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18/4053 Regionreformen og kommunereformen - høring av forslag til
endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunenes
oppgaver på friluftslivsområdet mv.
Vi viser til brev fra Klima- og miljødepartementet av 14.03.2019 om høring av endringer i
friluftsloven og forskrift om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet. Vi viser
videre til brev fra KLD av 29.04.2019 om utsatt høringsfrist til 10. juni.
Departementet foreslår endringer i friluftsloven §§ 2, 3a, 15, 16 og 24 som innebærer at
fylkesmannen ikke lenger skal stadfeste kommunenes vedtak om ferdselsrestriksjoner.
Disse endringene er en oppfølging av kommunereformen. Atferdsregler etter § 15 kan
utarbeides for å regulere ferdselen i attraktive og mye brukte friluftsområder. Reglene skal
særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet og fremme
helsetiltak og sanitære forhold. Eksempler på innhold i slike ordensregler kan være forbud
mot telting eller regler for landsetting og fortøying av båter. Kommunen kan utarbeide
atferdsregler på friluftsområder uavhengig av hvem som eier grunnen, men eier eller
bruker må samtykke til slik regulering.
Norges Bondelag støtter dette endringsforslaget. Norge har de siste årene opplevd en stor
økning i antall tilreisende turister. Det er flere steder hvor grunneiere nå opplever fysiske
hindringer i adkomsten til og bruken av sin egen eiendom på grunn av parkering, camping
og opphold av tilreisende turister. I tillegg blir disse arealene ofte forsøplet og tilgriset med
avføring fra turistene. Dette opplever grunneiere i dag blant annet i deler av Lofoten, Selje
kommune, Flåm kommune og indre Hardanger.
Departementet foreslår videre ny forskrift om fylkeskommunens oppgaver på
friluftslivsområdet, samt forslag til endringer i forskrift av 21. november 2014 nr. 1538 om
tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder. Disse forslagene er en oppfølging av
regionreformen.
Norges Bondelag har ingen merknader til disse endringsforslagene.
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Elektronisk godkjent, uten underskrift
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