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Bruksberettigede i Eidsvoll Almenning 

           

Nye bruksregler for Eidsvoll Almenning  

   

I henhold til Lov om bygdeallmenninger § 3-9 skal bruksreglene for allmenningen revideres 

hvert 20 år. Styret i Eidsvoll Almenning har i 2019 vedtatt forslag til nye bruksregler for 

allmenningen.  

 

I Lov om bygdeallmenninger § 3-7 stilles det krav om bruksreglenes innhold. Her defineres 

hva som skal tas med og hva som kan tas med. Styret har tatt utgangspunkt i å utarbeide et 

sett med bruksregler der skal momentene kommer med. I tillegg ønsker styret en mer 

retningsgivende ordlyd vedr. disponering av overskudd. Forøvrig mener styret at lovens 

ordlyd er dekkende for forvaltningen av allmenningen. 

 
§ 3-7. (bruksregler)  

 

Det skal fastsettes bruksregler om forvaltning og bruk av allmenningen. Bruksreglene må ikke stride 

mot loven her.  

 

Bruksreglene skal inneholde: 
 

a) Bestemmelse om antall medlemmer og varamedlemmer i allmenningstyret, jfr. § 3-1 annet 

ledd 

b) Nærmere regler om beitebruk, jfr. § 6-3. 

c) Nærmere regler om jakt og fangst, jfr. § 7-6 første ledd, og om fiske som nevnt i § 8-7 for 

såvidt allmenningen disponerer fiskerett. 

d) Bestemmelser om frister i forbindelse med utøvelse av virkesrett, og om hva søknader om 

tildeling av ytelser må inneholde. 

 

Bruksreglene kan dessuten inneholde: 
 

a) Bestemmelser om hvordan det skal forholdes med bygninger m.v. når bruksretten er falt bort 

eller en opptatt rett er falt bort, jfr. § 6-8. 

b) Regler om prisavslag ved kjøp av trevirke (virkesrabatt) når det er innført fellesdrift for 

allmenningen, jfr. § 5-4, og eventuelt om tilskudd ved bruk av trebesparende materialer i 

stedet for trevirke fra allmenningen. 

c) Nærmere vilkår for ytelser til gjenoppbygging og utbedring av bygninger etter brann m.v., jfr. 

§ 5-8 annet ledd. 

d) Nærmere bestemmelser om disponering av overskudd, jfr. § 3-12. 

e) Nærmere regler om refusjon av allmenningsytelser, jfr. § 5-7. 

f) Regler om motorisert ferdsel, jfr. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og 

vassdrag § 10 

g) Bestemmelser om størrelse og standard på føderådsbygninger som det gis ytelser til oppføring 

og vedlikehold av, jfr. § 5-10. 

h) Nærmere bestemmelser om avgifter, jfr. § 5-3. 

i) Bestemmelser om at visse spørsmål skal avgjøres ved avstemning blant de 

eiendomsberettigede og bruksberettigede. 

j) Andre forhold som det anses hensiktsmessig å regulere ved bestemmelser i allmenningens 

bruksregler. 
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I henhold til lovens § 3-8 skal bruksreglene på høring blant de bruksberettigede.  

 
§ 3-8. (utarbeidelse og godkjennelse av bruksregler)  

 

Bruksregler utarbeides av allmenningstyret, og skal godkjennes av departementet. Godkjente 

bruksregler er bindende for allmenningstyret og de eiendomsberettigede og bruksberettigede, og 

legges til grunn for forvaltning og administrasjon av allmenningen og for utøvelse av bruksrettene ved 

siden av bestemmelsene i denne lov.  

 

Før bruksreglene sendes departementet til godkjennelse, skal et utkast ha vært utlagt til 

gjennomsyn for de eiendomsberettigede og bruksberettigede i fire uker, etter forutgående 

kunngjøring om utleggelsen. Uttalelser som kommer inn, sendes departementet sammen med 

utkastet til bruksregler.  

 

I den utstrekning godkjennelse blir nektet, utgår vedkommende bestemmelser av 

bruksreglene, hvis ikke allmenningstyret går med på å endre dem overensstemmende med 

departementets forslag. Departementet kan av eget tiltak foreta slike endringer som kreves til 

oppfyllelse av bestemmelsene i § 3-7 annet ledd bokstavene a til d. Departementet kan også 

av eget tiltak fastsette bruksregler til oppfyllelse av de nevnte bestemmelser dersom 

allmenningstyret ikke etterkommer pålegg om å utarbeide utkast til bruksregler 

overensstemmende med første og annet ledd innen en fastsatt frist. 

 

 

Gjeldene bruksregler er å finne på www.eidsvoll-almenning.no  under fanen Bruksrett  

 

Ber om at innspill og kommentarer på forslag til bruksregler for Eidsvoll Almenning er 

allmenningens administrasjon i hende innen 30.04.2019. 
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Karin Hägg  

Almenningsbestyrer 
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