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Til Fylkesmannen i Vest-Agder        
          Oslo, 2.7.2015 
 
 
 
FORSLAG TIL VERN AV FIRE NATURRESERVATER I VEST-AGDER - 
HØRINGSUTTALELSE 
 
Norsk Friluftsliv viser til deres brev av 3.6.2015 angående høring av forslag til vern av fire 
naturreservater i Vest-Agder. 
 
Norsk Friluftsliv representerer de 15 største friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 
sammen rundt 760.000. En av hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta 
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder 
naturgrunnlaget for å drive friluftsliv. 
 
Norsk Friluftsliv mener det er viktig å verne skog, ikke bare av hensyn til naturmangfoldet, 
men også av hensyn til opplevelseskvaliteter for friluftslivet. Vi støtter derfor forslaget om 
vern av de fire områdene i Vest-Agder. Vi er imidlertid mot enhver innskrenkning i 
allemannsretten som ikke er faglig begrunnet av hensyn til verneverdiene.  
 
Den frie ferdselsretten (allemannsretten), jf friluftsloven er et grunnleggende fundament for 
utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i Norge. Norsk Friluftsliv er derfor i prinsippet imot 
enhver regulering som kan rokke ved denne retten. 
 
Norsk Friluftsliv kan likevel se at det i noen spesielle tilfeller kan være behov for å regulere 
ferdselen av hensyn til sårbare naturtyper og/eller arter. Det er imidlertid svært viktig at 
reguleringen ikke legger unødvendige og ikke begrunnede restriksjoner på det enkle og 
naturvennlige friluftslivet. 
 
Det er også viktig å vurdere om nødvendige restriksjoner må gjelde hele året, eller kun i 
perioder med høy belastning eller sårbarheten er stor. 
 
Opplevelse av verneverdige naturkvaliteter styrker friluftslivsopplevelsen, 
naturvernforståelsen og folkehelsen. Det må derfor vurderes om og hvordan man aktivt kan 
legge til rette for opplevelse av verneverdiene, uten at det går på bekostning av 
verneverdiene. 
 

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Kristen Idrettskontakt, 
Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne,  Norges Klatreforbund,  Norsk Orientering, 
Norges Padleforbund,   Norges Røde Kors Hjelpekorps,   Norges speiderforbund, Norsk Kennel Klub, Skiforeningen, 
Syklistenes Landsforening. 

 



 
Norsk Friluftsliv mener derfor det må gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt 
verneområde i forhold til verneverdiene og om det er behov for restriksjoner i 
allemannsretten. Dette gjelder blant annet: 
 

- Bålbrenning 
- Ferdsel, opphold, telting og mindre type leirer 
- Pedagogiske aktiviteter i undervisningssammenheng 
- Turorientering og orienteringsløp 
- Skiløyper 
- Terrengløp 
- Andre typer arrangementer 
- M.m. 

 
I forslagene til verneforskrifter for de enkelte områdene er det ikke, slik vi oppfatter det, gjort 
en individuell vurdering for hvert område for disse punktene, men tatt utgangspunkt i 
forskriftsmalen fra Miljødirektoratet og gjort noen generelle vurderinger for alle områdene.  
 
Norsk Friluftsliv mener derfor det må gjøres en slik individuell vurdering av hvert område. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 

       
Lasse Heimdal       Hans Erik Lerkelund 
generalsekretær       rådgiver 
 
 
 
Kopi: Miljødirektoratet 
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