HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FRILUFTSLOVEN
Til forslaget om å fjerne forbudet mot allmenn ferdsel i skogplantefelt:
Forslaget begrunnes med at moderne skogsdrift medfører mange hogstflater som
innskrenker friluftslivets arealgrunnlag samt at hogstflater ofte er gode bærplasser. Det
hevdes at skade i skogplantefelt kan unngås gjennom plikten til å utvise varsomhet overalt
der det er sårbare naturforhold.
Oppfatningen om at en generell aktsomhetsregel i loven skal være nok til å beskytte
skogplantefelt mot ferdselsskader anses å være utopisk og ikke i samsvar med de erfaringer
en har med allmennhetens holdning og overholdelse av slike bestemmelser. Skogeierne er
lovpålagt å sørge for etablering av ny, tilfredsstillende foryngelse på arealene etter hogst.
Dette er et virkemiddel for at kommende generasjoner skal ha tilgang til en høyverdi
skogressurs. Behovet for i dag å beskytte skogplantefelt mot ferdselsskader anses derfor å
være minst like stor som tidligere. Det må også ses hen til at skogeierne har vist stor
fleksibilitet i forhold til å håndheve ferdselsforbudet i skogplantefelt. Det er hovedsakelig når
det er stor sannsynlighet for at det vil oppstå ferdselsskade eller det allerede har oppstått slik
skade at forbudet er aktivt håndhevet.
Begrunnelsen med at hogstflater er viktige bærplasser for allmennheten anses å være lite
relevant. Andelen av den totale årlige tilgang av bær som høstes av befolkningen i Norge er
meget lav. Det er store mengder bær tilgjengelig selv om nyanlagte plantefelt holdes
utenfor. Sanking av tyttebær og blåbær vil i meget liten grad rammes av et ferdselforbud
ettersom disse i det alt vesentlige forekommer på marker med lav/middels bonitet og
dominerende foryngelsesmetode er frøtrestilling/glissen skjerm.
Konklusjon:
Å gi framtidige generasjoner muligheten til å disponere over gode skogressurser anses å
være en viktig oppgave. Den lovpålagte plikt skogeier har til å sørge for tilfredsstillende
foryngelse etter hogst er et virkemiddel i denne sammenheng. En nyanlagt, tilfredsstillende
foryngelse må ikke kunne skades av allmenn ferdsel. En generell aktsomhetsregel i
friluftsloven vil ikke i dagens samfunn være et tilstrekkelig middel til å forhindre slike
ferdselsskader. Det er i dag minst like stort behov for å begrense ferdselen i skogplantefelt
som tidligere og derfor må friluftsloven fortsatt ha bestemmelse om forbud mot allmenn
ferdsel på slike områder.
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