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FORSLAG TIL VERN AV FIRE FRILUFTSOMRÅDER ETTER MARKALOVENS §11 - 

HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til Deres brev av 15.02.2013 angående høring av forslag til vern av fire friluftsområder 

etter markaloven § 11. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer 15 store friluftslivsorganisasjoner i Norge 

med til sammen over 720 000 medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. 

 

FRIFO vil i sakens anledning legge vekt på følgende prinsipper: 

 

Friluftsliv og retten til fri ferdsel 

Den frie ferdselsretten (allemannsretten), jf friluftsloven er et grunnleggende fundament for 

utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i Norge. FRIFO er i utgangspunktet i mot enhver regulering 

som kan rokke ved denne retten, dersom ikke svært viktige naturverdier står på spill. Vi kan likevel 

se at det i noen tilfeller kan være behov for å regulere ferdselen av hensyn til sårbare naturtyper 

og/eller arter. Det er imidlertid viktig at eventuelle reguleringer ikke legger unødvendige og ikke 

begrunnede restriksjoner på friluftslivet.  

 

Behov for vern 

FRIFO mener at vern kan være en viktig måte å sikre arealer til friluftslivet på i framtiden, men da 

er det viktig at vernebestemmelsene fremmer friluftslivet og ikke fører til unødvendige ferdsels- og 

bruksrestriksjoner. 
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Vi har på grunnlag av dette følgende uttalelse i saken: 

 

Vern etter markalovens § 11 

Hensikten med Markalovens § 11 er å gi hjemmel for å verne områder for friluftslivet - ikke mot 

friluftslivet. Verneområder for friluftslivet må derfor sikre et allsidig friluftsliv og ikke forby slik 

aktivitet.  

 

Når det nå etableres en ny verneform, må det legges vekt på mulig fremtidig friluftsbruk av Marka. 

Brukerne og aktivitetsformer endres, og forskriften må ikke være til hinder for slike endringer. 

FRIFO mener derfor at en verneforskrift for et vern for friluftslivet ikke kan lages etter samme mal 

som et naturreservat etter naturmangfoldloven, men må tilpasses at det faktisk er friluftslivet som er 

formålet med vernet. Vi mener at en ren kopiering av forskriften for naturreservater er uheldig og 

gir feil signaler. 

 

FRIFO mener at et forbud mot bruk av sykkel på blåmerket sti griper inn i allemannsretten som 

ligger til grunn for friluftslivets bruk av utmarksområdene. 

 

Sykling på blåmerkede stier 

Den slitasjen som skal hindres med et forbud mot sykling på blåmerkede stier, er etter FRIFOs 

mening ikke av en slik karakter at et totalforbud kan legitimeres. Vi mener derfor at andre tiltak for 

å hindre vesentlig skade må iverksettes før det eventuelt kan legges ned et forbud mot denne type 

sykling. Vi mener andre virkemidler kan brukes for å minske konflikter og slitasje, som følge av 

terreng og stisykling, blant annet gjennom bedre dialog mellom alle brukergrupper.  

 

Generelt bør vi se på slitasje som et «bra» tegn på at marka brukes, så får vi ordne opp med 

avbøtende tiltak og regulering i enkelte perioder av året hvis forholden tilsier at dette er nødvendig. 

 

Klatrefelt i verneområdet 

I Vedlegg 3 i den foreslåtte verneforskriften for Hauktjern står den følgende i § 4: 

«Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: l) Etablering av nye klatreruter i 

klatrefelt ved Hauktjern» 

 

Klatring er en økende aktivitet som appellerer til barn og unge. Det er derfor viktig at bynære 

områder i marka ikke blir lukket for videreutvikling og nyutvikling av klatrefelt. FRIFO mener 

derfor lignende formulering også bør legges inn i de andre tre foreslåtte verneforskriftene og i 

fremtidige vern etter markloven § 11. 

 

Konklusjon 

 FRIFO mener forskriften må utformes i tråd med markalovens formål. Det vi si mer rettet 

mot et vern og videutvikling av mulighetene for friluftslivet. 

 Det må ikke legges ned noen generelle forbud mot sykling. 

 Det må tydeliggjøres i forskriften for alle vernområdene at det legges til rette for utvikling 

og videreutvikling av gamle og nye klatrefelt.  

  

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

 
Thomas André T. Sveri 

fagkonsulent 
 


