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”…eiendomsretten er en ukrenkelig og hellig rettighet, …   

(Den franske rettighetserklæring av 1789 art 17)

«Almenhetens rett er den opprinnelige, og det er den private som har gjort 

inngrep i denne rett» (Onsager, 1931)

---

Eiendomsrett, retten til å råde over en ting , innenfor lovlige rammer, så 

lenge det ikke strider mot andres rettigheter. (Store norske leksikon).

Ein allemannsrett definerast i dag gjerne som ein tilgang for alle og ei kvar til 

å ferdast, til å hauste visse naturressursar og til opphald og aktivitet på visse 

typar areal («utmark») uansett kven som eig grunnen (Steinsholt 2017).

Faktum:

Hele Norge er eid.

I (nesten) hele Norge gjelder allemannsretter (eller liknende).
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1. «Grense» eiendomsrett - allemannsrett

1. Aktivitetsform: ikke-motorisert, ikke «bygging» 

eller annet som krever bruksrett.

2. Areal-type; UTMARK, ”Sti og veg i utmark”, 

privatlivssone hus-hytter. 

3. Faktiske / sannsynlige konsekvenser

Tålegrense (påregnelig): skade / plage for eier/bruker, 

naturgrunnlaget (andre som bruker allemannsrett?)

4.   Eier har intet ansvar eller forpliktelser ut 

over å akseptere og ikke direkte hindre 

lovlig utøvelse av allemannsrett.



«Allemannsretten eksisterer parallelt med 
grunneierens eiendomsrett…

… Innholdet i allemannsretten – på samme måte som 
innholdet i grunneierens eiendoms-rett – vært 
gjenstand for endringer i pakt med skiftende 
samfunnsforhold. Det er vanskelig å tenke seg at de 
to rettsinstituttene skal være statiske og ikke kunne 
endre seg i samsvar med samfunnsutviklingen.»

Høyesterett Rt. 2004 s 1985



2. Former for private rettigheter(universelt?)
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3.  Fra «åpent» eller «kollektivt» til 

«individuell»; historiske eksempler

«Juridisk privatisering»:

• Fra «skyld-eie» til «areal-eie» (til ca 1800).

• Lovgiving (jakt / fiske, allmenning)

• Utskifting/forvitring av almenning og sameier

• Privatisering av de historiske «bymarkene»

«Fysisk privatisering»: 

• Dyrking og utbygging reduserer «utmark».

• Reduksjon i historiske veisystem 



Eiendomsstruktur i skog

Tolga, Hedmark Almenning  sameie  individuell eiendom





4. Fra «privat» /«kollektivt» til «åpent», 

historiske eksempler

1539: «Bergfriheten»

1728…: «Mare Librium»

…1957: Friluftsloven («nasjonal standard»)

1965: Plan og bygningsloven

1992: Ferskvannsfiske for barn



(Onsøy herredsrett  17. august 1957):

”Selv om synet av barn som bader og leker i naturtilstand 

på stranden sjelden kan genere normale mennesker og 

mange vil glede seg over synet av unge menn og 

kvinner i mer eller mindre avkledt tilstand, vil det ikke 

alltid være en estetisk nytelse men ofte direkte 

frastøtende å tvinges til å ha for øyet halvgamle menn og 

kvinner som blotter sine mer og mindre svulmende 

former.” 



5. Andre fenomen av mulig betydning

• Utvikling av nye typer eiere (interesse, 
holdninger):

- ikke (personlig) engasjert i landbruk

- borteboende eiere

• Utvikling av (?) eiers utmarksbruk

- leiting etter / forventninger om nye
økonomiske muligheter.

- «ikke-bruk»

- hogst og tynning

- eksklusiv bruk



… Andre fenomen av mulig betydning

• Allmenhetens mobilitet

• Utmark nær bolig- og hytteområder

• Nye former (?) for utmarksbruk

• Tilrettelegging (fysisk og organisert / 
kommersiell)

• Kunnskap om arealbruk hos utøvere.



… Andre fenomen av mulig betydning

Det offentliges avtaleinngåelse angående 
allemannsrettslig bruk

Naturforvaltning: 

Innskrenking av ferdselsrett i 
verneområder.

Kartlegging av (obskure) naturfenomen 
og forvaltning ut fra dette 



…Andre fenomen av mulig betydning

Friluftslovens §1.1.: 
«… slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 
helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig
fritidsaktivitet bevares og fremmes.»

For friluftslivsforvaltning eller allemannsretten 
som sådan?

Allemannsrett fra «åpen» til «klubb» ?



1. Lovlig endre arealbruken fra utmark til (like med-) innmark                  

2. Positiv tilrettelegging / kanalisering

3. Lovlig stenge private veier for bilkjøring osv.              

4. Bruke friluftsloven direkte:                                                          
§ 11.(Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett)

«… Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer 

hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller 

berettigete interesser for skade eller ulempe.»             (operativt?)

5. Initiere offentlige ferdselsregulering i friluftsloven
§ 15. (Regulering av ferdsel på visse friluftsområde)                             

§ 16. (Sperring av særlig utsatt område)

§ 18. (Krav om innløsning av særlig utsatt område) (operativt?)

6. Grunneiers muligheter for regulering


