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Forslag til endringer i Friluftsloven 

Forum for natur og friluftsliv, Nord-Trøndelag har følgende kommentarer til forslaget: 

Forum for natur og friluftsliv, Nord-Trøndelag (FNF-NT) stiller seg positive til forslaget til 
endringer som er foreslått i Friluftsloven. Allemannsretten som gir rett til opphold, ferdsel og 
høsting i utmarka er truet fra mange hold, spesielt gjelder dette strandsonen. Vi mener derfor 
at loven er moden for revisjon og at forslaget i sin helhet bør kunne erstatte tidligere 
paragrafer og ordlyder i loven. 

• §1a: Siden flatehogster har blitt dominerende driftsform i skogbruket, mener vi at 
plantefelt bør kunne defineres som utmark og dermed gi grunnlag for allmenn ferdsel 
og høsting. 

• §3: Driftsveger og avlingsveger kan være eneste adkomst til utmarka og bør derfor 
kunne brukes til allmenn ferdsel, til fots, for ridende og syklende. 

• §9: Vi mener at å oppheve forbudet mot og telte eller raste mindre enn 150 m fra 
bebyggelse vil kunne øke tilgangen til strandsonen. Dette ser vi svært positivt på. 

• §13: Grunneiere har vist stor oppfinnsomhet i forhold til å stenge for allmennhetens 
tilgang til strandsonen. Vi mener det nye forslaget er svært positivt. 

• §19: Den nye ordlyden i den aktuelle paragrafen mener vi styrker loven i forhold til 
andre lover og viser at lovgiver mener at allemannsretten er et viktig rettsprinsipp. 

• §22: Ingen kommentar, men vi håper at fylkeskommunen følger opp saker vedrørende 
allmennhetens friluftsinteresser på en god måte i forhold til andre lover. 

• §35: I den senere tid har det vært saker hvor retten til å merke og tilrettelegge for 
allmenn ferdsel har blitt hindret eller blitt imøtegått av bruker eller eier. Vi håper at 
kommunene vil kunne behandle slike saker og fortsatt ta vare på allmenne 
friluftsinteresser. 

• §40: Vi ser positivt på at mulighet for tvangsmulkt kan foreligge i forhold til de 
nevnte forhold. 
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