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HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I FRILUFTSLOVEN - OSLO  
KOMMUNES HØRINGSSVAR 
 
Oslo kommune viser til høringsbrev med forslag til endringer i friluftsloven fra Miljøvernde-
partementet av 15.05.2009. Oslo kommunes uttalelse avgis av byråd for miljø og samferdsel på 
delegert fullmakt, jfr. bystyrevedtak 30.05.2001 sak 218 og byrådsvedtak 03.07.2001 sak 1360. 
 
Det foreslås mindre endringer i loven med bakgrunn i overføring av oppgaver til fylkeskom-
munen etter forvaltningsreformen. Videre fremmes det forslag som skal styrke allemannsretten, 
bl.a. at ferdselsforbudet i skogplantefelt oppheves og at allmennheten skal kunne ri og sykle 
over vegstrekninger i innmark som leder til utmark. Det foreslås også å oppheve forbudet mot 
telting nærmere enn 150 m fra bebodd hus/hytte samt å gjøre det vanskeligere å hindre lovlig 
opphold, bading og høsting i utmark. Det gis også utvidet fullmakt til kommunene ved at de får 
hjemmel til å gjennomføre enkle tiltak for å lette ferdsel i utmark, og det foreslås at kommunen 
eller departementet kan ilegge tvangsmulkt når ulovlige stengsler ikke fjernes. 
 
Oslo kommune er positiv til en styrking av allemannsretten, og støtter de fleste foreslåtte end-
ringene i friluftsloven. At det nå gis hjemmel for kommunen til å ilegge tvangsmulkt dersom 
”sjikanøse stengsler” eller ”uhjemlede forbudsskilt” ikke fjernes vil lette arbeidet med utbyg-
ging av kyststier ved å gjøre strandsonen lettere tilgjengelig. Det er videre positivt at forbudet 
mot å sette opp ulovlige skilt utvides til ikke bare å omfatte ferdsel, men også stengsler for å 
vanskeliggjøre lovlig opphold, bading eller utøvelse av allmennhetens høstingsrett.  
 
Merknader til enkeltparagrafer 
§ 9 Rasting og telting 
Dagens forbud med telting og camping nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte bør 
videreføres, særlig i Marka. I strandsonen kan det imidlertid være hensiktsmessig med opphe-
ving eller lemping av dette forbudet. 
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§ 35 Inngrepsløyve 
Det er viktig å understreke at denne hjemmelen må brukes med fornuft og først etter at alle 
andre løsninger er forsøkt. I Oslo kommune har imidlertid samarbeidet med grunneierne om 
slike tilretteleggingstiltak fungert godt.  
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