har til felles

med vanlig urbanisering), og i form av en ubrutt vekst siden 1970 (og antakelig i

hele etterkrigstiden). 

De er få brukerundersøkelser som foreligger (se neste tekst-boks), og vi vet lite om

variasjon mellom områder og som en funksjon av sosiale parametere (kjønn, alder,

arbeid, formue, helse osv). Det er derfor vanskelig å nytte bruksfrekvens og

utvikling av denne som et belegg eller mangel på belegg for å si at fritidssegmentet

øker i betydning og omfang i utmarka.
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Deltakelse i bruk av utmark for reproduksjonsformål har vist en økning de siste 30

år (Vorkinn 2001). Utviklingen har gått mot et større mangfold av friluftsaktiviteter i

sin allminnelighet. Andelen som deltar i ulike aktiviteter har økt, både for

tradisjonelle aktiviteter som skiturer og fotturer i fjellet og fotturer i skog og mark,

og “moderne” aktiviteter som kjøring i alpinanlegg og jogge- og sykkelturer i

naturomgivelser.Videre har andelen som går dagstur i fjellet blitt doblet i perioden,

fra 25% til 57%. Derimot, mens tur og “moderne” aktiviteter har styrket sin stilling,

har deltakelsen i høsting og sanking ikke vist økning.   

    

6 .13 Migrasjon. Å produsere for reproduksjon i “Feriekolonien Utmark”.

Det foregår derfor to parallelle utviklinger i utmarka:

• Et segment som tjener rekreativ bruk av utmark (friluftsliv, ikke-arbeid/friliv)

vokser fram mens et primærnæringssegment er inne i en lang

kontraksjonstrend for så vidt det angår deltakelse i produksjonen. Dette

fører blant annet til at primærnæringene i avtakende grad kan være et

økonomisk system som distribuerer velferd gjennom arbeid som en følge av

at stadig færre er ansatt. Færre og større enheter med færre deltakere i

primærproduksjon gir relativt sett en økende tyngde til fritidssegmentets

interesser og maktposisjon qua felt for arbeid (Sande 2000). 

• Rettigheter og eiendomsforhold til land og vann er i endring, ikke minst i

landet fra Nord-Trøndelag og nordover, men også i sør. Endringene henger

sammen med et uløste problem, som med urfolks retter hvis løsning kan ha

konsekvens syd til Oppland og Hedmark fylker og en primærnæring i

kontraksjon. De henger og sammen med endringer i bruksmønster og 

Disse trendene påvirker hverandre, men er neppe i sin opprinnelse ikke beslektet.

Nå vi sier neppe, er det fordi det kan tenkes at vi snakker om fenomen som har

forbindelser. Det er påfallende hvordan det i Norge, i motsetning til land vi bruker å

sammenlikne oss med (nordiske land, Tyskland, England mfl) ikke har vært en

trend med “tilbakeflytting” fra urban til rurale strøk (Longva 2001). Det er tenkelig -

slik flere har vært inne på - at re-ruraliseringstrenden i Norge kommer til uttrykk

gjennom den moderne hytte-bølgen. Vi kommer tilbake til omfang og

karakterisering av hytte-bølgen, men i denne sammenheng er det rimelig å peke på

at standard og utbyggingsmønster gjør det rimelig å se på dem som et hjem
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nummer to, og ikke uttrykket for den enkle hyttelivet (slik også Kiran påpeker i sin

kronikk i dagbladet 06.01.03: “Tvetydige hytter”). 

De to prosessene - kontraksjon i primærproduksjon og ekspansjon i produksjon for

re-produksjon eller rekreasjon - er begge viktige utvikling i utmark. Det er et 

hovedanliggende å drøfte hvorvidt og under hvilke betingelser kontraksjon i det ene

segmentet kan oppveies av ekspansjon i det andre på en slik måte at det samlede

næringsgrunnlaget holdes inntakt - eventuelt hva det skulle bety. Skjer det, kan det

skje eller bør det skje en migrasjon av arbeidskraft og kapital fra primærproduksjon

inn i re-produksjon?

 

6 .14 “anti-struktur”

Denne utviklingen hvor utmarka for flere og mer markant konstitueres som et

sosialt felt for fritid og rekreasjon, for ikke-arbeid, synes ikke å avta i styrke og

omfang, snarere motsatt. Den strukturen som utvikles for fritidssegmentet i utmark

skal tjene reproduktive formål, den er i så måte en “anti-struktur” i forhold til den

etablerte primærnæringsstrukturen som skal tjene primærproduktive forhold. Det er

i dette skillet mellom en struktur og dens anti-struktur at også Planlovutvalget

finner at konfliktene oppstår, og at det er et behov for i større grad å kunne ivareta

ulike hensyn (Planlovutvalget 2001: kap 13.1.5). Primærprodusenters

næringsmessige bruk av skog, seterområder, fjell, vidde, strand og sjø reduseres i

sin betydning som felt for arbeid, mens betydningen av brukere som er i utmark for

reproduktive formål kan antas å øke. 

Primærproduksjonens grunneierbaserte fagforvaltningstradisjon har - er det grunn

til å anta - i utgangspunktet dårlige forutsetninger for å fange opp de nye

næringsmuligheter som produksjon for reproduktive formål byr på.

Kommunesektorens borgerbaserte forvaltningstradisjonen har begrenset

kompetanse og er reguleringsteknisk ikke tilpasset å fylle rolle som næringsutvikler

i utmarka. Et næringspolitisk og samfunnspolitisk og forvaltningsteknisk tomrom

oppstår. 

I denne situasjonen blir eiendomsforhold og entrepenørskap det som former

framveksten av den nye anti-strukturen i utmark. En ny politikk som forholder seg
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til de demografiske, arealmessige og næringsmessige utfordringer som framveksten

av reproduksjons-sektoren representerer kan kanskje endre dette.

Primærprodusjonsstrukturen er i kontraksjon og dens anti-struktur ekpanderer.

I den endringprosessen skapes også nye allianser og skillelinjer. Det søkes etter og

kjempes om nye virkemidler, nye måter å fatte demokratiske beslutninger på, og

nye fordelingsprinsipper både mellom dagens interessegrupper og mellom

generasjoner. En slik allianse er mellom rekreativ bruk av utmark og økopolitikk.

Som vi skal se senere er denne godt bygget inn i lovverket, men det motsatte er

nærmest tilfelle for produktiv bruk av utmark og økopolitikken. Økopolitikken

preges i økende grad av økosystem-perspektivet, hvor økologiske systemer

oppfattes som allmenninger. Ikke bare angår inngrep i (det vil også si bruk av)

utmark oss alle og derfor har allmennheten et berettiget krav på å regulere bruken,

men fra et økopolitisk perspektiv er den form for ikke-bruk som reproduktiv bruk

representerer, i utgangspunktet enklere å forholde seg til og akseptere, enn

produktiv bruk av primære utmarksressurser.  Dette gir et ideologisk grunnlag for å

sidestille borgeren som “stakeholder” i utvikling og næringsmessig bruk av utmark

(Sandberg 1999). Som vi skal se bidrar denne alliansen til å rokke ved et

tradisjonelt sett meget sterkt prinsipp og praksis i utmark: at eiendomsretten gir

innflytelse. Den som eier skal også ha rett til å disponere. Også her kommer

legalitetsprinsippet til anvendelse: det er tillatt som ikke eksplisitt er forbudt.  Skal

vi komme dypere i den forvaltningspraksis og det begrep om demokratiske og

legitime beslutninger som følger av dette, må selve grunneierskapet behandles. 

6 .15 Rettigheter

Skal vi forstå situasjonen i utmark, holder det ikke å se på hvordan segmenter eller

sosiale felt som arbeid og fritid utvikler seg som sådan, og brynes mot hverandre i 

politikk og forvaltning. Når vi snakker om areal, finnes det noe såpass håndfast som

grunneiere og bruksrettseiere. Man kan gjerne si at grunneierskapet er en sosial

konstruksjon (Sevatdal 2001), men det er også en konstruksjon med et sterkt

rettsvern. Ikke minst gjelder dette i utmark. Her er det lite tradisjon for

ekspropriasjon og bruk av tvangsmidler for å nå samfunnsmessige planmål, slik
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arealutvikling i byer og tettsteder kan falle tilbake på. Det er derfor nødvendig å

forstå grunneierskapet og eiendomsforholdenes situasjon og tradisjon, når

utfordringer skal drøftes.

Vi vil stille opp følgende perspektiv: 

Private grunneiere (ikke stat, kommune eller allmenninger) vil i liten grad bli berørt

av endringer i eiendomsforhold. Derimot har eiendomsforhold for statens eiendom

inklusive allmenninger, et sviktende legitimeringsgrunnlag. For fritidssegmentets

vedkommende er det ønskelig med bredere lokal deltakelse i både styring,

utvikling, ikke ulikt slik kommunene har et selvstyre i forhold til sine tettsteder og

byer. Ettersom fritidssegmentets tekniske infrastruktur vokser og befolker utmarka,

må denne inkluderes og behandles som enhver annen samfunnsmessig

infrastruktur. Dagens forvaltning foregår  hytte for hytte (og det er ikke engang

hytter) og felt for felt. 
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DAN II GOASSIGE

7.  oppslag: Kan ekspansjon i rekreasjon oppveie

kontraksjon i primærproduksjon?

En stor del av utmarksarealene, særlig i Sør-Norge, er eid av privatpersoner som

også eier en jordbrukseiendom. Sevatdal (2001) drøfter eiendomsforholdenes

betydning for næringsutvikling i utmark:

 “Eiendomsforholdene i norsk utmark har i overveldende grad blitt formet

gjennom utnytting med utgangspunkt i garden og gardsbruket.... Det gjelder

i høyeste grad fremdeles; med sterke føringer for næringsdrift. Det er for

eksempel fortsatt slik at eiendomsenhetene består av både innmark og

utmark, at utmarka stort sett eies av de som eier gardsbruk, og at

rettighetesstrukturen er preget av drifts- og bruksformene i landbruket.”

(Sevatdal 2001, s.38-39)

Den sterke eiermessige koblingen mellom jordbruksarealer og utmarksarealer kan

trolig forklare at næringsutvikling i utmark ofte ses som en del av, eller i alle fall i

sammenheng med, inntektsgrunnlaget for eierne av dyrka mark. Dette perspektivet

preger også det offentliges forhold til utmarksnæringer. Satsing på

utmarksnæringer begrunnes ofte med endringer i jordbrukspolitikken, og med

nødvendigheten av nye inntektskilder for gardbrukerne.

I St.meld.nr 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon heter det: 

“For å styrke inntektsgrunnlaget for landbruket, mener Regjeringen det er

nødvendig at landbruksnæringen sikres muligheter til økt næringsmessig

utnyttelse av utmarka. Utmarksressursene kan ha stor kommersiell

betydning for grunneiere og bygdesamfunn.”  

Også SND har begynt å interessere seg for utmarksnæringene, og la i mars 2002

fram en “Strategisk plan for næringsutvikling i utmark”. Begge organ har i tankene

muligheter for å ekspandere segmentet “produksjon for rekreasjon” - i tillegg til

muligheter for å utvikle nisjeproduksjon i matbransjen, noe vi ikke ser på her. 
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Men er det realistisk å tro at volumet på produksjon for rekreasjon - målt i

arbeidsplasser og inntektsmuligheter - kan oppveie tapt volum i form av muligheter

innen primærproduksjon og andre tradisjonelle utmarksnæringer? 

    

7 .1 Mangesysleriet

Gjennom utstrakt felles eierskap for jordbruksarealer og utmarksarealer, vil

næringsutvikling i utmark ofte være avhengig av interesser, evne og vilje hos de

som eier jordbruksarealene. Husholdningene som eier og bor på gardsbruk får i dag

hoveddelen av sine inntekter utenfor bruket.

I følge NILFs driftsgranskinger passerte driftsgranskingsbrukene denne grensen i

1996, dvs. fra da av har gardsbrukets bidrag til husholdsinntekten vært mindre enn

50 prosent, regnet i gjennomsnitt over alle driftsgranskingsbruk. Såkalte

“driftsgranskingsbruk” er gardsbruk som drives aktivt. Ser vi på alle gardsbruk som

har utmark, må vi trolig mye lengre tilbake enn 1996 for at gardsbruket bidro med

50 prosent av husholdsinntekten. De fleste husholdene på gardsbruk skaffer seg

inntekter ved lønnsarbeid utenfor bruket. Ser vi bort fra at en del gardbrukere

driver som selvstendig næringsdrivende med snekring og maskinarbeid, etc,  er det

bare et lite fåtall som har næringsvirksomhet utenfor bruket. Grunneierne er derfor

sjelden entreprenører, de er ikke gründere og de har ikke mye kapital eller

kompetanse som kan settes inn i næringsutvikling. Like fullt er fortsatt politikken

for næringsutvikling i utmark knyttet til landbruket og landbruksbefolkningen. 

Koblingen til landbruket medfører at utmarksnæringer ofte drøftes med

utgangspunkt i det mangesysleri som grunneiere gjerne er involvert i. Ambisjonene

til disse grunneierne er å utnytte utmarka slik at den kan gi et tilskudd til familiens

økonomi, kanskje begrenset til noen få titalls tusen kroner i året. Slike inntekter

kan være viktige for husholdøkonomien og for å sikre bosettingen på gardsbrukene.

Dette kan igjen være viktig for å opprettholde folketallet og tilbudet av private og

offentlige tjenester i mange bygdesamfunn. Det betyr at relativt marginale inntekter

fra utmarksnæringer kan være viktige for hele lokalsamfunnet. Likevel må dette

primært oppfattes som en aktivitet for å sikre husholdet en rimelig inntekt, ikke

som næringsutvikling. Men en stor del av utmarksarealene er å finne i områder der

bosettingen ikke kan opprettholdes ved dagpendling til nærliggende sentra. På
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lengre sikt kan bosettingen bare sikres ved at det skapes arbeidsplasser og

inntekter lokalt. I et slik perspektiv kan en tenke seg at utmarksbasert

næringsutvikling skal ha en mer ambisiøs målsetting enn å være en del av

mangesysleriet til en håndfull grunneiere.

         

7 .2 Oppleve og betale

Utmarka og utmarksaktiviteter er viktig for mange reiselivsbedrifter, og ofte brukes

utmarka uten at eierne eller rettighetshaverne får noen økonomisk godtgjørelse.

Dvs. reiselivsbedriftene utnytter allemannsretten til kommersiell virksomhet. Det er

et eksempel på det Kamfjord(2001) kaller reiselivets paradoks: “Den delen av

reiselivsproduktet som har stor opplevelsesverdi har ofte liten pengeverdi. ..........

Aktiviteten er kjerneverdien i reiselivsforbruket, mens pengestrømmen i all

hovedsak er knyttet til overlevelsen eller livsoppholdet.  ..... at pengestrømmen i

vårt reiselivssystem flyter slik den gjør....... må imidlertid forstås som et av de mest

karakteristiske trekk ved et natur-og kulturbasert reiseliv.” (s.130-132)

Tradisjoner og kultur innebærer, i følge Kamfjord, at kundenes betalingsvilje heller

ikke står i forhold til opplevelsesverdien. Derfor vil potensialet for en sterkere

kommersiell utnyttelse av disse opplevelseselementene være begrenset. Det betyr

at utmarksressursene i seg selv, eller alene, ikke kan gi store inntekter til

grunneiere, rettighetshavere eller lokalsamfunnet. Det er gjennom tilbud for

“overlevelse og livsopphold” inntektene kommer. Det betyr igjen at utmarksnæring

må inkludere overnattings- og serveringsaktivitet knyttet til utmarksaktiviteter.

Den sterke eiermessige koblingen mellom jordbruksarealer og utmarksarealer kan

trolig forklare at næringsutvikling i utmark ofte ses som en del av, eller i alle fall i

sammenheng med, inntektsgrunnlaget for eierne av dyrka mark. Dette perspektivet

preger også det offentliges forhold til utmarksnæringer. Satsing på

utmarksnæringer begrunnes ofte med endringer i jordbrukspolitikken, og med

nødvendigheten av nye inntektskilder for gardbrukerne.

Fordi det eksisterer et utstrakt felles eierskap for jordbruksarealer og

utmarksarealer vil næringsutvikling i utmark ofte være avhengig av samarbeide

mellom flere eiere av jordbruksarealene. Det sier seg selv at forskjellige eiere kan
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ha forskjellige interesser, evne og vilje til samarbeide om felles prosjekter. Som vi

har sett, har hovedparten av husholdningene som eier og bor på gardsbruk sine

inntekter utenfor bruket. Videre har en betydelig andel av grunneiere i utmark ikke

bosted på eiendommen.

7 .3 Utviklingsmodeller

Hagen (2002) har sett på hva ulike måter å utnytte utmarka på kan gi av lokal

sysselsetting og verdiskaping. Hvilken betydning har “valg av utbyggingsmodell” for

verdiskapingen totalt, og for hvor mye som blir igjen lokalt?

Hagen har konsentrert analysen om reiselivsnæringen, definert som kommersielle

overnattings- og serveringsbedrifter, kommersielle attraksjoner og opplevelses-

/aktivitetstilbud, inkl. jakt og fiske, og private hytter. Setring og beiting, skogsdrift

og uttak av stein, grus, sand og mineraler er holdt utenfor. 

Måten reiselivsutbyggingen foregår på varierer fra område til område. De

utbyggingsmønstre vi ser i dag er resultatet av et samspill mellom mange aktører.

Det finnes ingen enkelt, eller noen få klart definerbare, utviklingsmodeller, men vi

mener at noen parametre er særlig viktige for å karakterisere hvordan utbyggingen

er planlagt og gjennomført og hvordan områdene “drives” i dag. En hypotese er at

utviklingsmodellen, dvs.  måten utmarksnæringene utvikles, organiseres,

kontrolleres og reguleres på, har betydning for hvilke økonomiske og

sysselsettingsmessige virkninger en utbygging har for lokalsamfunnet. Som én

ytterlighet kan en tenke seg at bygda eller  lokalsamfunnet den samlende og

strukturerende enhet i utviklingen av utmarksbaserte næringer også rettet inn mot

rekreasjonssegmentet. Planlegging, styring og kontroll over utmarksnæringene

beholdes lokalt, og utviklingen baseres, i det minste delvis, på lokal kapital, 

stedsspesifikk og territorielt forankret kunnskap og kompetanse, tradisjoner, verdier

og erfaringer. En slik lokalbasert utviklingsmodell har vært idealet for mange

bygdeutviklingsprogrammer (Hagen 2002).

I den andre ytterenden av skalaen kan en tenke seg at et lokalsamfunn stiller deler

av sin utmark til disposisjon for en ekstern investor. Området utvikles da på samme

måte som når et industrikonsern lokaliserer en produksjonsenhet i et moråde.
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Destinasjonen blir en av mange utmarks-“filialer” i et nasjonalt eller internasjonalt

reiselivsforetak.  Det er en type utvikling som ligger langt fra

bygdeutviklingsmodellen. Det er ikke gitt hvilken modellene som gir best uttelling

for lokalsamfunnet i form av sysselsetting og verdiskaping. Næringsmessig

utnyttning av utmark er i de fleste tilfeller utviklet etter modeller som ligger mellom

de to ytterformene som er skissert.

 

Hagen har benyttet en ett sett parametere for å karakterisere en utviklingsmodell:

C Eiendomsforhold (små private grunneiere, store private grunneiere,

bygdeallmenning, statsallmenning) før utbygging?

C Hvem hadde ideene, hvem stod for planlegging og investeringer i området?

C Hvem er eiere og drivere av de ulike elementene i området i dag?

C Hvilken rolle har offentlige myndigheter spilt i utviklingen av området?

Hagen gjennomførte case-studier i tre områder, Stor-Elvdal, Bjorli i Lesja kommune

og Ringsakerfjellet i Ringsaker kommune. Resultatene av analysene kan

oppsummeres slik:

 

C En kan si at Stor-Elvdal har fulgt en utviklingsmodell som ikke prøver å

oppheve det Kamfjord (2001) kaller reiselivets paradoks: “Den delen av

reiselivsproduktet som har stor opplevelsesverdi har ofte liten pengeverdi.”

(Kamfjord 2001, s.130). Det er bare i svært begrenset grad bygd opp

overnattings-,  serverings- eller aktivitetestilbud som gir inntekter og

sysselsetting i lokalsamfunnet. Hyttebyggingen gir inntekter og sysselsetting

i byggeperioden. Jakt gir inntekter og noe deltids sysselsetting for et lite

antall store grunneiere. Utover dette gir de store utmarksarealene i Stor-

Elvdal grunnlag bare for noen få årsverk knyttet til drift og vedlikehold av

hyttene og innen varehandel.

C En kan si at Bjorli er utviklet etter en modell som minner om den

utkantkommuner brukte for å tiltrekke seg industribedrifter på 1960-tallet.

Arealer stilles til disposisjon for eksterne selskaper som ønsker å etablere

eller kjøpe og videreutvikle en bedrift i området. Bedriften blir en av mange i

selskapets samlede portefølje. Alle sentrale utviklings- og styringfunksjoner

forblir i morselskapet, mens “filialene” på Bjorli har ledere uten særlig

myndighet utover det den daglige driften krever. Gjennom denne

utbyggingsmodellen er det på det avgrensede område som Bjorli utgjør,
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skapt omlag tre ganger så mange arbeidsplasser (regnet i årsverk) som det

de utmarksbaserte næringene (jakt, fiske, kommersielle

aktiviteter/opplevelser og hytter) gir grunnlag for i hele Stor-Elvdal

kommune.

C Ringsakerfjellet er stort område (390.000 dekar) med en helt spesiell

grunneiersituasjon. Nesten all grunnen eies av fire bygdeallmenninger og

Pihlske Sameie. Totalt representerer aktiviteten i Sjusjøen sentrum omlag

100 årsverk, hvorav ca. halvparten kan tilskrives sesongansatte. Det betyr at

antall ansatte i løpet av et år er langt høyere, i toppsesongen opp til 250

personer. Selv om Sjusjøen har mange kommersielle overnattingsbedrifter,

er Sjusjøen og hele Ringsakerfjellet først og fremst preget av det høye

antallet private hytter. Ringsakerfjellet har nesten 5.000 private hytter.

2.800 - 2.900 av disse ligger i det som vanligvis omtales som Sjusjøen.

Tomtereservene i området er store og etterspørselen etter tomter er stor.

(Arnesen og Hesthagen, 1998). Med dagens utbyggingstakt, gir

hyttebyggingen grunnlag for 40-50 årsverk pr. år. Allmenningene er bevisste

på at lokal arbeidskraft skal benyttes i størst mulig grad. Grunneiernes

inntekter, regnet pr. dekar, er langt høyere på Ringsakerfjellet enn i Stor-

Elvdal. Det er primært festeavgiftene som bidrar til det. Men likevel er bare

en liten del av arealene utbygd. Eksempelvis er bare 2-3 prosent av

Ringsaker allmennings samlede arealer utbygd. Hyttene medfører selvsagt

økt ferdsel, men denne trafikken er begrenset til en svært liten del av

allmenningens arealer. Om en tenker seg at all jakt blir fortrengt av den økte

trafikken, vil dette rent økonomisk bety lite. Det er viktig å merke seg at den

økonomiske suksessen i allmenningene på Ringsakerfjellet ikke har kommet

av seg selv. I løpet av ti år er dårlige økonomiske resultater snudd til store

overskudd. Dette har skjedd ved at allmenningene har omdefinert sin rolle

fra å være tradisjonelle og relativt passive høstere av grunnrente gjennom

festeavgifter, til å bli svært aktive reiselivsutviklere. De siste årene er det

først og fremst allmenningene, ikke bedriftene i Sjusjøen sentrum, som har

vært drivkraften i utviklingen på Sjusjøen. Den utmarksbaserte

næringsaktiviteten på Ringsakerfjellet har stor lokaløkonomisk betydning.

Den gir grunnlag for 150 - 200 årsverk, uten at ringvirkninger via

underleveranser, mm. er regnet med. Jakt og fiske betyr lite for inntektene

og sysselsettingen. Det er tomtefestene som gir de største inntektene til

allmenningene. De viktigste bidragene til sysselsettingen kommer fra
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bygging og vedlikehold/drift av hytter og fra de kommersielle overnattings-,

serverings- og aktivitetsbedriftene i Sjusjøen sentrum. 
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