Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.
Sandgt. 30,
7012 Trondhei.m.
Trondheim, 6/7-2009.

Miljøverndepartementet,
Oslo.
Forslag til endringer i Friluftsloven – Høringsuttalelse.
Vi viser til Høringsbrev av 15.05.2009.
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag ser på forslaget til endringer/nye bestemmelser i
Friluftsloven som en positiv klargjøring av de nåværende regler – særlig for å ivareta den
legale allemannsretten. Vi kan heller ikke se at de forslag som fremmes betyr noen inngripen i
den private eiendomsrett. Det sentrale ligger mer i å hindre at den rett allmennheten har i dag
ikke uthules.
Til de enkelte av lovendringene:
§ 3 – En betydelig forbedring for å nå utmarksområder
§ 9 – Vi slutter oss til vurderingene som ligger til grunn for forslaget, men ordlyden ”at det
forstyrrer beboernes fred” er ikke mindre tolkningsbesværlig og konfliktskapende enn dagens
lovtekst. Vi vil forslå at dette tas ut og at det i stedet settes en grense på 50 meter. Hensynet til
beboernes fred er anført i § 2 – når det gjelder ferdsel. Vi anbefaler at denne bestemmelsen
også innbefatter andre rettigheter som allemannsretten inneholder, for eks. som et nytt tredje
avsnitt – ”De krav til hensynsfull og varsom adferd som er nevnt i første avsnitt, gjelder alle
rettigheter loven gir allmennheten adgang til”.
§ 13, kfr. § 40 – Svært viktig i varetakelsen av allemannsretten. En mulig bruk av tvangsmulkt
er et beklageligvis svært nødvendig virkemiddel i mange tilfeller.
Bør det ikke i §13 være åpning for å fastslå den rett naturvern/miljø/friluftorganisasjoner har
til å bruke rettsmidler?
§ 22 – Meget bra at kommunenes ansvar presiseres, bl. a. som en naturlig følge av lovens
intensjoner i § 1.
§35 – En høyst aktuell nyskapning i loven. Ettersom slike turistruter, i form av merkede
løyper og lignende, ofte overskrider kommunegrensene – vil det ikke være aktuelt å bringe
inn fylkeskommunen i en sterkere posisjon?

Det kunne være fristende, i denne sammenheng, å se på innsnevringen av allemannsretten
som ligger i den hyttebygging som skjer innenfor 100 metergrensen - i strid med
hovedregelen i lovgivningen. Ved for eks. å gi adgang til ferdsel langs en angitt ”gate” ved

vannet hvor det ikke er bygget. Vi har dog forståelse for at dette ikke behandles i denne
sammenheng.
Med hilsen
Steinar Nygaard
Fylkesleder.
Gjenpart: Norges Naturvernforbund.

