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FORSLAG TIL STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT 

FORVALTNING AV STRANDSONEN LANGS SJØEN – HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til Deres brev av 29. juni 2009 angående høring av forslag til statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen. Vi viser også vårt brev av 4.9.2009 med vår foreløpige 

uttalelse. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over 530.000 medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. Som ledd i dette arbeidet er FRIFO svært opptatt av forvaltningen av 

strandsonen. 

 

Noen hovedpunkter i FRIFOs syn på forvaltningen av strandsonen er: 

 

- Strandsonen er av nasjonal betydning for allmennheten og friluftslivet, og må forvaltes 

deretter. 

- FRIFO er fornøyd med de vedtatte endringene i PBL som innebærer innskjerping av 

byggeforbundet og dispensasjonsadgangen i 100-metesbeltet. 

- Retningslinjene må være klare og tydelige og ikke gi rom for ulike tolkninger. 

- Hytter og bolighus bør uansett ikke tillates i 100-metesbeltet. 
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- Det er avgjørende at områder uten press i dag, over tid ikke utvikler seg med en bit-for-bit 

utbygging som på sikt fører til en situasjon lik den vi har langs Oslofjorden. 

- Uansett lover og regler, er det nå avgjørende at det fra myndighetenes side er en tydelig 

politisk vilje til å håndheve regelverket på en streng måte. Dette gjelder både på sentralt og 

lokalt hold. 

 

FFRIFO vil også advare mot at i tillate næringsutvikling i 100-metersbeltet som i praksis fører til 

privatisering. Som eksempel vil vi peke på spahotellet i Holmsbu. 

 

FRIFO vil til slutt også minne om at presset på 100-metersbeltet langs mange vann og vassdrag er 

stort og økende. Vi vil derfor understreke viktigheten av at Miljøverndepartementet sørger for en 

forvaltning av områdene langs vann og vassdrag som hindrer den samme utviklingen som vi har sett 

langs mange steder langs sjøen.   
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