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Lokale forskrifter til friluftsloven 

Viser til epost datert 15. april 2016.  
 
Likelydende henvendelse er sendt til flere inklusiv oss og Klima- og miljødepartementet. 
Etter avtale med Klima- og miljødepartementet er vi bedt om å gi en samlet uttalelse fra 
Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.  
 
Det bes om svar på følgende:  
 
Spørsmål 1 og 2 
 

 Kan et “begrenset” område (T3/07) være på over en million m2? Hva legger 
departementet i “større områder”? 

 
Svar:  
 I friluftslovens § 15 heter det bla. følgende: 

 
«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.»   
 
 
I rundskriv 3/07 uttales:  
 

Atferdsregler kan ikke fastsettes generelt og over alt. Etter ordlyden i § 15 
kan det bare fastsettes på «visse friluftsområde», dvs. friluftsområder «hvor 
utfarten er stor». Bestemmelsen har særlig aktualitet i og nær byer og 
tettsteder, der presset på utfartsområdene normalt er størst. Stor ferdsel 
kan føre til slitasje og skade for såvel naturen som for grunneiers interesser 
og for friluftsfolk. Det er ønskelig å bevare friluftsområdene mest mulig 
intakt, slik at friluftskvalitetene tas vare på.  
 
Restriksjoner kan bare legges på klart begrensede og konkret avgrensede 
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områder. Bestemmelsen kan vanskelig brukes til å legge begrensninger på 
bruk av større områder, f.eks. forbud mot overnatting i bobiler langs lengre 
vegstrekninger eller forbud mot bruk av strandsonen langs lengre 
elvestrekninger. Det kan vanskelig sies at utfarten er stor langs en større slik 
strekning i sin helhet. Heller ikke vil § 15 kunne brukes til å begrense 
ferdselen i skiløyper/lysløyper eller andre ferdselsårer generelt (f.eks. 
hundeforbud i skiløyper). 

 
Spørsmålet er om et areal på 2 millioner kvadratmeter (eller 2 kvadratkilometer) 
kan være et begrenset område?  Verken loven eller veilederen er konkret på hvor 
mye areal en regulering hjemlet i § 15 kan omfatte.   
 
Rundskriv 3/07 til friluftsloven gir uttrykk for at arealet må være begrenset. Hva 
som ligger i uttrykket "begrenset" er ikke nærmere definert annet enn at regulering 
ikke kan finne sted på større områder. Eksemplene i rundskriv 3/07 gir liten 
veiledning for dette tilfellet, da eksemplene refererer seg til forbud mot bobiler 
langs «langs lengre veistrekninger og forbud mot bruk av strandsonen langs lengre 
elvestrekninger». Eksemplene er knyttet til arealer langs linjer i terrenget som 
langs strandsonen eller langs en vei. Det er ikke eksempler knyttet til områder i 
form av et rektangel eller en sirkel eller en kombinasjon av disse. De generelle 
vurderingene knyttet til slike strekninger har likevel en overføringsverdi for dette 
tilfellet.    
 
Rundskriv 3/07 gir videre uttrykk for at ferdselsreguleringer ikke kan fastsettes 
generelt og over alt. I dette legger vi at kommunen må vurdere behovet konkret. 
De kan f.eks. ikke fastsette regler som gjelder for hele kommunen med den 
begrunnelsen at dette er "enklere" for folk flest å forholde seg til. Reguleringer 
hjemlet i friluftslovens § 15 må behovsprøves. Behovsprøvingen må være konkret 
slik at områder som ikke har behov for regulering identifiseres og utelates fra 
forskriften. 
 
Forvaltningslovens § 37 om at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak 
fattes innebærer at det organ som ønsker å fastsette en forskrift skal redegjøre for 
behovet. Høringsdokumentet redegjør for de juridiske og faktiske forhold 
forskriften bygger på og er grunnlaget høringsinstansenes uttalelser.    
 
Hvor grundig en behovsprøving skal og må være må vurderes konkret i relasjon til 
den enkelte sak. Svært mangelfulle vurderinger kan medføre ugyldighet, men dette 
skal mye til. Det må nok da kreves at et reguleringen f.eks. av telting, fremstår som 
vilkårlig og/eller er åpenbart ubegrunnet eller urimelig. Utredningsplikten i 
forvaltningslovens § 17 kan derfor ikke trekkes for langt. Bestemmelsen må sees i 
sammenheng med Naturmangfoldlovens § 8. Minimum er at vedtaket bygger på den 
tilgjengelige kunnskapen det har vært mulig for kommunen å fremskaffe. I forhold 
til en påstand om ugyldighet stiller forvaltningsloven og naturmangfoldloven små 
krav til innhenting av ny kunnskap.  
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Føre-var prinsippet i § 9 kan begrunne regulering hvor en ikke kjenner til 
konsekvensene for naturmiljøet, men det må da stilles krav om at ferdsel har 
potensiale for å gjøre skade på naturmangfoldet.  
 
Når det gjelder kravet i rundskrivet om at reguleringene må være "konkrete" legger 
vi til grunn både at vurderingene må være knyttet til faktisk behov for reguleringer 
og at fastsatte reguleringer følger grenser som lar seg identifisere for allmennheten 
i terrenget.  
 
Det er grunn til å anta at rundskrivets noe vage angivelser av begrensinger i 
bestemmelsen stedlige virkeområde er mer for å vise at kommunen ikke automatisk 
og uten begrunnelse kan pålegge begrensinger i allemannsretten f.eks. i hele 
kommuner eller i større områder. Uttalelsene om begrensingene i areal 
underbygger og forsterker kravet om viktigheten av å vurdere behovet konkret på 
alle deler av det regulerte område.   
 
Det sentrale er derfor ikke arealets størrelse, men om utfarten er stor. Det vises til 
at slik utfart gjerne forekommer i og rundt byer og tettsteder. Veilederen må 
forstås slik at det må være årsakssammenheng mellom stor utfart og behovet for 
regulering. Veilederen nevner konkret at stor utfart kan medføre slitasje og skade. 
Hvor slitasje og skade forekommer i en slik grad at det overstiger tålegrensen for 
grunneier, naturen eller andre brukergrupper, vil det normalt være grunnlag for 
regulering, men det kan ikke kreves at denne tålegrensen må oversittes som vilkår 
for regulering. Det er adgang til å bruke friluftslovens § 15 også når omfanget av 
skaden eller ulempen er mindre. Hvor lavt sier ikke bestemmelsen noe om, og må 
derfor avgjøres ved et kommunalt skjønn. Praksis for hva som må tåles med 
hjemmel i reglene om god ferdselskultur i friluftslovens § 11 vil være relevant.  
 
Det er antatt at forskrifter etter § 15 også kan brukes forebyggende. Med dette 
menes at forskrifter må kunne fastsettes selv om ferdsel eller opphold enda ikke 
har medført ulempe eller skade, så lenge det er vist til at dette er en sannsynlig 
følge om ikke reguleringer iverksettes.   
 
Fra et juridisk ståsted kan det diskuteres når man er utenfor rammen av 
bestemmelsen. I praksis må det kunne fastslås at rettspraksis har vært 
tilbakeholdende med å stadfeste ugyldighet hvor hjemmelsbestemmelser gir 
vedtaksmyndigheten et stort rom for skjønnsutøvelse. Når det gjelder reguleringer 
etter friluftslovens § 15 er det stedlige virkeområde romslig formulert. Rundskrivets 
presisering av at "bestemmelsen har særlig aktualitet i og nær byer og tettsteder" 
gjør at forskrifter som regulerer denne type områder har en høyere terskel enn 
ellers hva gjelder ugyldighet.  
 
Selv om en ikke finner klare holdepunkter for det, vil det være naturlig at det er en 
sammenheng mellom arealets størrelse og restriksjonsnivå. Dette er en del av 
totalvurderingen. Innebærer forskriftene et strengt regime, med forbud mot viktige 
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allemannsretter må det stilles strengere krav til dokumentert behov på alle deler av 
det regulerte område.   
 
På grunn av de store skjønnsrommet hjemmelsbestemmelsen gir kommunen og 
forvaltningsrettens praksis for hva som er en ugyldig forskrift, fant lovgiver det 
nødvendig både å innføre et krav om statlig godkjenning av forskrifter og en 
mulighet for overprøving til overordnet forvaltningsorgan jf. friluftslovens § 24. En 
"klagemulighet" for forskrifter er et unntak fra forvaltningslovens vanlige regler. Det 
er ellers kun enkeltvedtak som kan påklages. Både offentlig høring og en 
"klagemulighet" er derfor en sjelden kombinasjon og sier litt om hvor stor vekt 
lovgiver har tillagt rettssikkerhetsmessige vurderinger ved begrensninger av 
allmennhetens rettigheter.   
 
Årsaken har nok vært at det er vanskelig i en nasjonal forskrift å nærmere presisere 
konkrete grenser for bestemmelsens rekkevidde og at det derfor var bedre å legge 
inn mekanismer som sikrer en omforent forståelse av behovet.  
 
Når en ser på gjeldende praksis i denne type saker, har vi funnet 18 forskrifter i 
Lovdatas baser. Selv om det er vanskelig å vurdere arealenes størrelse synes 
bestemmelsene i det store flertall av tilfelle å bli brukt på områder som er 
vesentlig mindre enn tilfellet er for forskriften i Kristiansand. Spørsmålet er likevel 
hvor mye en kan legge vekt på dette i forhold til at en også må ta noe hensyn til 
behov og restriksjonsnivå.   
 
Konklusjon på spørsmål 1 og 2:   
 

• Det ikke er mulig å fastsette en generell øvre arealgrense for det areal en 
kan regulere med hjemmel i friluftslovens § 15. Areal må vurderes opp mot 
argumenter som dokumentert behov og restriksjonsnivå.   

• Vi legger til grunn at rundskrivet uttrykker det samme når det sies at 
området med reguleringer må være begrenset og når det gis uttrykk for at 
det ikke kan legges begrensninger på større områder.  
 

 
 
Spørsmål 3 
 

Ved teltforbud mener jeg at området ikke kan være større enn at dette kan skiltes 
på stedet. Dessuten er et helårs teltforbud i nesten alle tilfeller svært urimelig. I 
Risør kommune har man etter nesten 15 år falt ned på en løsning med telting om 
natta (må ta ned om dagen) fra 15.6-15.8. Utover det gjelder Friluftsloven. Er det 
mulig å få oppmerksomhet på at helårs teltforbud ofte kan løses på annen måte? 

 
Svar:  

Ut fra det som er sagt ovenfor vil det arealmessige omfanget av teltingsforbud 
hjemlet i friluftslovens § 15 først og fremst måtte fastsettes med utgangspunkt en 
vurdering av hvor det faktisk er et behov for regulering.  
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Når hovedtyngden av argumentasjonen ligger her, sier det seg selv at behovet for et 
teltingsforbud varierer med årstidene. Behovet for regulering er ofte ikke tilstede i 
de kalde og mørke delene av året fordi det da ikke er attraktivt å telte. Selv om 
sommeren bør en alltid vurdere om en kan oppnå målsettingen gjennom en mer 
differensiert regulering f.eks. om en kan erstatte et teltingsforbud med en 
døgnregulering slik som Risør kommune har gjort.   
 
Friluftslovens § 15 forvaltes primært av den enkelte kommunen i samarbeid med 
grunneier. Selve arbeidet med forskriften ligger hos kommunen. Miljødirektoratet 
kommer kun inn hvor slike forskrifter "påklages" med hjemmel i friluftslovens § 24.  
 
Miljødirektoratet tar ikke stilling til hvorvidt reguleringer i de tre områdene rundt 
bykjernen i Kristiansand er i strid med friluftslovens § 15 (om regulering av ferdsel 
på visse friluftsområder). En slik vurdering vil kreve lokalkunnskap om disse 
konkrete områdene, som f.eks. graden av ferdsel og graden av skade, ulempe 
denne ferdselen forårsaker, som vi ikke besitter. Om det er grunnlag for å endre 
gjeldende reguleringer må avgjøres gjennom behandling etter § 24 siste ledd. Vi 
kan ikke gjennom generelle uttalelser om lovligheten av reguleringene fremsette 
uttalelser som vil binde oss opp til et gitt resultat i en eventuell fremtidig 
"klagesaksbehandling". 
 
Klima og miljødepartementet og Miljødirektoratet har imidlertid en viktig rolle med 
å informere om regelverket og motivere til bruk av reguleringsmekanismer som er 
tilpasset behovet. Gjeldende rundskriv til friluftsloven vil bli oppdatert og vi tar 
dette innspillet med oss inn i dette arbeidet. 
 
 
 

 
 
Spørsmål 4  

 
Jeg vil også henvise til pkt. 6.4.3 i Meld.St. 18 Friluftsliv: 
 
“Regjeringen vil oppfordre kommunene til å gå kritisk gjennom teltingsforbud på de 
offentlige friluftslivsområdene, med sikte på å fjerne forbudene det ikke lenger er 
behov for. I noen tilfeller kan det være aktuelt å revidere tidsrommet teltforbudet 
gjelder. Regjeringen vil gå gjennom teltingsforbudene i forskrifter som er statlig 
fastsatt.”  
 
Er det mulig å håpe på at Fylkesmannen i Vest-Agder kan starte her sør? 
 

Svar:  
I og med at meldingen ikke er vedtatt enda, er det for tidlig å si noe sikkert om 
dette. Meldingen behandles i Stortinget den 20. oktober 2016. Måten dette punktet 
skal følges opp på er derfor heller ikke bestemt. Det blir derfor vanskelig på dette 
tidspunkt å si noe konkret, ut over det som følger av selve meldingsteksten, om 
hvilke tiltak som vil bli iverksatt og om rekkefølgen av disse. Vi oppfordrer deg til å 
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ta kontakt med oss eller Klima- og miljødepartementet for en nærmere orientering 
om status og eventuell oppfølgning i november 2016. 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Morten Thaulow Arild Sørensen 
Fung. seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Kopi: Klima- og miljødepartementet, postmottak@kld.dep.no 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   


