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Fra: Torgal Sætre [mailto:torgal.saetre@trysileiendom.no]  
Sendt: 3. juli 2009 18:38 
Til: Postmottak MD 
Emne: Høring - Forslag til endringer i Friluftsloven

Hei
 
Undertegnede er bruker av allemannsretten, i tillegg kommer jeg fra en grunneierfamile fra innlandet. Det 
er nok dessverre slik blitt at folk flest er klat over sine rettigheter, men ikke sine plikter. Allemannsretten 
medfører og allemannsplikter. Dagens moderne mann og kvinne, som skal prøve seg som 
"naturmennesker", har få eller ingen kunnskaper om hvordan en bør oppføre seg i naturen. I korthet dreier 
denne mangel på kunnskap seg i første rekke om forsøpling/forurensning, men og mangel på respekt for 
privat eiendom. Jeg har ikke tall på hvor mange engangsgriller, plastemballasje, glass-skår, 
fiskeutstyrsemballasje, øl- og brusburker mm som jeg har ryddet opp etter "friluftsfolk". Når 
vedkommende som har forsøplet ikke lenger er å få tak i, så er det grunneieren som står ansvarlig! Jeg 
opplever og at folk kommer gående over hytteeiendommer, lager sin varmplasser, slipper sine hunder 
osv kun for å provosere. De "samme" tar seg og innover bommede skogsbilveger, og forbanner de som 
i etterkant låser dem inne. (Hvordan kan man vite at noen har kjørt inn uten tillatelse)? De truer sågar med 
anmeldelse! Vedr. varmplasser så er det klart at hver mann skal ha hver sin.... Sirlig bygget med steinring, 
gjerne på grusbakken! Og har man først bygget en slik, så har man og anlagt en ministasjon. Alt som ikke 
brant opp kvelden før legges nå i aska, der blir det helt sikkert borte. Det er mer realt å plukke søppel som 
er kastet rett på bakken, enn det som ligger i nevnte søppeldeponier. 
 
De telter i mellom uthusene på sætrer, ev helt inntil hytteveggen. Og hadde de spurt, så hadde det stort 
sett vært greit. Men neida, kommer vi borttil og orienterer om at det fins flotte leirplasser bare noen få 
hundre meter unna, blir vi møtt med kjeft! Hvorfor i all verden skal skal et friluftsmenneske ha behov for å 
telte nærmere bebodd hus eller hytte enn 150 m??? Jeg kunne ikke tenkt meg å ligge nærmere enn 1,5 
km!  
 
Høringsfristen er i dag. Jeg kunnet skrevet side opp og side ned om hvor frustrende det er å oppleve at 
allemannsretten blir brukt som hjemmel for å oppføre seg som "sjefsgriser". Den riktige vegen å gå vil 
være å tvinge folk til å dokumentere kunnskap før de kan få lov til å benytte naturen. En utestengelse fra 
den frie ferdselen kan nok være en trussel i enkelte belastede kyststrøk. Vær dog klar over at et regelverk 
som skal hindre at den frie ferdselen blir vanskeliggjort, vil få forskjellige konsekvenser i fra fjells til fjære. 
 
Men, det er viktig å få barn og unge ut i naturen. Sørg for at skolevesenet blir besatt med lærere som 
klarer og ta seg ut im skogen! Dagens foreldregenerasjon klarer det dessverre ikke.
 
Hilsen
 
Torgal Sætre
2420 TRYSIL
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