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Friluftsloven i dag
-Hovedutfordringene

v/ Marianne Reusch
Norsk forening for miljøretts årsmøte
3. mai 2018

Friluftsloven § 2.
I utmark kan enhver
ferdes til fots hele året,
når det skjer
hensynsfullt og med
tilbørlig varsomhet.

Friluftsloven § 2 (forts.):
Det samme gjelder ferdsel med ride- eller
kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg
eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet…

Dette er IKKE allemannsretten
Friluftsloven § 19
Forholdet til andre lover
Utøvelse av allemannsretten etter
denne lov gjelder med de
begrensninger som følger av annen
lovgivning eller av forskrifter gitt i
medhold av lov.
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Innmark eller utmark?

Høyesterett 2014 - HR-2014-178-A
Foto: Nina Berglund/Newsinenglish

«Enhver skal ferdes
hensynsfullt… »

Vegtrafikkloven § 3.
Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt
og være aktpågivende og varsom
så det ikke kan oppstå fare eller
voldes skade og slik at annen
trafikk ikke unødig blir hindret
eller forstyrret.

Friluftsloven § 11.
Enhver som ferdes eller oppholder
seg på annen manns grunn eller
på sjøen utenfor, skal opptre
hensynsfullt og varsomt for ikke å
volde skade eller ulempe for eier,
bruker eller andre, eller påføre
miljøet skade.
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Foto: Arnt Flatmo

Motorvogn – motorkjøretøy – motordrevet fremkomstmiddel – motorisert ferdsel

Friluftsloven § 4. (Ferdsel med motorvogn og hestekjøretøy.)
Når ikke annet er bestemt, kan eier av privat veg forby ferdsel med
hestekjøretøy, motorvogn, (derunder sykkel med hjelpemotor) og
parkering av motorvogn på eller langs vegen.
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(Se til illustrasjon HR-2016-2228-A, promilledom med bruk av segway på
gangvei).

Motorferdselforskriften – ny bestemmelse fra april 2017
§ 2a. Elektriske sykler kan brukes i utmark. Med elektriske
sykler menes sykler som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor
med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW hvor
hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når
sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis
syklisten slutter å trå. Det tillates at sykkelen har fremdrift kun
ved motorkraft opp til 6 km/t.

Rekkevidden av denne nye regelen??
Friluftsloven – Vegtrafikkloven – Motorferdselloven – Viltloven – Markaloven

Ferdselsregulering
- Kommunens
styringsmuligheter

Friluftsloven § 15, Lokal forskrift om begrensninger i retten til telting,
Langøyene i Nesodden kommune (rett utenfor Oslo sentrum)

Friluftsloven § 15. (Regulering av ferdsel på visse
friluftsområde)
Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan
kommunen med samtykke av eieren eller brukeren fastsette
atferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å følge.

Friluftsloven § 16.
(Sperring av særlig utsatt område)
Blir en eiendom i særlig grad utsatt for
almenhetens ferdsel kan kommunen med
samtykke av eieren eller brukeren bestemme hel
eller delvis sperring av eiendommen, når
ferdselen gjør nevneverdig skade på den eller er
til vesentlig hinder for den bruk som eieren eller
brukeren gjør eller ønsker å gjøre av den.
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Hvordan komme fra bebyggelsen til skogen?

Organiserte og kommersielle aktiviteter

Friluftsloven § 39. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt
overtrer regler gitt i eller i
medhold av denne lov, straffes
med bøter for så vidt ikke
forholdet rammes av strengere
straffebud.

Straffeloven (2005) § 15 – Medvirkning
Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke
annet er bestemt.
Foto: Sverre Pavel

Medvirkningsansvaret
Grunnlovsfesting av allemannsretten?
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Hovedutfordringer –

stikkord
-Allemannsrettens grenser - håndheving
-Vektlegging av friluftsliv i annen lovgivning
-Motorferdsel
-Tilrettelegging, faktiske og rettslige
konsekvenser.
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