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FORORD

Det er stor interesse for friluftsliv, og mange aktører bidrar til å fremme friluftslivet i Norge. Det 
kan oppleves vanskelig å få en oversikt over hvem som gjør hva, og hvordan de ulike aktørene 
samarbeider. Norsk Friluftsliv ønsker derfor med denne utgivelsen å gi deg en kort beskrivelse 
av hvem som bidrar med hva på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Oversikten er ikke komplett. Vi vil derfor sette pris på konstruktive tilbakemeldinger om 
hvordan oversikten kan forbedres. Vi vil også i utgaven på nettet oppdatere ny informasjon etter 
hvert som vi blir tipset om dette.

Denne utgaven gir deg også en kort oversikt over naturforvaltningen i Norge. Faktaarkene er et 
utvalg fra en større serie som finnes på faktaark.no i full A4 størrelse. Vi vil også sette pris på 
forslag til oppdateringer av disse.

Med ønske om et godt friluftsår i 2018:

Erling Lae

styreleder i Norsk Friluftsliv

Utgitt av  
Norsk Friluftsliv 
Nedre Slottsgt. 25 
0157 Oslo

www.norskfriluftsliv.no   
Se også: www.faktaark.no
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6 Siste utgaver av faktaark finnes på www.faktaark.no

B1, VIKTIGE LOVER

Forvaltningen av norsk natur styres av en 
rekke lover. Innholdet i disse lovene har 
stor betydning for natur og friluftsliv. For å 
kunne ivareta natur- og friluftsinteressene er 
det viktig å ha kunnskaper om disse lovenes 
formål og virkeområde. Dette faktaarket gir 
en kort oversikt over de viktigste lovene. For 
de mest sentrale lovene utarbeides det egne 
faktaark, som gir mer utfyllende informa-
sjon. Alle lovene, med forskrifter, finnes på 
www.lovdata.no.
De fleste lovene er sektorlover og regulerer 
forhold innenfor en spesiell sektor, mens 
noen lover er sektorovergripende og har 
således innvirkning på flere eller alle sektorer, 
som naturmangfoldloven og plan- og 
bygningsloven.
Ansvaret for de viktigste lovene som styrer 
forvaltningen av norsk natur, ligger i Justis- og 
beredskapsdepartementet (JD), Klima- og 
miljødepartementet (KLD), Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD), 
Landbruks- og matdepartementet (LMD) og 
Olje- og energidepartementet (OED). Ofte er 
det underliggende direktorater som har den 
utøvende myndighet for disse lovene.

Justis- og beredskapsdepartementet

Grunnloven
Norges grunnlov inneholder bestemmelser 
om statsform og maktfordeling mellom 
Storting, regjering og domstolene.
I 1992 ble tatt inn en bestemmelse i grunnloven 
om at enhver har rett til et bærekraftig miljø, 
jf. § 112:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og 
til en natur der produksjonsevne og mangfold 
bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en 
langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne 
rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets 
tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte 
inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett 
de har etter foregående ledd. Statens myndigheter 
skal iverksette tiltak som g jennomfører disse 
grunnsetninger.

Andre lover kan ikke være i strid med 
grunnloven. Dette betyr i prinsippet at vedtak 
og tiltak som er i strid med denne bestem-
melsen er grunnlovsstridig.

Finnmarksloven
har som formål å legge til rette for at grunn og 

naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på 
en balansert og økologisk bærekraftig måte 
til beste for innbyggerne i fylket og særlig 
som grunnlag for samisk kultur, reindrift, 
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Loven gjelder for fast eiendom og vassdrag 
med naturressurser i Finnmark fylke. I 
strandlinjen gjelder loven så langt ut i sjøen, 
som den private eiendomsretten strekker seg.

Finnmarkseiendommen (FeFo), som er et 
eget rettssubjekt, skal forvalte grunn og 
natur ressurser mv., som den eier i samsvar 
med lovens formål og reglene i loven for øvrig. 
(FeFos eiendom utgjør ca. 95 % av Finnmark 
fylke.)

Finnmarkseiendommen skal forvalte de 
fornybare ressursene på sin grunn i samsvar 
med lovens formål og innenfor de rammer som 
følger av viltloven, lakse- og innlandsfiskloven 
og annen lovgivning. Naturens mangfold og 
produktivitet skal bevares.

Klima- og miljødepartementet

Naturmangfoldloven
har som formål at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, slik at den også 
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 
kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden.

Naturmangfoldloven er en overordnet eller 
tverrgående lov (sektorovergripende), dvs. at 
loven gjelder for alle tiltak og all bruk, som 
påvirker natur uansett hvilket lovverk som er 
brukt, se eget faktaark B2.

Nesten all arealforvaltning utenom verne-
områder foregår etter Plan- og bygningsloven. 
Plan- og bygningsloven gjelder imidlertid ikke 
for etablering av store kraftlinjer og anlegg 
for produksjon av energi som vindkraft og 
vannkraft, samt rørledninger i sjø, se eget 
faktaark B3.

Friluftsloven
har som formål å verne om friluftslivets 
naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett 
til ferdsel, opphold mv. i naturen, slik at 
muligheten til å utøve friluftsliv som en helse-
fremmende, trivselsskapende og miljøvennlig 
fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Friluftsloven regulerer forholdet mellom 
eiendomsretten og allmennhetens ferdselsrett. 
Loven er meget viktig for utøvelse av 
friluftslivet i Norge.

Faktaark B
1
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Kulturminneloven
har som formål å verne kulturminner og kultur-
miljøer med deres egenart og variasjon som en 
del av vår kulturarv og identitet og som ledd i 
en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Med 
kulturminner menes alle spor etter menneske-
lig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, 
tro eller tradisjon til. Med kultur miljøer menes 
områder hvor kulturminner inngår som del av 
en større helhet eller sammenheng. Reglene 
om kulturminner og kulturmiljøer gjelder 
når de passer for botaniske, zoologiske eller 
geologiske forekomster som det knytter seg 
kulturhistoriske verdier til.

Etter denne loven er det kulturhistorisk eller 
arkitektonisk verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer som kan vernes. Ved vurdering 
av verneverdier kan det i tillegg legges vekt på 
viktige naturverdier knyttet til kulturminnene.

Lakse- og innlandsfiskeloven
har som formål å sikre at naturlige bestander 
av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres 
leveområder samt andre ferskvannsorganismer 
forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven 
og slik at naturens mangfold og produktivitet 
bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi 
grunnlag for utvikling av bestandene med sikte 
på økt avkastning, til beste for rettighetshavere 
og fritidsfiskere.

Dette er en viktig lov i forvaltningen av laks- 
og innlandsfisk og mulighetene for å drive 
fritidsfiske i vann og vassdrag.

Markaloven
har som formål å fremme og tilrettelegge for 
friluftsliv, naturopplevelse og idrett i natur-
områder i Oslo og nærliggende kommuner. 
Loven skal sikre Markas grenser og bevare et 
rikt og variert landskap og natur- og kultur-
miljø med kulturminner. Det skal samtidig tas 
hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Dette er den første loven i Norge som åpner 
for vern av områder med friluftsliv som 
hovedformål. Oslo og Omland Friluftsråd har 
laget en egen Håndbok for Markaloven som 
skal være en veileder i bruken av loven, se: 
www.markanytt.no.

Miljøinformasjonsloven
har som formål å sikre allmennheten tilgang 
til miljøinformasjon og derved gjøre det lettere 
for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å 
verne seg selv mot helse- og miljøskade og å 
påvirke offentlige og private beslutningstakere 
i miljøspørsmål. Loven skal også fremme 
allmennhetens mulighet til å delta i offentlige 
beslutningsprosesser av betydning for miljøet.

Loven gir allmennheten tilgang til miljø-
informasjon i alle saker som berører natur- og 
friluftslivsinteressene. Loven gjelder for norske 
offentlige organer og for private virksomheter 
som er etablert i Norge.

Motorferdselloven
har som formålet, ut fra et samfunnsmessig 
helhetssyn, å regulere motorferdselen i 
utmark og vassdrag med sikte på å verne om 
naturmiljøet og fremme trivselen.

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke 
tillatt, med mindre annet følger av denne 
loven eller vedtak med hjemmel i denne loven. 
I loven gis det direkte tillatelse til kjøring i 
utmark for en rekke nytteformål. Utover dette 
kan det i tillegg gis tillatelse for ytterligere 
nyttekjøring. Loven gir ikke muligheter for 
fritidskjøring.

Motorferdselloven regulerer bruken av 
motoriserte framkomstmidler i norsk natur og 
har således stor betydning for friluftslivet og 
opplevelsen av norsk natur.

Naturoppsynsloven
I medhold av naturoppsynsloven er Statens 
naturoppsyn (SNO) opprettet for å ivareta 
nasjonale miljøverdier og forebygge 
miljøkriminalitet. Oppsynet skal føre kontroll 
med bestemmelser gitt i naturmangfoldloven, 
friluftsloven, motorferdselloven, kulturminne-
loven, viltloven, laksefisk- og innlandsfiskloven 
og markaloven.

Oppsynet skal også drive veiledning og infor-
masjon, samtidig som det kan drive skjøtsel, 
registrering og dokumentasjon. Departementet 
kan pålegge oppsynet andre oppgaver.

Naturoppsynsloven er gjennom opprettelsen 
av SNO blitt en viktig lov for å forebygge 
og avdekke miljøkriminalitet, samtidig som 
den også er viktig funksjon i forbindelse med 
veiledning og informasjon.

Viltloven
har som formål at viltet og viltets leveområder 
skal forvaltes i samsvar med naturmangfold-
loven, og slik at naturens produktivitet og 
artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen 
kan viltproduksjonen høstes til gode for 
landbruksnæring og friluftsliv.

Dette er en viktig lov for forvaltningen av 
jaktbart vilt og mulighetene for å drive jakt og 
fangst i norsk natur.
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Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

Plan- og bygningsloven
skal fremme bærekraftig utvikling til beste for 
den enkelte, samfunnet og framtidige gene-
rasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til 
å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og 
vern av ressurser. Planlegging og vedtak skal 
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning 
for alle berørte interesser og myndigheter. 
Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, 
og konsekvenser for miljø og samfunn skal 
beskrives.

Landbruks- og matdepartementet

Fjelloven
gir regler for forvaltning av stats-
allmenningene. Loven regulerer retten til 
allmenningsbruk, regler for valg og drift av 
fjellstyrer og saksbehandlingsregler, hvor det 
fattes enkeltvedtak. I tillegg omhandler loven 
forvaltning av de fleste grunneierrettighetene, 
som beite, seterdrift, jakt og fiske.

Dette er en viktig lov for forvaltningen av 
statsallmenningene, herunder jakt og fiske. 
Loven er således viktig for å drive jakt og fiske 
på disse arealene som utgjør 11 % av Norges 
utmarksarealer.

Jordloven
har som formål å legge forholdene til rette for 
at jorddekt mark med skog og fjell og alt som 
hører til (arealressursene), kan blir brukt på 
den måten som er mest tjenlig for samfunnet 
og de som har yrket sitt i landbruket.

En samfunnstjenlig bruk innebærer at en tar 
hensyn til at ressursene skal disponeres ut fra 
framtidige generasjoners behov. Forvaltinga 
av arealressursene skal være miljøforsvarlig og 
blant annet ta hensyn til vern om jordsmonnet 
som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og 
trivsel for menneske, dyr og planter.

Dette er en viktig lov for å ta vare på dyrka 
jord. Blant annet står det at dyrka jord ikke 
må bli brukt slik at den ikke er egnet til 
jordbruksproduksjon i framtida.

Reindriftsloven
har innenfor det samiske reinbeiteområdet 
som formål å legge til rette for en økologisk, 
økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift 
med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane 
til gagn for reindriftsbefolkningen selv og 
samfunnet for øvrig.

Loven skal bidra til sikring av reindrifts-
arealene i det samiske reinbeiteområdet, 
som er reindriftens viktigste ressursgrunnlag. 
Ansvaret for sikring av arealene påhviler 
både innehavere av reindriftsretten, øvrige 
rettighetshavere og myndighetene.

Reindrift kan ikke utøves uten særskilt 
tillatelse utenfor det samiske reinbeiteområdet.

Både i og utenfor det samiske reinbeite-
området skal loven bidra til å sikre forsvarlig 
dyrevelferd for tamrein.

For reindrift i Trollheimen og omegn 
(kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, 
Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal) gjelder 
reglene i Lov om reindrift i visse kommuner.

Skogbruksloven
har som formål å fremme en bærekraftig 
forvaltning av skogressursene i landet med 
sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, 
og å sikre det biologiske mangfoldet, hensynet 
til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i 
skogen.

Loven gjelder for all skog og skogmark og gir 
blant annet bestemmelser om skogeiers plikter 
og rettigheter i forhold til skogbrukstiltak som 
foryngelse og stell, veibygging og hogst m.m.

Foto: Grete Kempton

Faktaark B
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Olje- og energidepartementet

Energiloven
har som formål å sikre at produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling 
og bruk av energi foregår på en samfunns-
messig rasjonell måte, herunder skal det tas 
hensyn til allmenne og private interesser som 
blir berørt.

Ifølge energiloven kreves det konsesjon for å 
bygge (gjelder også ombygging og utvidelse), 
eie eller drive anlegg for produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling 
og bruk av energi. Det betyr at bygging av 
alle kraftverk, enten det bruker vann, vind 
eller andre energikilder, må ha konsesjon. Det 
samme gjelder bygging av kraftlinjer.

Vannressursloven
har som formål å sikre en samfunnsmessig 
forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 
grunnvann. Ifølge loven kan ingen iverksette 
tiltak i vassdrag, som kan være til nevneverdig 
skade eller ulempe for noen allmenne 
interesser i vassdrag eller sjø, uten at det skjer 
i medhold av denne loven eller med konsesjon 
fra vassdragsmyndighetene.

Vannressursloven omfatter alle tiltak i 
vassdrag som vassdragsanlegg (bygning eller 
konstruksjon i eller over vassdrag, unntatt 
luftledninger) og andre tiltak i vassdraget 
som påvirker vannføring, vannstand, leie eller 
strømretning, hastighet eller den fysiske og 
kjemiske vannkvaliteten på en annen måte 
enn ved forurensing (forurensning omfattes av 
forurensingsloven).

Vassdragsreguleringsloven
gjelder for vassdragsreguleringer, dvs. 
anlegg eller tiltak som regulerer et vassdrags 
vannføring. Dette gjelder også utvidelse eller 
forandring av eldre reguleringsanlegg. Loven 
omfatter også anlegg eller tiltak som fører 
til økt vannføring ved overføring av vann 
og pumping av vann til et høyereliggende 
magasin.

For tiltak etter denne loven gjelder også 
vannressursloven, så sant det ikke er fastsatt 
egne regler i vassdragsreguleringsloven.

Regulering av vassdrag til ulike formål, 
herunder kraftproduksjon, krever konsesjon 
etter denne loven.

Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelseloven
har som formål å bidra til en samfunns-
utvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. Loven skal 
sikre at kommuner, fylkeskommuner og 
statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og 
samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet 
på en forsvarlig måte.

Kommunen skal fremme folkehelse innen de 
oppgaver og med de virkemidler kommunen 
er tillagt, herunder ved lokal utvikling og 
planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Medvirkning skal skje blant annet gjennom 
råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 
planleggingen. Kommunen skal også legge til 
rette for samarbeid med frivillig sektor.

Fylkeskommunen skal fremme folkehelse 
gjennom regional utvikling og planlegging, 
forvaltning og tjenesteyting og tiltak som 
kan møte fylkets folkehelseutfordringer. 
Fylkeskommunen skal være pådriver for og 
samordne folkehelsearbeidet i fylket, for 
eksempel gjennom partnerskap.

Folkehelseloven er viktig for samarbeid 
mellom offentlig og frivillig sektor for å skape 
gode helsefremmende planer og tiltak som 
bidrar til fysisk aktivitet i befolkningen.

Kampestein ved Vedfoss, Sandveddalen, Odda.  
Foto: Per Eide.
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B2, NATURMANGFOLDLOVEN

Norge fikk i 2009 en ny og viktig lov, 
naturmangfoldloven. Formålet med loven 
er å ta vare på naturen, enten gjennom vern 
eller bærekraftig bruk. Naturmangfoldloven 
er en sektorovergripende lov som gjelder 
for alle tiltak og all bruk som påvirker norsk 
natur. Det betyr at beslutninger som gjøres 
etter annet lovverk (plan- og bygningsloven 
og sektorlover, se faktaark B1), må sees 
i sammenheng med bestemmelser i 
naturmangfoldloven.

Dette faktaarket gir en oversikt over lovens 
grunnidé og hovedgrep. Sammen med 
faktaarkene B2-1 til B2-4, gir det en oversikt 
over lovens hovedgrep og de viktigste 
bestemmelsene. Hele loven finnes på 
www.lovdata.no.

Lovens grunnidé
Grunnidéen er å samle alle mål og 
prinsipper om forvaltning av norsk natur 
i en lov. Naturmangfoldloven er derfor 
blitt en omfattende lov med 10 kapitler og 
78 paragrafer og inneholder blant annet 
bestemmelser om vern og bærekraftig bruk. 
For natur- og friluftslivsinteressene er det noen 

kapitler og paragrafer som er mer sentrale enn 
andre, se tabell 1.

Lovens hovedgrep
Naturmangfoldloven deler grovt sett norsk 
natur inn i tre kategorier og knytter ulike 
virkemidler til disse i forhold til vern og 
bærekraftig bruk:

1. ALL NATUR
  – Formål, forvaltningsmål og miljørettslige 

prinsipper (grunnmuren)
2. NATUR SOM KREVER SPESIELLE 

HENSYN
  – Utvalgte naturtyper
  – Økologiske funksjonsområder for prioriterte 

arter
3. DEN MEST VERDIFULLE NATUREN

  – Prioriterte arter
  – Områdevern

Denne inndelingen av norsk natur kan 
illustreres med en tredelt pyramide, der all 
natur, også kalt grunnmuren, er nederst, natur 
som krever spesielle hensyn i midten og den 
mest verdifulle naturen er øverst i pyramiden, 
se figur 1 på neste side.

Kapittel Tema §§ Vi kt i g ste  §§ Faktaark

I Formål og virkeområde mv 1-3 1 B2-1

II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk 4-14 4,5, 7-12 B2-1

III Artsforvaltning 15-27 23, 24 B2-3

IV Fremmede organismer 28-32

V Områdevern 33-51 33-39 B2-4

VI Utvalgte naturtyper 52-56 52-56 B2-2

VII Tilgang til genetisk materiale 57-61

VIII Myndigheter etter loven, tilsyn 62-68

IX Håndheving og sanksjoner 69-75

X Avsluttende bestemmelser 76-78

TABELL 1. Tabellen viser en oversikt over naturmangfoldlovens kapitler og paragrafer, samt de viktigste 
paragrafene for natur- og friluftslivsinteressene. Tabellen viser også til faktaark som gir nærmere informasjon 
om de mest sentrale paragrafene.
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FIGUR 1. Figuren viser norsk natur i form av en tredelt pyramide. På venstre side vises forholdet mellom 
bruk, vern og forvaltning av natur med de virkemidlene i naturmangfoldloven som er knyttet til de tre 
nivåene. På høyre side vises hvilke lovverk beslutningene gjøres etter på de tre nivåene i pyramiden.

Truede arter: Hubro

Lær mer
I desember 2013 ble det arrangert kurs og 
nasjonal konferanse om naturmangfoldloven. 
Finn innholdet fra kurset og konferansen ved å 
søke på naturmangfoldloven på YouTube. 
For alle vedtak etter naturmangfoldloven er 
det opprettet et eget miljøvedtaksregister, se 
www.miljovedtak.no.
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B2-1, NATURMANGFOLDLOVEN: GRUNNMUREN

Grunnmuren i naturmangfoldloven består av 
formål, forvaltningsmål og miljørettslige 
prinsipper og gjelder for alle beslutninger og 
tiltak som berører norsk natur (nivå 1 i 
pyramiden, se faktaark B2). Disse 
bestemmelsene 
gjelder altså både de 
beslutningene som 
tas etter 
naturmangfoldloven 
og etter andre lover 
(plan- og 
bygningsloven og 
sektorlover, se 
faktaark B1). På 
denne måten skal 
grunnmuren danne 
en minstestandard 
for forvaltningen av 
norsk natur.

Formål (§ 1)
Formålsparagrafen i naturmangfoldloven 
er viktig og sier noen om verdiene som skal 
legges til grunn ved beslutninger. Kort sagt er 
formålet å ta vare på naturen, enten gjennom 
vern eller bærekraftig bruk, der det legges vekt 
på naturens egenverdi, opplevelsesverdi og som 
jordas viktigste ressurs:

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå 
og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

Forvaltningsmål (§§ 4 og 5)
Det er i loven fastsatt forvaltningsmål for 
naturtyper og økosystemer og for arter.

I § 4 fastslås det at mangfoldet av naturtyper 
skal ivaretas innenfor deres naturlige 
ut bredelsesområde, mens det i § 5 slås fast 
at artene skal ivaretas og skal forekomme 
i levedyktige bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder.

Disse forvaltningsmålene skal tillegges vekt 
i alle beslutninger uansett lovverk. Det betyr 
at beslutninger som gjør det umulig å nå disse 
forvaltningsmålene ikke kan gjennomføres. 
Det holder ikke å se avgjørelser enkeltvis, men 
slike avgjørelser må sees i sammenheng med 
forvaltningen som helhet.

Forvaltningsmål for naturtyper og 
økosystemer (§ 4) 
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas 
innenfor deres naturlige utbredelsesområde 
og med det arts- mangfoldet og de økologiske 
prosessene som kjennetegner den enkelte 
naturtype. Målet er også at økosystemers 
funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas 
så langt det anses rimelig. 
 
Forvaltningsmål for arter (§ 5, 1. ledd ) 
Målet er at artene og deres genetiske mangfold 
ivaretas på lang sikt og at artene forekommer 
i levedyktige bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig 
for å nå dette målet ivaretas også artenes 
økologiske funksjonsområder og de øvrige 
økologiske betingelsene som de er avhengige av.

Aktsomhetsplikt (§ 6)
I loven er det innført en generell aktsomhets-
plikt som omfatter alle; både enkeltpersoner, 
foretak og det offentlige.

Aktsomhetsplikten pålegger alle vise hensyn 
og unngå skade på naturmangfoldet, jf. for-
valtningsmålene i §§ 4 og 5. Aktsomhetsplikten 
er særlig relevant for bruk eller tiltak som 
ikke krever behandling eller beslutning fra 
offentlige myndigheter.

Aktsomhetsplikten medfører to plikter:

1. Enhver skal søke å gjøre seg kjent med hvilke 
naturverdier som kan bli skadelidende

2. Den enkelte skal gjøre det som er rimelig for 
å unngå skade på naturmangfoldet 

Miljørettslige prinsipper (§§ 8-12)
I naturmangfoldloven er miljøretts-
lige prinsipper lovfestet (jf. §§ 8-12). Disse 
prinsippene skal derfor legges til grunn 
som retningslinjer ved utøvelse av offentlig 
myndighet (eksempelvis anvendelse av 
eksisterende lover og forskrifter, utforming av 
nye lover og forskrifter, tilskudd, planlegging, 
forvaltning av fast eiendom) og vurderingene 
av disse prinsippene skal framgå av beslutnin-
gen (jf. § 7).

Det betyr at det i redegjørelsen for beslutnin-
gen skal framgå en helt konkret vurdering av 
disse prinsippene. Dette er derfor en svært 
viktig bestemmelse. 

Nivå 1

Faktaark B
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Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 
Offentlige beslutninger som berører natur-
mangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestands-
situasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet 
til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade 
på naturmangfoldet. 
 
Myndighetene skal videre legge vekt på 
kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med 
naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet. 
 
Føre-var-prinsippet (§ 9) 
Når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal 
det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmang-
foldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. 
 
Økosystemtilnærming og  
samlet belastning (§ 10) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut 
fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse  
skal bæres av tiltakshaver (§ 11) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å 
hindre eller begrense skade på naturmang-
foldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter 
 
Miljøforsvarlige teknikker og  
driftsmetoder (§ 12) 
For å unngå eller begrense skader på natur-
mangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering 
som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet 
og økonomiske forhold, gir de beste samfunns-
messige resultater.

Truede arter: Rød skogfrue

Grunnmurens betydning
Grunnmuren i naturmangfoldloven har i 
seg selv ingen direkte effekt, men skal virke 
sammen med grunnleggende mål og prinsipper 
i plan- og bygningsloven eller sektorlover. Det 
vil si at beslutninger etter plan- og bygnings-
loven eller sektorlover skal være “farget av” 
grunnmuren i naturmangfoldloven. Graden av 
“farge” fra grunnmuren i naturmangfoldloven 
avhenger av naturkvalitetene og verdien av 
disse, se figur 1.

Lær mer
Klima- og miljødepartementet har utarbeidet 
en egen veileder til kapittel II (§§ 4-12),  
se www.regjeringen.no.

Miljødirektoratet har laget et eget 
e-læringskurs for kapitel II i naturmangfold-
loven og handler blant annet om hvordan 
de miljørettslige prinsippene skal brukes i 
myndighetenes behandling av saker. Kurset 
er gratis og tar ca. 1,5 time og finnes på 
www.miljødirektoratet.no. 

NATURMANGFOLDLOVEN PLAN- OG BYGGNINGSLOVEN
ELLER SEKTORLOVER

BESLUTNINGEN

FIGUR 1. Figuren illustrerer hvordan grunnmuren i naturmangfoldloven innvirker på beslutninger 
som g jøres etter annet lovverk. I hvor stor grad beslutninger etter annet lovverk er “farget av” natur-
mangfoldloven er avhengig av naturkvalitetene og verdien av disse.
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B3, PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

I 2009 trådte det i kraft en ny plandel av 
plan- og bygningsloven (pbl) som erstatning 
for den forrige loven fra 1985. Plan- og 
bygningsloven er et verktøy for å ivareta 
samfunnsinteresser og forvalte arealer i hele 
landet. Planleggingen skal sikre bærekraftig 
utvikling og medvirkning i beslutningene fra 
berørte parter.
Dette faktaarket tar for seg lovens formål, 
virkeområde og oppbygging. Sammen med 
faktaarkene D2, D3, D4, D4-1 og D4-2 gir 
dette en oversikt over planprosessene og 
de ulike plantypene på nasjonalt, regionalt 
og kommunalt nivå. Se også figur 1 som 
gir en oversikt over plannivåer, ansvar og 
planoppgaver/-typer.

Lovens oppbygning
Plan- og bygningsloven er en omfattende lov. 
Den er delt i seks deler, 35 kapitler og 224 
paragrafer. For natur- og friluftslivsinteressene 
er det først og fremst de to første delene, 
alminnelig del og plandel som er viktige, se 
tabell 1. De resterende fire delene omhandler 
gjennomføring, byggesaksdel, håndhevings- og 
gebyrregler og sluttbestemmelser. Hele loven 
finnes på www.lovdata.no.

Formål, virkeområde og unntak
Pbl skal fremme bærekraftig utvikling og 
gjelder i hele landet, herunder vassdrag, og helt 
ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen.

Loven gjelder ikke for store kraftlinjer og 
anlegg for produksjon av energi som vindkraft 
og vannkraft. Loven gjelder heller ikke for 
rørledninger i sjø.

Planleggingen skal ivareta både kommunale, 
regionale og nasjonale interesser.

Naturmangfoldloven 
Det er viktig å huske at alle planer og 
vedtak etter pbl som påvirker natur, må 
sees i sammenheng med bestemmelser 
(grunnmuren) i naturmangfoldloven, 
se faktaark B2 og B2-1. Det betyr at i 
redegjørelsen for planvedtaket skal framgå 
en helt konkret vurdering av de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven.

Lovens formål § 1-1 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til 
beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. 
 
Planlegging etter loven skal bidra til å 
samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og 
vern av ressurser. 
 
Byggesaksbehandling etter loven skal sikre 
at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres 
forsvarlig. 
 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt 
på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 
miljø og samfunn skal beskrives. 
 
Prinsippet om universell utforming skal 
ivaretas i planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder 
hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og 
estetisk utforming av omgivelsene. 
 
Lovens virkeområde § 1-2 (1. og 2. ledd) 
Når ikke annet er bestemt, gjelder loven for 
hele landet, herunder vassdrag. 
I sjøområder gjelder loven ut til én nautisk mil 
utenfor grunnlinjene. 
 
Tiltak som er unntatt fra loven § 1-3 
Rørledninger i sjø for transport av petroleum 
omfattes ikke av loven. 
 
For anlegg for overføring eller omforming av 
elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 
tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og 14.

 

   Truede arter: Dvergspurv
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Del Kapittel Tema Fa kt a ar k

Første del: Alminnelig del 1 Felles bestemmelser

2 Krav om kartgrunnlag, stedfestet 
informasjon mv.

Andre del: Plandel

I. Innledende bestemmelser 3 Oppgaver og myndighet i planleggingen

4 Generelle utredningskrav

5 Medvirkning i planleggingen

II. Nasjonale planoppgaver 6 Statlige planretningslinjer og planvedtak D1

III. Regional planlegging 7 Regional planstrategi D2

8 Regional plan og planbestemmelse D2

9 Interkommunalt plansamarbeid D2

IV. Kommunal planlegging 10 Kommunal planstrategi D3

11 Kommuneplan D3-1

12 Reguleringsplan D3-2

13 Midlertidig forbud mot tiltak

V. Konsekvensutredninger for tiltak 
og planer etter annet lovverk 14 Konsekvensutredninger for tiltak og 

planer etter annet lovverk

TABELL 1 viser en oversikt over de to første delene i plan- og bygningsloven. Tabellen viser også til faktaark 
som gir nærmere informasjon om de viktigste kapitlene og paragrafene. Med unntak av konsekvensutredninger 
som er en del av kapittel 4, er det ikke laget egne faktaark til kapitlene 1-5, men relevante bestemmelser i disse 
kapitlene blir det vist til i de øvrige faktaarkene.

FIGUR 1. Figuren viser de tre plannivåene, hvem som har ansvaret på disse nivåene og hvilke planoppgaver 
og plantyper som ligger til disse nivåene.

NASJONALT
NIVÅ

Se faktaark D1

REGIONALT
NIVÅ

Se faktaark D2

Ansvar Planoppgaver / plantyper

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Fylkeskommunen

Kommunen LOKALT
NIVÅ

Se faktaark D3, D3-1 og D3-2
•Reguleringsplaner
– områderegulering

•Kommuneplan/delplaner

– detaljregulering

•Kommunal planstrategi

•Regionale planbestemmelser
•Regional plan
•Regional planstrategi

•Statlige planbestemmelser
•Statlige planretningslinjer
•Nasjonale forventninger
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D1, NASJONALE PLANOPPGAVER

Det er Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD) som er øverste plan-
myndighet og har blant annet ansvaret for å 
gi nasjonale føringer for arealplanleggingen. 
Stortingsmeldinger, nasjonale forventinger, 
planretningslinjer og planbestemmelser 
gir føringer for arealbruken på regionalt og 
kommunalt nivå.

Nasjonale forventninger (§ 6-1)
I plan- og bygningsloven (pbl) fra 2009 ble 
det innført et nytt nasjonalt dokument som 
heter Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging. Dette dokumentet har 
som formål å fremme bærekraftig utvikling og 
skal utarbeides av Regjeringen hvert fjerde år. 
Forventningene i dette dokumentet skal legges 
til grunn i all planlegging etter pbl.

Dette dokumentet vil formidle den nasjonale 
arealpolitikken og vil gi økt forutsigbarhet 
og være et grunnlag for statlig medvirkning 
i planleggingen regionalt og lokalt. Det er 
opp til Regjeringen å bestemme den formelle 
statusen til dette dokumentet. 

Dokumentet Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging finnes på 
www.regjeringen.no.

Statlige planretningslinjer (§ 6-2)
Regjeringen kan vedta statlige planretnings-
linjer (SPR)1 for hele landet eller et geografisk 
avgrenset område.

SPR skal brukes for å konkretisere viktige 
planleggingstemaer og skal være tydelige på 
mål og verdier som skal legges til grunn for 
planleggingen, samt hvordan ulike interesser 
og hensyn skal ivaretas og avveies.

SPR skal legges til grunn ved:
•  statlig, regional og kommunal planlegging 

etter pbl
•  enkeltvedtak som statlige, regionale og kom-

munale organer treffer etter pbl eller annet 
lovverk

Forslag til SPR skal sendes på høring med 
minst seks ukers frist. 

Følgende SPR er vedtatt etter pbl fra 2009:

•  Statlig planretningslinje for klima- og 
energi planlegging i kommunene, vedtatt  4. 
september 2009

1 Tidligere kalt rikspolitiske retningslinjer (RPR).

I tillegg finnes blant annet følgende RPR som 
fortsatt gjelder:

•  Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 
og unges interesser i planleggingen, vedtatt 
20. september 1995

•  Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag, vedtatt 10. november 1994

•  Rikspolitiske retningslinjer for planlegging 
i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen, 
vedtatt 9. juli 1993

Statlige planbestemmelser (§ 6-3)
Når det er nødvendig for å ivareta nasjonale 
eller regionale interesser, kan Regjeringen etter 
samråd med berørte kommuner og regionale 
planmyndigheter, vedta statlige planbestem-
melser (SPB)2.

SPB kan gjelde i hele landet eller for et 
avgrenset geografisk område. Det kan 
nedlegges forbud mot at det innenfor det 
angitte området blir iverksatt bygge- eller 
anleggstiltak uten samtykke fra departementet. 
Forbudet kan fastsettes for inntil 10 år, men 
kan forlenges med fem år av gangen.

SPB er rettslig bindende bestemmelser og går 
også foran eldre arealplaner.

Forslag til bestemmelser skal sendes på høring 
med minst seks ukers frist.

Rikspolitiske bestemmelser som fortsatt 
gjelder er:

•  Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for 
kjøpesentre, vedtatt 27. juni 2008

Statlig arealplan (§ 6-4)
Statlig arealplan (arealdel av kommuneplan 
eller reguleringsplan) kan brukes når gjennom-
føringen av viktige statlige eller regionale 
utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør 
det nødvendig eller andre samfunnsmessige 
hensyn tilsier det.

Statlig arealplan er en unntaksordning og skal 
brukes når det ikke forventes at den ordinære 
planleggingen vil gi det resultatet som staten 
kan godta. Ved bruk av statlig arealplan er 
det departementet som vedtar planen. Statlig 
arealplan skal følge gjeldende regler for 
gjennomføring av og innholdet i arealplaner, 
jf. kapittel 11 og 12, se faktaark D3, D3-1 og 
D3-2.

2 Tidligere kalt rikspolitiske bestemmelser (RPB).
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Byggeforbud i 100-metersbeltet 
langs sjøen (§ 1-8)
I pbl er det lovfestet et generelt byggeforbud 
i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet 
gjelder så lenge ikke annen byggegrense er 
fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i 
reguleringsplaner.

Det er ikke noe generelt forbud mot å bygge i 
strandsonen langs vassdrag, men kommunen 
vil etter bestemmelsen ha en plikt til å 
vurdere om det skal fastsettes en byggegrense 
i kommuneplanens arealdel, for på den måte 
å ivareta viktige natur- og kulturmiljøer og 
friluftslivsinteresser langs vassdrag.

Organisasjonenes rolle
Natur- og friluftslivsorganisasjonene (først 
og fremst sentralt) bør jobbe for at det blir 
utarbeidet stortingsmeldinger, nasjonale 
forventninger, SPR og SPB som inneholder 
gode og tilstrekkelige virkemidler som ivaretar 
natur- og friluftslivsinteressene.

Når forslag til SPR, SPB og andre dokumenter 
som berører natur og friluftsliv sendes på 
høring, er det viktig at organisasjonene 
kommer med innspill.

På regionalt og lokalt plan er det viktig at 
organisasjonene påser at SPR, SPB og andre 
nasjonale føringer for arealplanleggingen blir 
fulgt opp i praksis og bruker innholdet i disse 
som argumenter i sine innspill til ulike planer.

 D2, REGIONALE PLANOPPGAVER

Det er en rekke oppgaver som egner seg for 
planlegging på regionalt nivå. Mange plan-
spørsmål berører forhold i flere kommuner, 
og mange oppgaver lar seg ikke løse i den 
enkelte kommune. Regionale planavklarin-
ger er derfor viktig for å gjennomføre både 
nasjonal, regional og kommunal miljø- og 
arealpolitikk.
Dette faktaarket gir en oversikt over 
planprosessen eller saksgangen i regional 
planlegging og hva som kan være 
innholdet i en slik plan, samt natur- og 
friluftslivsorganisasjonens rolle. I tillegg gis 
en kort gjennomgang av interkommunalt 
plansamarbeid. Hele loven finnes på 
www.lovdata.no.

Planstrategi (pbl kap. 7)
All regional planlegging etter plan- og 
bygningsloven (pbl) skal ha sitt utgangspunkt i 
en regional planstrategi.

Utarbeiding av en regional planstrategi 
er obligatorisk og skal vedtas av regional 
planmyndighet, dvs. fylkeskommunen, en gang 
i hver valgperiode og senest innen ett år etter 
konstituering. Planstrategien skal utarbeides 
i samarbeid med kommuner, statlige organer, 
organisasjoner og institusjoner som blir berørt 
av planarbeidet, jf. § 7-1.

Planstrategien skal inneholde en oversikt over 
hvordan de prioriterte planoppgavene skal 
følges opp, samt et opplegg for medvirkning i 
dette planarbeidet, jf. § 7-1.

Planstrategien skal redegjøre for viktige 
regionale utviklingstrekk og utfordringer, 

vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og 
ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp 
gjennom videre planlegging, jf. § 7-1.

Forslag til regional planstrategi skal sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn med 
minst seks ukers uttalefrist. Planstrategien 
vedtas av fylkeskommunen og legges fram 
for Kongen, dvs. regjeringen til godkjenning, 
jf. § 7-2.

Naturmangfoldloven 
Det er viktig å huske at alle planer og 
vedtak etter pbl som påvirker natur, må 
sees i sammenheng med bestemmelser 
(grunnmuren) i naturmangfoldloven, 
se faktaark B2 og B2-1. Det betyr at i 
redegjørelsen for planvedtaket skal framgå 
en helt konkret vurdering av de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven.

 
Regional plan (pbl kap. 8)
Fylkeskommunen har ansvaret for at det 
utarbeides regionale planer for de spørsmål 
som er fastsatt i den regionale planstrategien. I 
tillegg kan Kongen, dvs. Regjeringen, pålegge 
fylkeskommunen å utarbeide regionale planer 
for bestemte virkefelt, tema eller geografiske 
områder, jf. § 8-1.
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Hva egner seg for regional planlegging? 
Et planspørsmål som har betydning for 
flere kommuner, er i utgangspunktet et 
aktuelt tema for en regional plan. Spørsmål 
som samferdselstiltak og infrastruktur, 
bolig-, hytte- og næringsutvikling, jordvern, 
natur- og friluftsområder, fjell-, kystsone- og 
vassdragsforvaltning kan behandles gjennom 
regional plan.

Planprogram
For arbeidet med en regional plan skal 
det utarbeides et planprogram, jf. § 8-3. 
Planprogrammet skal gjøre rede for, jf. § 4-1:

•  formålet med planarbeidet
•  planprosessen med frister og deltakere
•  opplegg for medvirkning, spesielt i forhold 

til grupper som anses for særlig berørt
•  hvilke alternativer som vil bli vurdert
•  behov for utredninger
Planprogrammet skal sendes ut på høring og 
legges til offentlig ettersyn med uttalefrist på 
minst seks uker, jf. § 8-3. Planprogrammet 
fastsettes av fylkeskommunen.

Utarbeidelse av regional plan
Ved utarbeidelse av regional plan skal 
fylkeskommunen gjøre dette i samarbeid 
med berørte offentlige myndigheter og 
organisasjoner. Statlige organer og kommuner 
har både rett og plikt til å delta når det berører 
deres virkeområde eller egne planer, jf. § 8-3.

Regionale planer som innebærer framtidig 
utbygging, skal inneholde en særskilt vurdering 
og beskrivelse (konsekvensutredning) av 
planens virkninger på miljø og samfunn i 
samsvar med § 4-2, jf. § 8-3.

I medhold av § 4-2 er det utarbeidet en egen 
forskrift om konsekvensutredninger etter pbl.

Forslaget til regional plan skal sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn med minst 
seks ukers frist, jf. § 8-3.

Regionale planbestemmelser
Til regionale planer som gir retningslinjer 
for arealbruk er det mulig å vedta en regional 
planbestemmelse som skal sikre at det ikke 
foretas arealbruksendringer som er i strid med 
planens retningslinjer.

Forslag om regionale planbestemmelser skal 
utarbeides og behandles på samme måte som 
utarbeidelse og vedtak av regional plan, jf. 8-5, 
(se egne avsnitt).

Vedtak av regional plan
Det er fylkeskommunen som endelig vedtar 
den regionale planen, dersom ikke et statlig 

organ eller en kommune har vesentlige 
innvendinger slik at planen bringes inn for 
Kommunal og moderniseringsdepartementet. 
Departementet kan da gjøre endringer hvis de 
finner det påkrevd, jf. § 8-4.

Departementet kan også, etter eget initiativ, 
endre planen ut fra nasjonale interesser, 
jf. § 8-4.

Virkning av regional plan
Formålet med regional plan er først og fremst 
å legge et godt grunnlag for god kommunal 
planlegging. Planen skal legges til grunn 
ved kommunal og statlig planlegging og for 
regionale organers virksomhet, jf. § 8-2.

Hvis forslag til kommunal plan likevel strider 
mot en regional plan, kan fylkeskommunen 
fremme innsigelse mot den kommunale 
planen. Det betyr at utbyggingsplaner, som 
strider mot den regionale planen, kan bli 
stoppet.

Organisasjonenes rolle

Planstrategi
Det er planstrategien som fastsetter hvilke 
regionale planer som skal utarbeides. Det er 
derfor svært viktig at natur- og friluftslivs-
organisasjonene kommer med innspill om 
utfordringer, problemstillinger og behovet for 
planer innenfor natur og friluftsliv i fylket.

Planprogram
Det er viktig at organisasjonene kommer med 
innspill til innholdet i planprogrammet så 
tidlig som mulig om viktige problemstillinger, 
utredningsbehov og planbehov innenfor natur 
og friluftsliv.

Kartgrunnlag 
Kommunen skal sørge for at det foreligger 
et oppdatert offentlig kartgrunnlag for 
de formål som omhandles i loven. Staten 
skal stille til rådighet nasjonale kartdata 
for alle kommuner. Statlige, regionale og 
kommunale organer skal legge stedfestet 
informasjon til rette slik at informasjonen 
er lett tilgjengelig for bruk i plan- og 
byggesaksbehandlingen. Kartgrunnlaget 
skal også kunne nyttes til andre offentlige og 
private formål,  
(§ 2-1, første ledd). 
 
Det betyr at kartgrunnlaget også 
skal stilles til rådighet for natur- og 
friluftslivsorganisasjonene.

Faktaark D
2



19Siste utgaver av faktaark finnes på www.faktaark.no

Konsekvensutredninger
Det er viktig at organisasjonene passer på 
at mulige virkninger for natur og friluftsliv 
blir konsekvensutredet på en grundig måte. 
Eventuelle mangler må påpekes og kreves 
utredet. Etter at konsekvensutredningen er 
ferdig, er det viktig å påse at den er tilfreds-
stillende utført og eventuelt påpeke mangler og 
svakheter.

Regional plan med planbestemmelser
I utarbeidelsen av selve den regionale planen 
med eventuelle planbestemmelser er det viktig 
at organisasjonene kommer med en konkret 
uttalelse og påser at det blir tatt tilstrekkelig 
hensyn til natur- og friluftslivsinteressene. 
Uttalelsen bør ta utgangspunkt i innspillene til 
planprogrammet.

Etter planvedtak
Når endelig vedtak er fattet, er det viktig for 
organisasjonene å sørge for at planen i praksis 
blir fulgt i forhold til natur- og friluftslivs-
interessene, og at kommuneplaner og andre 
planer blir utarbeidet i tråd med den regionale 
planen.

Hvis planen ikke er tilfredsstillende for natur- 
og friluftslivsinteressene, er det viktig å uttale 
seg om det.

Interkommunalt plansamarbeid 
(pbl kap. 9)
To eller flere kommuner kan eller 
bør samarbeide om planlegging over 
kommunegrensene når det er hensiktsmessig. 
Samarbeidet kan omfatte alle kommunale 
plantyper, jf. § 9-1.

Interkommunalt plansamarbeid kan 
igangsettes for gjennomføring av regional 
planstrategi og er da et alternativ til regional 
plan. Fylkeskommunen eller statlige myndig-
heter kan anmode kommunene om å innlede et 
slikt samarbeid når det ansees nødvendig for å 
ivareta hensyn og løse oppgaver som går utover 
den enkelte kommune, jf. § 9-1.

Det er fastsatt egne regler for hvordan slikt 
samarbeid mellom kommuner skal styres og 
gjennomføres m.m.

For selve planprosessen, innholdet og 
medvirkningen gjelder likevel reglene for 
vedkommende plantype, jf. § 9-3, se fakta-
arkene D3, D3-1 og D3-2.

Medvirkning 
Ifølge loven skal fylkeskommunen blant 
annet samarbeide med organisasjoner om 
den regionale planleggingen. Natur- og 
friluftslivsorganisasjonene har derfor en 
helt naturlig og viktig rolle gjennom hele 
prosessen, både i selve utarbeidelsen og i 
høringer. Imidlertid er det viktig å huske på 
at jo tidligere i prosessen organisasjonene 
kommer med sine innspill og synspunkter, jo 
lettere er det å få gjennomslag! 
 
Det er politikerne i fylkeskommunen som 
vedtar planstrategi, planprogram og konkrete 
planer, men det er administrasjonen som 
utarbeider disse på oppdrag fra og i samspill 
med politikerne og andre samarbeidspart-
nere. Det er derfor viktig å ha god kontakt 
både med politikerne og administrasjonen 
gjennom hele prosessen. Administrasjonen 
skal også gi råd og veiledning om prosessen 
og muligheter for medvirkning.

                                       

Maculinea arion
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D3, KOMMUNAL PLANLEGGING – PLANPROSESSEN

I plan- og bygningsloven (pbl) er det 
 bestemmelser om hvordan kommunal 
planlegging skal være i forhold til prosess, 
innhold, medvirkning og avklaring av 
konflikter og uenighet.
Dette faktaarket gir en oversikt over 
planprosessen eller saksgangen i kommunal 
planlegging (kommuneplan og regulerings-
plan). For nærmere beskrivelse av innholdet 
i kommuneplan og reguleringsplan, se 
henholdsvis faktaark D3-1 og D3-2.

Kommunal Planstrategi (pbl kap. 10)
All planlegging etter pbl i kommunen skal 
ha sitt utgangspunkt i en planstrategi, som 
skal vedtas av kommunestyret i løpet av det 
første året i en ny valgperiode, jf. § 10-1. 
Planstrategien bør blant annet omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder 
langsiktig arealbruk og miljøutfordringer 
og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden.

I arbeidet med planstrategien skal 
kommunestyret ta stilling til om gjeldende 
kommuneplan eller deler av den skal revideres, 
eller om planen skal videreføres uten 
endringer. Kommunestyret kan også ta stilling 
til om det er behov for nye reguleringsplaner, 
revidering av reguleringsplaner, eller om det er 
reguleringsplaner som bør oppheves.

Naturmangfoldloven 
Det er viktig å huske at alle planer og 
vedtak etter pbl som påvirker natur, må 
sees i sammenheng med bestemmelser 
(grunnmuren) i naturmangfoldloven, 
se faktaark B2 og B2-1. Det betyr at i 
redegjørelsen for planvedtaket skal framgå 
en helt konkret vurdering av de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven.

Medvirkning i planprosessen 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge 
til rette for medvirkning, jf. § 5-1. Natur- og 
friluftslivsorganisasjonene har derfor en 
naturlig og rettmessig plass og rolle i alle 
stadier i en planprosess, se figur 2. Imidlertid 
er det viktig å huske på at jo tidligere i 
prosessen organisasjonene kommer med sine 
innspill og synspunkter, jo lettere er det å få 
gjennomslag! 
 
Det er politikerne i kommunen som vedtar 
planstrategi, planprogram og konkrete 
planer, men det er administrasjonen som 
utarbeider disse på oppdrag fra og i samspill 
med politikerne. Det er derfor viktig å 
ha god kontakt både med politikerne og 
administrasjonen gjennom hele prosessen. 
Administrasjonen skal også gi råd og 
veiledning om prosessen og muligheter for 
medvirkning. 

Regionalt planforum 
Det bør være et regionalt planforum i hvert 
fylke for å trekke alle berørte sektorer inn i 
planleggingen, klarlegge ulike interesser og 
finne fram til gode løsninger gjennom selve 
planprosessen. 
 
Fylkeskommunen har ansvaret for å opprette 
et regionalt planforum, som skal ta opp 
regionale og kommunale planer. I dette 
forumet skal representanter for statlige, 
regionale og kommunale interesser delta. 
Dette planforumet er tenkt som et fleksibelt 
og målrettet organ og representanter for 
berørte interesser kan inviteres til å delta, 
jf. § 5-3 i pbl. 
 
Natur- og friluftslivsorganisasjonen bør 
derfor være en naturlig deltaker på disse 
møtene når planer som bører viktige 
natur- og friluftslivsinteresser blir tatt opp. 
Dette gjelder blant annet regionale planer 
og alle kommuneplaner, men også enkelte 
reguleringsplaner.

Kommuneplan (pbl kap. 11)

Oppstart
Når arbeidet med kommuneplan, herunder 
revisjon av kommuneplan, settes i gang, 
skal berørte, offentlige organer og andre 
interesserte varsles om formål og viktige 
problemstillinger for planarbeidet, jf. § 11-12.

Planprogram
For arbeidet med kommuneplan skal det 
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utarbeides et planprogram, jf. § 11-13. 
Planprogrammet skal gjøre rede for, jf. § 4-1:

  – formålet med planarbeidet
  – planprosessen med frister og deltakere
  – opplegg for medvirkning, spesielt i forhold 

til grupper som anses for særlig berørt
  – hvilke alternativer som vil bli vurdert
  – behov for utredninger

Planprogrammet skal sendes ut på høring, 
senest samtidig med varsel om oppstart av 
arbeidet med kommuneplan med en uttalefrist 
på minst seks uker, jf. §§ 11-12 og 11-13.

Planforslag
Det utarbeides et konkret forslag til 
kommuneplan som skal sendes på høring med 
en uttalefrist på minst seks uker, jf. § 11-14.

Kommuneplanen skal inneholde en 
samfunnsdel med handlingsprogram og en 
arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til 
langsiktige utfordringer, mål og strategier 
for kommunesamfunnet som helhet og 
kommunen som organisasjon. Arealdelen 
skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen 
og rammer og betingelser for hvilke tiltak 
og ny arealbruk som kan settes i verk, samt 
hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 
disponering av arealer. Nærmere om innholdet 
i kommuneplanen, se faktaark D3-1.

Kommuneplaner med retningslinjer eller 
rammer for framtidig utbygging skal inneholde 
en særskilt vurdering og beskrivelse av planens 
virkninger for miljø og samfunn i samsvar 
med § 4-2, jf. § 11-13. I medhold av § 4-2 er det 
utarbeidet en egen forskrift om konsekvens-
utredninger etter pbl. 

Innsigelse
Statlige og regionale organer kan fremme 
innsigelse til forslag til kommuneplanens 
arealdel i spørsmål som er av nasjonal eller 
vesentlig regional betydning. Nabokommuner 
kan også fremme innsigelse i spørsmål som 
har vesentlig betydning for kommunens 
innbyggere eller naturmiljø, jf. § 5-4.

Innsigelsesretten faller imidlertid bort, hvis 
kravene til deltakelse i planprosessen ikke er 
oppfylt, jf. § 3-2 tredje ledd og innsigelsen ikke 
er fremmet senest innen fristen for høring av 
planforslaget, jf. 5-4 siste ledd.

Mekling
Hvis det ikke oppnås direkte enighet mellom 
kommunen og den myndighet som har varslet 
innsigelse, skal det normalt foretas mekling 
mellom partene. Målet med meklingen er å 
komme fram til enighet. Det er fylkesmannen 
som står for meklingen. Dersom det ikke 
oppnås enighet, gjør kommunen sitt 
vedtak og sender planen til Kommunal og 
moderniseringsdepartementet (KMD) med 
innsigelsen og meklerens tilrådning.  
KMD avgjør om innsigelsen skal tas til følge og 
planen endres, jf. § 5-6.

Vedtak
Det er kommunestyret som vedtar kommune-
planen, jf. § 11-15. Av saksframlegget til 
kommunestyret skal det framgå hvordan 
virkningene av planen og innkomne uttalelser 
til planforslaget er vurdert og hvilken 
betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det 
skal også framgå hvordan planen ivaretar 
nasjonale og regionale hensyn.

Den vedtatte planen skal kunngjøres og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Klage
Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, 
jf. § 11-15. Det betyr at verken organisasjoner 
eller andre kan klage på innholdet i en 
kommuneplan.

Reguleringsplan (pbl kap. 12)

Oppstart
Når arbeidet med reguleringsplan settes i gang, 
skal berørte offentlige organer og andre inte-
resserte varsles. Avgrensingen av planområdet 
skal framgå av varslet, jf. § 12-8.

Planprogram
For reguleringsplaner som har vesentlige 

FIGUR 1 viser hovedtrekkene i planprosessen for utarbeidelse av kommuneplan. Figuren viser også hvordan 
de miljørettslige prinsippene (§§ 8-12 – grunnmuren) i naturmangfoldloven (nml) skal gjennomsyre hele 
planarbeidet.

Varsel om 
oppstart

Utarbeide 
planprogram

Høring av 
planprogram

Vedta 
planprogram

Utarbeide 
planforslag og 
konsekvens-
utredning

Høring av 
planforslag og 
konsekvens-
utredning

Behandle 
innspill

Bearbeide 
plan

Vedtak

KunngjøringKommunal 
planstrategi

Naturmangfoldloven (§ 8-12 – grunnmuren): Kunnskapsgrunnlaget, føre-var,
økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnadsdekning og miljøforsvarlige teknikker
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virkninger på miljø og samfunn, skal det 
utarbeides planprogram, jf. § 12-9.

Planprogrammet skal gjøre rede for, jf. § 4-1:

  – formålet med planarbeidet
  – planprosessen med frister og deltakere
  – opplegg for medvirkning, spesielt i forhold 

til grupper som anses for særlig berørt
  – hvilke alternativer som vil bli vurdert
  – behov for utredninger

Planprogrammet skal sendes ut på høring, 
senest samtidig med varsel om oppstart av 
arbeidet med kommuneplan med en uttalefrist 
på minst seks uker, jf. §§ 12-8 og 12-9 i pbl.

For nærmere bestemte reguleringsplaner kan 
planprogrammet unnlates når regulerings-
planen er i samsvar med kommuneplanens 
arealdel eller områdereguleringen og 
virkingene er tilfredsstillende beskrevet i 
overordnet plan, jf. § 12-9.

For reguleringsplaner som ikke ansees å ha 
vesentlige virkning på miljø og samfunn, er det 
altså ikke krav om planprogram.

Planforslag
Et konkret forslag til reguleringsplan skal 
sendes på høring med en uttalelses- og 
innsigelsesfrist på minst seks uker, jf. § 12-10. 
Planer som har vesentlige virkninger på miljø 
og samfunn skal inneholde en konsekvens-
utredning i samsvar med § 4-2, jf. § 12-10. I 
medhold av § 4-2 er det utarbeidet en egen 
forskrift om konsekvensutredninger etter pbl. 
Nærmere om innholdet i reguleringsplanen, se 
faktaark D3-2.

Innsigelse
Statlige og regionale organer kan fremme 
innsigelse til forslag til reguleringsplan i 
spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning. Nabokommuner kan også 

fremme innsigelse i spørsmål som har vesentlig 
betydning for kommunes innbyggere eller 
naturmiljø, jf. § 5-4.

Innsigelsesretten faller imidlertid bort hvis 
kravene til deltakelse i planprosessen ikke er 
oppfylt, jf. § 3-2 tredje ledd og innsigelsen ikke 
er fremmet senest innen fristen for høring av 
planforslaget, jf. 5-4 siste ledd.

Mekling
Hvis det ikke oppnås direkte enighet mellom 
kommunen og den myndighet som har varslet 
innsigelse, skal det normalt foretas mekling 
mellom partene. Målet med meklingen er å 
komme fram til enighet. Det er fylkesmannen 
som står for meklingen. Dersom det ikke 
oppnås enighet, gjør kommunen sitt 
vedtak og sender planen til Kommunal og 
moderniseringsdepartementet (KMD) med 
innsigelsen og meklerens tilrådning. KMD 
avgjør om innsigelsen skal tas til følge og 
planen endres, jf. § 5-6.

Vedtak
Reguleringsplanen legges fram for 
kommunestyret for vedtak, eventuelt med 
alternativer, jf. § 12-12. Av saksframlegget 
til kommunestyret skal det framgå hvordan 
virkningene av planen og innkomne uttalelser 
til planforslaget er vurdert og hvilken 
betydning disse er tillagt ved vedtaket.

Den vedtatte planen skal kunngjøres og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Klage
Kommunestyrets endelige vedtak om regule-
ringsplan kan påklages innen tre uker etter at 
berørte parter er underrettet, jf. § 12-12, tredje 
ledd.

Det betyr at natur- og miljøvernorganisasjoner 
kan klage på reguleringsplaner som de mener 
strider mot natur- og friluftslivsinteressene.

FIGUR 2 viser hovedtrekkene i planprosessen for utarbeidelse av reguleringsplan. Figuren viser også hvordan 
de miljørettslige prinsippene (§§ 8-12 – grunnmuren) i naturmangfoldloven (nml) skal gjennomsyre hele 
planarbeidet. Øverste del av figuren viser prosessen når planen har vesentlige virkninger på miljø og samfunn. 
Nederste del av figuren viser prosessen når planen ikke har vesentlige virkninger på miljø og samfunn.
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Naturmangfoldloven (§ 8-12 – grunnmuren): Kunnskapsgrunnlaget, føre-var,
økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnadsdekning og miljøforsvarlige teknikker

Kommune-
planens 
arealdel

Kommunal 
planstrategi

Kommunal 
planstrategi
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ORGANISASJONENS 
ROLLE

FRISTER FOR OFFENTLIG-
GJØRING OG INNSPILL 

M.M.

INNHOLD PLANPROSESSEN

Sette seg inn i saken og 
forberede innspill.

Varsel om oppstart. Formålet og viktigste 
problemstillinger.

OPPSTART

Innspill med blant annet:
• hvilke temaer som bør 

være med
• utredningsbehov
• natur- og 

friluftslivsområder som må 
bevares

• hvilke hensyn som må tas
• medvirkning

Høring med minimum seks 
ukers frist.

Sendes ut senest samtidig 
med varsel om oppstart.

• Formål
• Prosess
• Frister
• Deltakere
• Medvirkning
• Alternativer
• Utredningsbehov

PLANPROGRAM

Høringsuttalelse med 
konkrete kommentarer og 
innspill til planforslaget.
Uttalelsen bør ta 
utgangspunkt i innspillene til 
planprogrammet.

Høring med minimum seks 
ukers frist.

Det utarbeides et konkret 
forslag til kommuneplan med 
konsekvensutredning.

PLANFORSLAG

Ha kontakt med 
innsigelsesmyndighetene og 
fremme viktige synspunkter.

Statlige og regionale organer 
og nabokommuner må varsle 
eventuell innsigelse innen 
høringsfristen.

INNSIGELSE

Støtte en eventuell 
innsigelse og ha kontakt 
med innsigelsesmyndigheter 
og eventuelt kommunen og 
departementet.

Mekling foretas av 
fylkesmannen.
Hvis ikke enighet oppnås 
sender kommunen planen til 
Miljødepartementet til 
endelig avgjørelse.

Statlige og regionale 
organer og nabokommuner 
kan opprettholde eventuelle 
innsigelser.

MEKLING

Uttale seg om resultatet. Vedtaket skal kunngjøres og 
gjøres tilgjengelig senest 12 
uker etter vedtak.

Kommunestyret vedtar den 
endelige kommuneplanen.

VEDTAK

Vedtaket kan ikke påklages. KLAGE

KOMMUNEPLAN

PLANSTRATEGI
HØRING: Ingen høring, men forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før vedtak.
INNHOLD: Utviklingstrekk, utfordringer og behov for planer. 
FRISTER FOR OFFENTLIGGJØRING OG INNSPILL M.M: Vedtas av kommunestyret i løpet av 
første året i en ny valgperiode.
ORGANISASJONENS ROLLE: Viktig med innspill med viktige strategiske momenter, både før og 
etter offentliggjøringen.
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FIGUR 3 viser gangen i planprosessen med frister, offentliggjøring og medvirkning, samt natur- og 
friluftslivsorganisasjonenes rolle i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan og reguleringsplan.

REGULERINGSPLAN
PLANPROSESSEN INNHOLD FRISTER FOR 

OFFENTLIG-GJØRING OG 
INNSPILL M.M.

ORGANISASJONENS 
ROLLE

OPPSTART Igangsetting og 
planavgresning.

Varsel om oppstart. Sette seg inn i saken og
forberede innspill.

PLANPROGRAM • Formål
• Prosess
• Frister
• Deltakere
• Medvirkning
• Alternativer
• Utredningsbehov

Skal utarbeides ved 
vesentlige virkninger på miljø 
og samfunn.
Høring med minimum seks 
ukers frist.

Innspill med blant annet:
• hvilke temaer som bør 

være med
• utredningsbehov
• natur- og 

friluftslivsområder som må 
bevares

• hvilke hensyn som må tas
• medvirkning

PLANFORSLAG Det utarbeides et konkret 
forslag til reguleringsplan, 
evt. med 
konsekvensutredning.

Høring med minimum seks 
ukers frist.

Høringsuttalelse med 
konkrete kommentarer og 
innspill til planforslaget.
Uttalelsen bør ta 
utgangspunkt i innspillene til 
planprogrammet hvis slik er 
utarbeidet.

INNSIGELSE Statlige og regionale organer 
og nabokommuner må varsle 
eventuell innsigelse innen 
høringsfristen.

Ha kontakt med innsigelses-
myndighetene og fremme 
viktige synspunkter.

MEKLING Statlige og regionale organer 
og nabokommuner kan 
opprettholde eventuelle 
innsigelser.

Mekling foretas av 
fylkesmannen.
Hvis ikke enighet oppnås 
sender kommunen planen til 
Miljødepartementet til 
endelig avgjørelse.

Støtte en eventuell 
innsigelse og ha kontakt med 
innsigelsesmyndigheten og 
eventuelt kommunen og 
departementet.

VEDTAK Kommunestyret (med 
muligheter for enkelte 
unntak) vedtar den endelige 
reguleringsplanen.

Vedtaket skal kunngjøres og 
gjøres tilgjengelig.

Uttale seg om resultatet.

KLAGE Vedtaket kan påklages innen 
tre uker etter at berørte 
parter er underrettet.

Vurdere og eventuell sende 
en klage.

PLANSTRATEGI
HØRING: Ingen høring, men forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før vedtak.
INNHOLD: Utviklingstrekk, utfordringer og behov for planer. 
FRISTER FOR OFFENTLIGGJØRING OG INNSPILL M.M: Vedtas av kommunestyret i løpet av 
første året i en ny valgperiode.
ORGANISASJONENS ROLLE: Viktig med innspill med viktige strategiske momenter, både før og 
etter offentliggjøringen.
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D3-1, KOMMUNAL PLANLEGGING – KOMMUNEPLAN

Kommuneplanen er kommunens over-
ordnede styringsdokument og gir rammer for 
samfunns- og arealutviklingen i kommunen. 
Dette er den viktigste planen i kommunen, 
og innholdet er derfor helt sentralt for natur- 
og friluftslivsinteressene.
Oversikt over den kommunale planprosessen 
eller saksgangen gis i faktaark D3. Dette 
faktaarket gir oversikt over innholdet i 
kommuneplan.

Kommuneplan (pbl kap. 11)
Kommuneplan skal ivareta både kommunale, 
regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver og skal ta utgangspunkt i den 
kommunale planstrategien. Kommuneplanen 
skal bestå av en samfunnsdel med handlingsdel 
og en arealdel, jf. § 11-1.

For bestemte områder, temaer eller virksom-
heter kan det utarbeides kommunedelplan 
(jf. § 11-1, tredje ledd). For avgrensede 
områder kan det i kommuneplanen sette krav 
til utarbeidelse av reguleringsplan, se faktaark 
D3-2.

Rettsvirkning av kommuneplanen 
Samfunnsdelen i kommuneplanen er ikke 
juridisk bindende, men skal være førende 
for de vedtak og tiltak som gjennomføres.
Kommuneplanens arealdel er juridisk 
bindende for nye tiltak eller utvidelse 
av eksisterende tiltak. Planen gjelder fra 
kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken 
skal avgjøres av departementet på grunn av 
innsigelse, jf. § 11-6.

Kommuneplanens samfunnsdel 
(pbl §§ 11-2 til 11-4)
Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til 
grunn for kommunens egen virksomhet og for 
statens og regionale myndigheters virksomhet 
i kommunen. Samfunnsdelen skal ta stilling til 
langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet og kommunen som orga-
nisasjon. Sektorplanlegging bør være forankret 
i samfunnsdelen og skal gi grunnlaget for 
overordnede prioriteringer i arealdelen.

Til kommuneplanens samfunnsdel skal det 
lages en handlingsdel eller et handlings-
program, som skal gi grunnlag for kommunens 
prioriteringer. Handlingsprogrammet skal 
rulleres årlig, og forslag til vedtak skal offent-
liggjøres minst 30 dager før kommunestyrets 
behandling.

FIGUR 1. Kommuneplanen skal være forankret i den kommunale planstrategien, se faktaark D3, og består 
av en samfunnsdel og en arealdel. Til samfunnsdelen skal det utarbeides et handlingsprogram som skal 
være grunnlag for årlige prioriteringer. Dette programmet skal rulleres årlig. På avgrensede områder av 
samfunnsdelen kan det utarbeides mer detaljerte kommunedelplaner. Kommuneplanens arealdel består 
av et kommuneplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele kommunen. For 
avgrensede områder i kommunen kan det utarbeides en mer detaljert kommunedelplan. I arealdelen kan 
det for klart avgrensede områder settes krav om reguleringsplan med nærmere bestemmelser for bruk, vern 
og utforming. Viktige tiltak for å realisere bestemmelser i arealdelen om bruk, vern og utforming bør inn i 
handlingsprogrammet.
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Innholdet i samfunnsdelen med handlings-
program er derfor viktig for natur- og 
friluftslivsinteressene i kommunen.

For avgrensede temaer eller virksomhets-
områder kan det utarbeides mer detaljerte 
kommunedelplaner. Disse planene skal også ha 
en handlingsdel, som rulleres årlig, og som skal 
angi hvordan planen skal følges opp.

For samfunnsdelen gjelder bestemmelsene 
om oppstart, planprogram, høring og vedtak 
(§§ 11-12 til 11-15, men ikke bestemmelsene 
om innsigelse m.m. (§§ 11-16 til 11-18), jf. også 
faktaark D3.

Arealformål i kommuneplanens  
arealdel (§ 11-7) 
1. Bebyggelse og anlegg - Underformål: bolig-
bebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, 
kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for 
offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og 
turistformål, råstoffutvinning, nærings-
bebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, 
uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Underformål: veg, bane, lufthavn, 
havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, 
kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, traseer 
for teknisk infrastruktur. 
 
3. Grønnstruktur - Underformål: natur-
områder, turdrag, friområder og parker. 
 
4. Forsvaret - Underformål: ulike typer 
militære formål. 
 
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål 
samt reindrift - Underformål:  a) areal for 
nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag, b) areal for spredt 
bolig-, fritids- eller nærings bebyggelse mv., 
jf. § 11-11 nr. 2.6.  
 
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhørende strandsone - Underformål: ferdsel, 
farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, 
natur- og friluftsområder hver for seg eller i 
kombinasjon.

Kommuneplanens arealdel 
(pbl §§ 11-5 til 11-11)
Kommuneplanens arealdel skal sikre en 
langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning 
av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i 
kommunen.

Arealdelen er et kart med bestemmelser for 
bruk, vern og utforming av arealer og fysiske 
omgivelser i hele kommunen, dvs. at arealdelen 
skal angi hvor i kommunen utbygging kan 
skje og hvilke arealer som skal brukes til 
landbruk, natur og friluftsliv. Arealformål 
og hensyns soner skal avmerkes på kartet, 
og bestemmelser skal si noe om bruken av 
arealene.

For avgrensede områder i kommunen kan det 
utarbeides en mer detaljert kommunedelplan.

Hvordan arealformål og hensynssoner m.m. 
skal avmerkes på kommuneplankartet, finnes i 
Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og 
digitalt planregister, se www.planlegging.no.

Kommuneplaner med retningslinjer eller 
rammer for framtidig utbygging skal inneholde 
en særskilt vurdering og beskrivelse av planens 
virkninger for miljø og samfunn i samsvar 
med § 4-2, jf. § 11-13. I medhold av § 4-2 er det 
utarbeidet en egen forskrift om konsekvens-
utredninger etter pbl.

Arealbruksformål
Alle arealene i kommunen skal angis på 
kommune plankartet med et bruksformål. 
§ 11-7 angir de seks hovedformålene med en 
rekke underformål som kan brukes. I områder 
hvor arealplanen bare angir hovedformål, skal 
det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser 
som klargjør vilkårene for bruk og vern av 
arealene, jf. §§ 11-9 til 11-11.

Hensynssoner
I den nye pbl fra 2009 er det innført muligheter 
for å angi hensynssoner. Hensynssoner skal si 
noe om hvilke hensyn som må tas ved bruk av 
arealet til det formålet det er lagt ut til i planen, 
(jf. arealformål i § 11-7).

 
Hensynssoner gjelder blant annet forhold 
som risiko for flom og ras, krav til 
infrastruktur, kulturminner, naturmangfold, 
friluftsliv, grønnstruktur, landbruk, reindrift, 
båndlegging av arealer i påvente av vedtak 
etter pbl eller annet lovverk og krav om felles 
planlegging for flere eiendommer.

For natur- og friluftslivsinteressene er det 
§ 11-8 punkt c som er særlig relevant.

Faktaark D
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Hensynssoner (§ 11-8, bokstav c) 
Sone med særlige hensyn til landbruk, 
reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap 
eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, 
med angivelse av interesse. 
 
For randsonen til nasjonalparker og landskaps-
vernområder kan det, samtidig med fastsetting 
av verneforskrift for nytt verneområde eller 
revisjon av verneforskrift eller forvaltningsplan 
for etablerte verneområder, fastsettes 
bestemmelser for å hindre vesentlig forringelse 
av verneverdiene i verneområdet. 
 
Det kan gis retningslinjer om begrensninger 
av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta 
interessen i sonen. 
 
Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn 
som skal vektlegges ved praktisering av annen 
lovgivning så langt kommunen er tillagt 
myndighet etter vedkommende lov.

Bestemmelser
Til arealdelen kan det vedtas bestemmelser 
om en rekke ulike forhold, herunder natur- og 
friluftsliv. Noen bestemmelser er uavhengig 
arealformålet, mens andre er knyttet til 
spesielle arealformål.

De viktigste bestemmelsene som positivt kan 
brukes for natur og friluftsliv er:

Generelle bestemmelser til kommune-
planens arealdel (§ 11-9, punktene 4, 6, 7 
og 8) 
Kommunen kan uavhengig av arealformål 
vedta bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel om: 
 
4. rekkefølgekrav for å sikre etablering av 
samfunnsservice, teknisk infrastruktur, 
grønnstruktur før områder tas i bruk og 
tidspunkt for når områder kan tas i bruk til 
bygge- og anleggsformål, herunder rekkefølgen 
på utbyggingen. 
 
6. miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og 
grønnstruktur, herunder om midlertidige og 
flyttbare konstruksjoner og anlegg. 
 
7. hensyn som skal tas til bevaring av 
eksisterende bygninger og annet kulturmiljø. 
 
8. forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarbeid, herunder bestemmelser om 
miljøoppfølging og -overvåking.

Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 
nr. 5 og 6 (§ 11-11, punktene 3, 5 og 6) 
Til arealformålene nr. 5 og 6 i § 11-7 kan det i 
nødvendig utstrekning gis bestemmelser om: 
 
3. bruk og vern av vannflate, vannsøyle og 
bunn. 
 
5. at det for områder inntil 100 meter langs 
vassdrag skal være forbudt å sette i verk 
bestemt angitte bygge- og anleggstiltak. I slikt 
område kan det også gis bestemmelser for å 
sikre eller opprettholde kantvegetasjon, og for å 
sikre allmennhetens tilgang til strandsonen. 
 
6. ferdsel i områder med spesielle vernehensyn 
og på sjøen.

Kartgrunnlag 
Kommunen skal sørge for at det foreligger 
et oppdatert offentlig kartgrunnlag for 
de formål som omhandles i loven. Staten 
skal stille til rådighet nasjonale kartdata 
for alle kommuner. Statlige, regionale og 
kommunale organer skal legge stedfestet 
informasjon til rette slik at informasjonen 
er lett tilgjengelig for bruk i plan- og 
byggesaks- behandlingen. Kartgrunnlaget 
skal også kunne nyttes til andre offentlige og 
private formål, (§ 2-1, første ledd). 
 
Det betyr at kartgrunnlaget også skal 
stilles til rådighet for av natur- og 
friluftslivsorganisasjonene.

Lycaena phlaeas
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E1, NATUR- OG FRILUFTSLIVSORGANISASJONER

Innenfor natur- og friluftsliv finnes 
det en rekke enkeltorganisasjoner med 
ulike formål og aktiviteter. Mange av 
tilsammen disse organisasjonene er med 
i en eller flere paraplyorganisasjoner eller 
samarbeidsråd/-forum.
Dette faktaarket gir en oversikt over hvordan 
natur- og friluftslivsorganisasjonene er 
organisert på nasjonalt og regionalt plan. I 
tillegg har mange av organisasjonene lokallag 
på kommunenivå.

Tabellene gir en oversikt over paraply-
organisasjoner og andre sammenslutninger 
innen natur- og friluftsliv på nasjonalt nivå, 
samt hvilke organisasjoner eller friluftsråd som 
er med i disse. Det er FL, Norsk Friluftsliv og 
SRN som står bak etableringen av det regionale 
samarbeidsforumet FNF, og at det i hovedsak 
er organisasjoner knyttet til disse som er med 
i FNF. Organisasjoner knyttet til SABIMA og 
andre kan likevel være med i FNF.

Nasjonalt
På nasjonalt plan finnes det fire paraply-
organisasjoner eller samarbeidsråd som 
jobber med ulike sider ved natur og friluftsliv. 
Disse paraplyene eller samarbeidsrådene 
samarbeider ofte med hverandre og/eller 
enkeltorganisasjoner om saker av felles 
interesse.

Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO)
er en paraplyorganisasjon med 16 medlems-
organisasjoner, som har over 940.000 
medlemskap. Norsk Friluftsliv skal være 
et friluftspolitisk talerør for medlems-
organisasjonene og friluftslivet, arbeide for 
medlemsorganisasjonenes rammebetingelser, 
være et aktivt og attraktivt møtested og 
diskusjonsforum for medlemsorganisasjonene, 
ivareta allmennhetens rett til bruk av fri 
natur og sikre et allsidig, naturvennlig og 
helsefremmende friluftsliv for alle i tråd med 
norske friluftslivstradisjoner. For nærmere 
informasjon, se www.norskfriluftsliv.no.

Norsk Friluftslivs medlemsforeninger
4H Norge
Den Norske Turistforening
Forbundet KYSTEN
KFUK-KFUM-speiderne
Kristen Idrettskontakt
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Klatreforbund
Norges Padleforbund
Norges Røde Kors
Norges Seilforbund 
Norges Speiderforbund 
Norges Turmarsjforbund
Norsk Kennel Klub
Norsk Orientering
Skiforeningen
Syklistenes Landsforening

Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
er et landsomfattende samarbeidsorgan 
for 27 interkommunale friluftsråd. FL skal 
arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv 
som helsefremmende, trivselsfremmende 
og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved 
å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd 
og gjennom egne tiltak. Friluftsråd er et 
fast samarbeidsorgan mellom to eller flere 
kommuner og eventuelt organisasjoner om 
nærmere definerte felles friluftsoppgaver. For 
nærmere informasjon, se www.friluftsrad.no.

Friluftsrådenes Landsforbunds 
medlemsråd
Bergen og omland Friluftsråd
Dalane Friluftsråd
Finnmark Friluftsråd
Fjordkysten friluftsråd
Friluftsrådet for Lindesnesregionen
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Friluftsrådet Sør
Friluftsrådet Vest
Grenland Friluftsråd
Helgeland Friluftsråd
Ishavskysten Friluftsråd
Jæren Friluftsråd
Lister Friluftsråd
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Lofoten Friluftsråd
Midt-Agder Friluftsråd
Midtre Hålogaland Friluftsråd
Midt-Troms Friluftsråd
Nord-Troms Friluftsråd
Oslo og omland Friluftsråd
Polarsirkelen Friluftsråd
Ryfylke Friluftsråd
Salten Friluftsråd
Sunnmøre friluftsråd
Trollfjell friluftsråd
Trondheimsregionens Friluftsråd
Valdres Friluftsråd
Vesterålen Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd er ikke medlem i FL.

Samarbeidsrådet for biologisk 
mangfold (SABIMA)
er en paraplyorganisasjon for biologiske 
foreninger i Norge og har ni medlems-
foreninger med rundt 20.000 medlemskap. 
SABIMA skal sikre bevaring av truede plante- 
og dyrearter og naturtyper i Norge gjennom å 
være et felles talerør for medlemsforeningene 
i forhold til forvaltningsmyndigheter og 
politiske miljøer. Organisasjonen skal også 
styrke og koordinere medlemsforeningenes 
drift og aktiviteter. For nærmere informasjon, 
se www.sabima.no.

SABIMAs medlemsforeninger
Nordisk kulturlandskapsforbund – Norge
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Norsk Biologforening
Norsk Botanisk Forening
Norsk entomologisk forening
Norsk Limnologisk Forening
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Zoologisk Forening
Norske Havforskeres Forening

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN)
er et samarbeidsråd mellom Den 
Norske Turistforening, Norges Jeger- og 
Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund og 
WWF-Norge. SRN skal ta opp naturvernsaker 
av felles interesse, for å få større oppmerksom-
het og gjennomslagskraft i aktuelle saker. For 
nærmere informasjon, ta kontakt med Norges 

Naturvernforbund som har sekretariatet for 
SRN, se www.naturvernforbundet.no. 

SRNs medlemsforbund
Den Norske Turistforening
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
WWF-Norge

Andre organisasjoner
I tillegg finnes det flere andre organisasjoner 
som arbeider med natur og friluftsliv, men 
som ikke er med i noen av disse fire paraplyene 
eller samarbeidsrådene. Det er blant annet 
Miljøagentene, Natur og Ungdom, Norges 
Miljøvern- forbund og Framtiden i våre 
hender.

Regionalt
På regionalt nivå finnes det i hovedsak 
et samarbeidsforum, Forum for natur og 
friluftsliv (FNF). Bak etableringen av FNF står 
Norsk Friluftsliv, FL og SRN.

Forum for natur og friluftsliv (FNF)
er et samarbeidsforum mellom natur- og 
friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå, men 
det kan også dannes lokale FNF. Formålet 
med FNF er å styrke organisasjonens arbeid 
med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i 
aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Hvem og hvor mange organisasjoner som har 
sluttet seg til FNF i de enkelte fylkene varierer, 
men i hovedsak er det organisasjoner tilknyttet 
Norsk Friluftsliv, FL og SRN. Organisasjoner 
knyttet til SABIMA og andre organisasjoner 
kan også være med i FNF, så sant de støtter 
formålet med FNF. For nærmere informasjon, 
se www.fnf-nett.no.

Fra mai 2015 er FNF sentralt etablert som 
en egen organisasjon, først og fremst for å 
ivareta arbeidsgiveransvaret for de fylkesvise 
koordinatorene.

FNFs deltakere
FL
Norsk Friluftsliv
SRN
SABIMA
Andre organisasjoner
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FIGUR 1 gir en oversikt over paraplyorganisasjoner og andre sammenslutninger innen natur- og friluftsliv på 
nasjonalt nivå. FL, Norsk Friluftsliv og SRN står bak etableringen av det regionale samarbeidsforumet FNF, 
og det er i hovedsak organisasjoner knyttet til disse som er med i FNF. Organisasjoner knyttet til SABIMA og 
andre kan likevel være med i FNF.

REGIONALT 
NIVÅ

SAMARBEIDSFORUM

FL Norsk
Friluftsliv SRN SABIMANASJONALT 

NIVÅ

FNF

PARAPLYORGANISASJONERFaktaark E1
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E2, GRUNNEIER- OG RETTIGHETSORGANISASJONER

Det finnes flere organisasjoner som har som 
formål å ivareta grunneieres og rettighets-
haveres ulike interesser. Organisasjonene og 
deres medlemmer forvalter betydelige ut-
marksarealer og har således stor innvirkning 
på forvaltningen av områder med betydning 
for natur og friluftsliv. Det er derfor viktig 
for natur- og friluftslivsorganisasjonene å 
kjenne til disse organisasjonene og ha god 
kontakt med dem i aktuelle saker.
Dette faktaarket gir en oversikt over de 
viktigste organisasjonene og deres formål.

Norges Skogeierforbund
består av seks skogeierandelslag, 240 lokale 
skogeierlag og ca. 35.000 skogeiere over 
hele landet. Til sammen står medlemmene 
i Skogeierforbundet for ca. 80 % av 
skogproduksjonen i Norge og har betydelige 
eierandeler i norsk og internasjonal 
skogindustri.

Skogeierforbundets hovedoppgaver er 
næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk 
påvirkning av rammebetingelsene for skog- og 
trenæringen. Påvirkningsarbeid er basert på 
nettverkssamarbeid, allianser og konstruktiv 
dialog med myndighetene. De arbeider for økt 
verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept 
for langsiktig og økonomisk forvaltning av 
naturen.

For nærmere informasjon, se 
www.skogeier.no. 

NORSKOG
er en medlemsorganisasjon for skogeiere. 
Foreningen har rundt 250 medlemmer og 
forvalter mer enn 13 millioner dekar skog 
og utmark og står for 15 % av den totale avvirk-
ningen av skog i Norge. Felles for NORSKOGs 
medlemmer er at de har et aktivt forhold til 

sine eiendomsressurser og ser behovet for en 
aktiv næringspolitikk, som baserer seg på en 
sterk eiendoms- og disposisjonsrett.

NORSKOGs formål er å sikre medlemmene 
eiendoms- og disposisjonsrett og arbeider 
for å videreutvikle økonomien knyttet til 
virksomhet på medlemmenes eiendommer.

NORSKOG er opptatt av grunneierstyrt 
utnyttelse av alle ressurser på eiendommen.

For nærmere informasjon, se 
www.skoginfo.no.

Norges Bondelag
har ca. 63.000 medlemmer, 520 lokallag og  
18 fylkeslag.

Norges Bondelag arbeider for å bedre 
vilkårene for landbruket og synliggjøre hvor 
viktig landbruket er for samfunnet. Bondelaget 
jobber blant annet for å ivareta landbruksnæ-
ringens interesser overfor landets myndigheter 
og andre. Organisasjonen forhandler hvert 
år med staten om landbruksnæringens 
rammebetingelser og inntekter.

For nærmere informasjon, se 
www.bondelaget.no.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
har ca. 7.000 medlemmer, 260 lokallag og 18 
fylkeslag.

Bonde- og Småbrukarlaget driver et aktivt 
politisk arbeid for å bedre utviklings-
mulighetene for bygdene. Laget forhandler 
også hvert år med staten om bondens ramme-
betingelser, blant annet inntektsmuligheter.

Viktige saker for organisasjonen er kortreist 
mat, miljøvennlig produksjon, lokal foredling, 
god dyrevelferd og levende kulturlandskap.

For nærmere informasjon, se 
www.smabrukarlaget.no.

Norske Reindriftsamers Landsforbund
er en organisasjon for reinbeitedistrikter og 
enkeltpersoner. Organisasjonen har fylkeslag 
og lokallag.

Landsforbundets formål er å fremme rein-
driftens interesser, økonomisk, faglig, sosialt 
og kulturelt. Forbundet forhandler hvert år 
med staten om reindriftens rammebetingelser 
(reindriftsavtalen).
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Forbundet arbeider for samhold blant 
reindriftsamene og for at reindriftsamene 
skal styre utviklingen av næringen, slik at 
den skjer på grunnlag av den sedvanemessige 
rettsoppfatning og de prinsipper reindrift-
samenes næringsvirksomhet bygger på.

For nærmere informasjon, se www.nrl-nbr.no.

Norges Fjellstyresamband
er en interesseorganisasjon for de 94 
fjell styrene i Norge. Fjellstyrene forvalter 
rettigheter i statsallmenningene etter rammer 
fastlagt i fjelloven. Statsallmenningene dekker 
de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og 
Midt-Norge, samt noen mindre lavereliggende 
arealer.

Rettighetene som fjellstyrene forvalter gjelder 
blant annet beite, fiske, jakt og fangst.

For nærmere informasjon, se 
www.fjellstyrene.no.

Norske Lakseelver
er en organisasjon som representerer 
fiskerettshavere og elveeierlag i nesten  
80 lakseførende vassdrag over hele landet. 
Gjennom medlemslagene representerer Norske 
Lakseelver om lag 7.000 fiskerettshavere. I 
tillegg til fiskerettshavere og elveeierlag, kan 
alle som ønsker det bli medlem.

Norske Lakseelvers formål er å ivareta 
felles interesser for medlemmene og andre 
rettighetshavere i Norge i forbindelse med 
utvikling og bruk av ressurser, som knytter seg 
til laks og sjøørret i elvene.

Norske Lakseelver skal blant annet arbeide for 
næringsmessig- og økologisk riktig forvaltning 
av elverettighetene, stå i nær kontakt med 
den offentlige forvaltning, arbeide for å sikre 
bærekraftige laksestammer og være interes-
seorgan i laksepolitiske saker.

For nærmere informasjon, se 
www.lakseelver.no.

Småkraftforeninga
Småkraftforeninga er organisasjonen for 
småkraftnæringa og representerer de som eier 
småkraftressurser, har bygd ut småkraftverk 
eller har spesiell interesse for småkraftnæ-
ringen. Småkraftforeninga samler i dag store 
deler av småkraftbransjen og arbeider faglig og 
næringspolitisk for interessene til næringen. 

Medlemskraftverkene omfatter hele spekteret 
av småskala vannkraftanlegg over hele landet, 
fra små mikrokraftverk som produserer strøm 
til egen bruk til de største småkraftverkene 
som kan dekke årsbehovet av kraft til 2.000 
husstander. 

For nærmere informasjon, se 
www.smakraftforeninga.no.

Andre forvaltere av norsk natur
I tillegg til grunneier- og rettighetshaver-
organisasjoner, er det også andre aktører som 
har betydelig innflytelse på forvaltningen av 
norsk natur.

Statskog SF
er Norges største grunneier og forvalter ca. 20 
% av fastlands-Norge og har virksomhet innen 
fire kjerneområder: eiendom, energi, skog og 
friluftsliv.

Statskog er organisert som et statsforetak 
og skal drives etter bedriftsøkonomiske 
prinsipper, men er samtidig pålagt andre 
samfunnsmessige og sektorpolitiske 
mål settinger på oppdrag fra eier. Staten eier 
100 % av Statskog, og eierskapet utøves av 
Landbruks- og matministeren.

For nærmere informasjon, se 
www.statskog.no.

Finnmarkseiendommen
er grunneier av 95 % av Finnmark fylke og 
forvalter grunn og naturressurser mv. i samsvar 
med Finnmarkslovens formål og regler. 
Finnmarkseiendommen (FeFo) er et eget 
rettssubjekt.

Formålet med Finnmarksloven er å legge 
til rette for at grunn og natur ressursene 
i Finnmark forvaltes på en balansert og 
økologisk bærekraftig måte, til beste for 
innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag 
for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, 
næringsdrift og samfunnsliv.

For nærmere informasjon, se www.fefo.no. 
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F1, OM MEDVIRKNING

Medvirkning i beslutninger som tas av det 
offentlige, enten de tas administrativ eller 
politisk, er en demokratisk rett alle har.
I alle saker som berører viktige natur- og 
friluftslivslivsinteresser er det viktig at 
natur- og friluftslivsorganisasjonene medvirker 
i planprosesser slik at de endelige beslutninger 
som tas tar størst mulig hensyn til slike 
interesser.

Det er flere forhold som regulerer eller gir 
muligheter for påvirkning. Dette er særlig:
•  Lover og regler
•  Medvirkning i beslutningsprosesser

Lover og regler
Det er flere lover og regler som sier noe om 
rettigheter og plikter som gjelder i forhold 
til medvirkning. Disse lovene sier noe om 
tids frister for høringer og klager, innsyn, 
utlevering av dokumenter og opplysninger, 
hvem som regnes som part i en sak, taushets-
plikt og inhabilitet m.m. Det er også enkelte 
dommer som sier noe om disse forholdene.

De viktigste lovene er:

•  Forvaltningsloven, se faktaark F2
•  Offentlighetsloven, se faktaark F3
•  Miljøinformasjonsloven, se faktaark F4
•  Plan- og bygningsloven, se faktaark B3

Medvirkning i beslutningsprosesser
Det er mange måter å medvirke i beslutnings-
prosesser på. I de fleste tilfeller er det tre måter 
vi kan medvirke eller påvirke en beslutning på:

•  Skrive høringsuttalelser, se faktaark F5
•  Kontakt med beslutningstakere (lobby),  

se faktaark F6
•  Bruke media, se faktaark F7
Veileder for medvirkning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har utarbeidet en egen veileder for med-
virkning. Den formidler prinsipper og gode 
eksempler for hvordan det kan legges til rette 
for økt deltakelse og innflytelse i kommunal 
og regional planlegging etter plan- og 
bygningsloven.

Veilederen er også relevant for andre prosesser 
som ikke gjørs etter plan- og bygningsloven. 
Veilederen finnes på www.regjeringen.no.

På YouTube finnes det flere filmer om 
medvirkning.
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F2, FORVALTNINGSLOVEN

Forvaltningsloven inneholder regler om 
saksbehandling for offentlige forvaltnings-
organer. Den sier noe om hvordan disse 
organene skal opptre ved ulike avgjørelser 
(myndighetsutøvelse) som har virkninger 
for enkeltmennesker, grupper av mennesker 
eller større samfunnsmessige forhold.
Forvaltningsloven er en generell forvalt-
ningslov som regulerer saksbehandlingen 
i alle offentlige organer i staten, fylkene 
og kommunene. Loven gjelder uansett 
om avgjørelsen treffes av folkevalgte eller 
administrasjonen.

Andre lover kan ha supplerende regler i forhold 
til forvaltningsloven. Dette kan både være på 
områder der forvaltningsloven ikke har regler, 
eller regler som går lengre enn forvaltnings-
loven på spesielle områder.

Loven regulerer saksbehandlingen i forholdet 
der offentlige organer utøver myndighet 
med virkning for privatpersoner og andre 
private rettssubjekter, dvs. selskaper, stiftelser, 
foreninger og andre sammenslutninger.

Forvaltningsloven gir grunnlag for 
medvirkning og innsyn fra natur- og 
friluftslivs organisasjonene. I tillegg gir særlover 
i mange tilfeller utfyllende bestemmelser om 
medvirkning og innsyn.

Dette faktaarket gir en oversikt over/
innføring i de viktigste bestemmelsene i 
forvaltningsloven som har betydning for natur- 
og friluftslivsinteressene. Hele loven finnes 
på www.lovdata.no. I en konkret sak kan det 
være nødvendig å se nærmere på bestemmelser 
i loven som ikke er omtalt her.

Lovens innhold
Forvaltningsloven er en relativt omfattende lov 
med åtte kapitler og 43 paragrafer, samt noen 
underparagrafer. For natur- og friluftslivs-
interessene er det først og fremst kapittel I, 
III-VII som er viktig, se Tabell 1 nedenfor.

Lovens område og definisjoner (kap. I)
Forvaltningsloven omfatter statsorganer som 
departementer, direktorater, fylkesmenn 
og andre statlige organer på fylkesnivå. 
Den omfatter også fylkeskommunale og 
kommunale organer som utøver myndighet, 
herunder både politiske og administrative 
organer. 
Loven gjelder likevel ikke for Stortinget, 
Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen 
og andre organer for Stortinget, samt 
domstolene, jf. § 4.

TABELL 1. Tabellen viser en oversikt over forvaltningslovens kapitler og paragrafer, samt de viktigste 
paragrafene for natur- og friluftslivsinteressene.

Kapittel Tema §§ Vi kt i g ste  §§

I Lovens område og definisjoner 1-5 1, 2

II Om ugildhet 6-10

III Almindelige regler for saksbehandling 11-15 11, 11a

IV Om saksforberedelse ved enkeltvedtak 16-22 16-18, 18a, 18b, 20, 21

V Om vedtaket 23-27 23-25, 27

VI Om klage og omgjøring 28-36 28, 29, 34

VII Om forskrifter 37-40 37, 38

VIII Om virkningen av feil og om utsatt iverksetting 41-42

IX Administrative sanksjoner 43-50

X Tvangsmulkt 51

XI Ikrafttredelse 52
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Virkeområde (§ 1) 
Loven gjelder den virksomheten som drives av 
forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt 
i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan 
regnes ethvert organ for stat eller kommune. 

Det kan være bestemmelser i annet lovverk 
som gjør at regler i forvaltningsloven ikke 
gjelder, jf. § 1.

Loven fastsetter bestemmelser for ulike typer 
vedtak, jf. § 2:

a) vedtak - vedtak som generelt eller konkret 
er bestemmende for rettigheter og plikter til 
private personer (enkeltpersoner eller andre 
private rettssubjekter), (§ 2 a)

b) enkeltvedtak - vedtak som gjelder 
rettigheter eller plikter til en eller flere 
bestemte personer, (§ 2 b)

c) forskrift - et vedtak som gjelder rettigheter 
eller plikter til et ubestemt antall eller en 
ubestemt krets av personer, (§ 2 c)

Det er et krav til vedtak som omfattes av denne 
loven, at avgjørelsen skal være bestemmende 
for rettigheter og plikter, jf. § 2 a. Vedtak er en 
fellesbetegnelse for enkeltvedtak og forskrift¸ 
jf. § 2 a.

Enkeltvedtak kan for eksempel være 
stadfesting av reguleringsplan, dispensasjon fra 
kommuneplan, vedtak om ekspropriasjon og 
byggetillatelse.

Forskrift må være hjemlet i en lov og gir 
ofte utfyllende regler til bestemmelser i den 
aktuelle loven. Det kan for eksempel være 
forskrift om bærekraftig skogbruk etter 
skogbruksloven, forskrift om utsetting av 
utenlandske treslag etter naturmangfoldloven 
og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag etter Lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag.

Alminnelige regler om 
saksbehandling (kap. III)
Loven gir alminnelige bestemmelser om 

saksbehandlingen og gjelder all virksomhet 
som drives av forvaltningsorganer. Dette 
gjelder enkeltvedtak og forskrifter. I tillegg 
gjelder det også utarbeidelse av instrukser, 
rundskriv, retningslinjer m.m.

Alle forvaltningsorganer har en veilednings-
plikt innenfor sitt virksomhetsområde. 
Formålet med veiledningen er å gi parter og 
andre interesserte mulighetene til å ivareta sine 
interesser på best mulig måte. Veiledningen 
skal omfatte, jf. § 11:

  – gjeldende lover og forskrifter og vanlig 
praksis på vedkommende saksområde

  – regler for saksbehandlingen, særlig 
om parters rettigheter og plikter etter 
forvaltningsloven

  – hvis mulig, bør forvaltningsorganet også 
peke på særlige forhold som i konkrete 
tilfeller kan få betydning for resultatet

Forvaltningsorganet har også en viss 
veilednings plikt innenfor sitt saksområde, selv 
om det ikke pågår noen bestemt sak. Dersom 
noen henvender seg til feil forvaltningsorgan, 
skal dette organet om mulig, vise ved-
kommende til rett organ, jf. § 11.

Et forvaltningsorgan skal forberede og 
avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Hvis 
det må ventes at saksbehandlingen tar 
uforholdsmessig lang tid, skal det snarest mulig 
gis et foreløpig svar. I dette foreløpige svaret 
skal det gis en begrunnelse for hvorfor saken 
ikke kan behandles tidligere og når svar kan 
ventes. Når det gjelder enkeltvedtak, skal det 
gis foreløpig svar, hvis ikke svar kan gis innen 
en måned, jf. § 11a.

Saksbehandling ved enkeltvedtak 
(kap. IV – VI)
Kapittel IV, V og VI gjelder kun for 
enkeltvedtak. I alle saker der det gjøres 
et enkeltvedtak som berører natur- og 
friluftslivsinteresser, er natur- og 
friluftslivsorganisasjoner å regne som en part 
med de rettigheter dette gir i henhold til loven.

Træna, Helgeland i Nordland
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Om saksbehandling ved 
enkeltvedtak (kap. IV)
Før det treffes et enkeltvedtak, skal berørte 
parter varsles og gis muligheter til å ivareta 
sine interesser. Forhåndsvarslet skal gjøre greie 
for hva saken gjelder og ellers inneholde det 
som anses påkrevd for at parten på forsvarlig 
måte kan ivareta sine interesser. Som regel skal 
forhåndsvarsel gis skriftlig, jf. § 16.

Forvaltningsorganet har både en utrednings- 
og informasjonsplikt og skal påse at saken er 
så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, 
jf. § 17. Særlover kan ha nærmere regler for 
utredninger og informasjon. Dette gjelder for 
eksempel konsekvensutredninger ved store 
naturinngrep etter plan- og bygningsloven.

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens 
dokumenter, jf. § 18. Det finnes likevel visse 
unntak, blant annet interne dokumenter i 
saksforberedelsen (jf. § 18a), og dokumenter 
innhentet fra et underordnet organ eller 
annet departement som ledd i den interne 
saksforberedelsen (jf. § 18b).

Unntakene i §§ 18a og 18b g jelder likevel ikke:
a) saksframlegg med vedlegg til et kommunalt 

eller fylkeskommunalt folkevalgt organ
b) saksliste til møte i folkevalgte organer i 

kommuner og fylkeskommuner
c) dokument fra eller til kommunale 

og fylkeskommunale kontrollutvalg, 
revisjonsorgan og klagenemnder

d) dokument i saker der en kommunal eller 
fylkeskommunal enhet opptrer som ekstern 
part overfor en annen slik enhet

Så sant partene har rett til innsyn i 
dokumentene, har partene etter anmodning 
rett på papirkopi eller elektronisk kopi, jf. § 20. 
Et eventuelt avslag på krav om innsyn skal være 
skriftlig. Dette avslaget kan påklages, jf. § 21.

Om vedtaket (kap V)
Et enkeltvedtak skal være skriftlig, jf. § 23. 
Vedtaket skal grunngis og begrunnelsen skal 
gis samtidig med at vedtaket treffes, jf. § 24. 
Begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket 
bygger på, og begrunnelsen skal nevne de 
faktiske forhold som vedtaket bygger på. De 
hovedhensyn som har vært avgjørende ved 
utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør 
nevnes, jf. § 25.

Det forvaltningsorgan som har truffet 
vedtaket, skal sørge for at partene 
underrettes om vedtaket så snart som mulig. 
Underretningen skal gi opplysninger om 
klageadgang, klagefrist, klageinstans og den 
nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om 
retten til å se sakens dokumenter, jf. § 27.

Om klage og omgjøring (kap VI)
Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller 
annen med rettslig klageinteresse i saken til 
det forvaltningsorgan (klageinstansen) som 
er nærmest overordnet det forvaltningsorgan 
som har truffet vedtaket (underinstansen), 
jf. § 28. Hvem som er klageinstans skal 
opplyses i vedtaket, jf. § 27 ovenfor. 
Natur- og friluftslivsorganisasjonene har 
rettslig klageinteresse i saker der natur- og 
friluftslivsinteresser er berørt.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt 
underretning om vedtaket er kommet frem til 
vedkommende part. Skjer underretningen ved 
offentlig kunngjøring, begynner klagefristen 
å løpe fra den dag vedtaket første gang ble 
kunngjort, jf. § 29.

Dersom vilkårene for å behandle klagen 
ikke foreligger, skal klageinstansen avvise 
saken. Tas klagen under behandling, kan 
klageinstansen prøve alle sider av saken og 
herunder ta hensyn til nye omstendigheter. 
Den skal vurdere de synspunkter som klageren 
kommer med, og kan også ta opp forhold 
som ikke er berørt av vedkommende. Der 
statlig organ er klageinstans for vedtak truffet 
av en kommune eller fylkeskommune, skal 
klageinstansen legge vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre ved prøving av det frie 
skjønn, jf. § 34.

Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren, 
med mindre dennes interesser finnes å måtte 
vike for omsynet til andre privatpersoner eller 
offentlige interesser. Dette gjelder likevel ikke 
når vedtaket er påklaget av en annen klager, og 
dennes klage finnes begrunnet, jf. § 34.

Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i 
saken eller oppheve det og sende saken tilbake 
til underinstansen til helt eller delvis ny 
behandling, jf. § 34.

Om forskrifter (kap. VII)
Kapittel VII gjelder kun for utarbeidelse 
av forskrift. For alle forskrifter som bører 
natur- og friluftslivsinteresser, er natur- og 
friluftslivsorganisasjoner å regne som berørt av 
forskriften.

Ved utarbeidelse av forskrift skal 
forvaltningsorganet påse at saken er så godt 
opplyst (utredet) som mulig før vedtak treffes. 
Alle som blir berørt av en forskrift, både 
offentlige og private, skal gis anledning til å 
uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret 
eller opphevet. Uttalelser til forskriften skal gis 
skriftlig, jf. § 37.

Når et forvaltningsorgan starter arbeidet med 
en forskrift, skal det gis et forhåndsvarsel. 
Forvaltningsorganet bestemmer selv på hvilken 
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måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan 
selv sette frist for å gi uttalelse, jf. § 37.
En forskrift skal inneholde, jf. § 38:
a) henvisning til den eller de bestemmelser som 

gir forvaltningsorganet hjemmelen til å lage 
forskriften

b) forvaltningsorganet som har gitt forskriften 
Forskriften skal kunngjøres i Norsk Lovtidend, 
jf. § 38.

Utredningsinstruksen
Det er for utredning av konsekvenser, 
foreleggelse og høring ved arbeid med 
offentlige utredninger, forskrifter, 
proposisjoner og meldinger til Stortinget 
laget en Utredningsinstruks. Formålet med 
denne instruksen er å sikre god forståelse av og 
styring med offentlige reformer, regelendringer 

og andre tiltak. Instruksen finnes på 
www.lovdata.no.

Forvaltningsloven og 
frivillige organisasjoner
Forvaltningsloven gir natur- og 
friluftslivsorganisasjonene muligheter til å 
være aktive gjennom de beslutningsprosessene 
som forvaltningsorganene er pålagt å følge. 
Organisasjonenes rolle er derfor å følge 
med og komme med relevante innspill 
på rett tidspunkt. Hvis det i det endelige 
vedtaket ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til 
natur- og friluftslivsinteressene, bør natur- og 
friluftslivsorganisasjonene vurdere å klage.

Mer informasjon om forvaltningsloven
• Forvaltningsloven med kommentarer. Geir 

Woxholth. Gyldendal Norsk Forlag AS 2011

F3, OFFENTLIGHETSLOVEN

Den nye offentlighetsloven fra 2006 
inneholder regler for innsyn i dokumenter 
i offentlige virksomheter. Loven sier noe 
om hvilke dokumenter som er offentlige og 
hvordan offentlige virksomheter skal opptre 
ved henvendelse om innsyn.
Offentlighetsloven gir rett til innsyn 
i saks dokumenter og dermed et 
grunnlag for medvirkning fra natur- og 
friluftslivsorganisasjonene.

Dette faktaarket gir en oversikt over/innføring 
i de viktigste bestemmelsene i offentlig-
hetsloven som har betydning for natur- og 
friluftslivsinteressene. Hele loven finnes på 
www.lovdata.no. I en konkret sak kan det 
være nødvendig å se nærmere på bestemmelser 
i loven som ikke er omtalt her.

Lovens oppbygning
Offentlighetsloven er en lov med fem kapitler 
og 34 paragrafer. For natur- og friluftslivsinte-
ressene er det noen paragrafer som er viktigere 
enn andre, se tabell nedenfor.
Kapittelma §§ Viktigste §§

1 Innleiande føresegner 1-2 1,2
2 Hovudreglane om innsyn 3-12 3, 7-10
3 Unntak frå innsynsretten 13-27 14-16,19
4 Saksbehandling og klage 28-32 28-32
5 Sluttføresegner 33-34

TABELL 1. Tabellen viser en oversikt over 
offentlighetslovens kapitler og paragrafer, 
samt de viktigste paragrafene for natur- og 
friluftslivsinteressene.

Formål og virkeområde (kap. 1)
Formålet med offentlighetsloven er å sikre 
åpenhet i offentlige virksomheter for blant 
annet å styrke ytringsfriheten og demokratisk 
deltakelse:

Formål (§1) 
Formålet med lova er å leggje til rette for at 
offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, 
for slik å styrkje informasjons- og ytrings-
fridommen, den demokratiske deltakinga, 
rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det 
offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal 
òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg 
informasjon.

Offentlighetsloven omfatter staten, 
fylkeskommunene og kommunene, jf. § 2.

Loven gjelder likevel ikke for Stortinget, 
Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen og andre 
organer for Stortinget, samt de gjøremål 
domstolene har etter rettsstellovene og politi 
og påtalemakta etter straffeprosessloven, jf. § 2.

Regler for innsyn (kap. 2)
Som hovedregel har alle som ønsker det innsyn 
i offentlige saksdokumenter, journaler og 
lignende registre, jf. § 3. Denne innsyns-
retten er i utgangspunktet gratis, jf. § 8. Den 
informasjonen det er gitt innsyn i, kan brukes 
til ethvert formål med mindre annen lov sier 
noe annet eller retten til en tredje part er til 
hinder for dette, jf. § 7.

Alle kan kreve innsyn i en sammenstilling 
av opplysninger som er elektronisk lagret i 
databaser dersom sammenstillingen kan gjøres 
på en enkel måte, jf. 9.
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Offentlige organer har plikt til å føre journal, 
jf. § 10. Statlige organer (departementer, 
direktorater, tilsyn og fylkesmenn) har plikt til 
å legge elektroniske journaler tilgjengelig på 
internett, jf. offentlegforskrifta § 6.

Unntak for innsynsretten (Kap 3)
Et forvaltingsorgan kan gjøre unntak fra 
innsyn for dokumenter som organet har 
utarbeidet for egen intern saksbehandling. 
Dette gjelder likevel ikke, jf. § 14:
a) dokument eller deler av dokument som 

inneholder den endelige avgjørelsen til 
organet i en sak

b) generelle retningslinjer for 
saksbehandlingen til organet

c) foredrag til saker som er avgjort av Kongen 
i statsråd

d) presedenskort og liknende, men ikke 
dersom kortet gjengir organinterne 
vurderinger

Et forvaltningsorgan kan, når det anses 
nødvendig for å sikre forsvarlige interne 
avgjørelsesprosesser, gjøre unntak for innsyn 
i dokumenter innhentet fra et underordnet 
organ til bruk i den interne saksbehandlingen. 
Det samme gjelder dokumenter som et 
departement har innhentet fra et annet 
departement, jf. § 15.

Det kan videre gjøres unntak for deler av 
et dokument som inneholder råd om og 
 vurderinger av hvordan et organ bør stille seg 
i en sak, og som organet har innhentet til bruk 
i den interne saksforberedelsen, når det er 
påkrevd av hensyn til ei forsvarlig ivaretaking 
av det offentliges interesser i saken, jf. § 15.

For kommune og fylkeskommunene gjelder 

likevel ikke unntakene i §§ 14 og 15 for 
følgende, jf. § 16:
a) saksframlegg med vedlegg til et kommunalt 

eller fylkeskommunalt folkevalgt organ
b) sakliste til møter i folkevalgte organer i 

kommuner og fylkeskommuner
c) dokument fra eller til kommunale 

og fylkeskommunale kontrollutvalg, 
revisjonsorgan og klagenemnder

d) dokument i saker der en kommunal eller 
fylkeskommunal enhet opptrer som ekstern 
part i forhold til en annen slik enhet

Det kan gjøres unntak fra innsyn for 
dokumenter som blir utvekslet mellom statlige 
organ og Sametinget og samiske organisasjoner 
som ledd i konsultasjoner i samsvar med 
ILO-konvensjonen, jf. § 19.

Saksbehandling og klage (kap. 4)
Innsyn kan kreves skriftlig eller muntlig. 
Innsynskravet må gjelde en bestemt sak eller 
i rimelig utstrekning saker av en bestemt art, 
men dette gjelder ikke hvis det kreves innsyn i 
journaler eller liknende registre, jf. § 28.

Det organet som mottar innsynskravet skal 
vurdere kravet konkret og selvstendig og skal 
avgjøre kravet uten ubegrunnet opphold, 
jf. § 29.

Organet fastsetter av hensyn til forsvarlig 
saksbehandling hvordan et dokument skal 
gjøres kjent. Det kan kreves papirkopi eller 
elektronisk kopi, jf. § 30.

Avslag på innsynskravet skal alltid være 
skriftlig og vise til den bestemmelsen som gir 
grunnlag for avslaget, jf. § 31.

Vøringsfossen, Måbødalen i Hordaland
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Avslag på innsyn kan påklages til nærmeste 
overordnede forvaltningsorgan. Dersom den 
som har krevd innsyn ikke har fått svar innen 
fem arbeidsdager etter at organet har mottatt 
kravet, skal dette regnes som avslag og kan 
påklages, jf. § 32.

Offentlighetsloven og 
frivillige organisasjoner
Offentlighetsloven gir natur- og 
friluftslivsorganisasjonene rett til innsyn i 
saksdokumenter i saker som børerøre natur- og 

friluftslivsinteresser. Organisasjonenes rolle er 
derfor å følge med og be om innsyn i relevante 
dokumenter nå det er nødvendig for å ivareta 
sine interesser.

Mer informasjon om offentlighetsloven
• Rettleiar til offentleglova. Justis- og 

politidepartementet (Justis- og 
beredskapsdepartementet)

F4, MILJØINFORMASJONSLOVEN

Miljøinformasjonsloven fra 2003 har som 
formål å sikre allmennheten tilgang til 
miljøinformasjon for å kunne verne seg selv 
og miljøet, samt gi muligheten til å påvirke 
offentlige og private beslutningstakere i 
miljøspørsmål. Loven er en oppfølging av 
Århus-konvensjonen.
Til forskjell fra forvaltningsloven og 
offentlighetsloven (se egne faktaark, 
henholdsvis F2 og F3), gjelder 
miljøinformasjonsloven i tillegg til offentlige 
organer og virksomheter også for private 
virksomheter som er etablert i Norge.

Dette faktaarket gir en oversikt over/innføring 
i de viktigste bestemmelsene i loven. Hele 
loven finnes på www.lovdata.no. I en konkret 
sak kan det være nødvendig å se nærmere på 
bestemmelser i loven som ikke er omtalt her.

Lovens innhold
Miljøinformasjonsloven er relativt kort, med 
seks kapitler og 22 paragrafer, se tabell 1. I 
loven gjøres det et skille mellom offentlige 
forvaltningsorganer, jf. kap. 3 og andre 
virksomheter enten de er offentlige eller 
private, jf. kap. 4.

Kapittelma §§

1 Innledende bestemmelser 1-7

2 Plikt til å ha kunnskap om 
miljøforhold 8-9

3 Miljøinformasjon hos offentlige 
organ 10-15

4 Miljøinformasjon om virksomhet 
(driftsforhold mv.) 16-19

5 Deltakelse i beslutningsprosesser av 
betydning for miljøet 20

6 Ikrafttredelse og endringer i andre 
lover 21-22

TABELL 1. Tabellen viser en oversikt over 
miljøinformasjonslovens kapitler og paragrafer.

Fiskeørn, Pandion haliaetus
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Lovens formål og virkeområde m.m. (kap. 1) 
Formålet med loven er å sikre allmennheten 
relevant miljøinformasjon og fremme 
mulighetene til å delta i beslutningsprosesser, 
jf. § 1. Loven bygger på en vid definisjon av 
miljøinforasjonsbegrepet og hva som menes med 
miljø framgår av § 2. 
 
Innholdet av miljøinformasjonsbegrepet er 
blant annet diskutert i Høyesterettsdommen av 
6. april 2010 i saken mellom Løvenskiold-
Vækerø og Naturvernforbundet i Oslo og 
Akershus. For at noe skal være miljø-
informasjon, må informasjonen si noe om 
tilstanden til et “miljøelement”. For eksempel 
vil kartfestet informasjon om forurenset grunn 
eller et områdes verdi for biologisk mangfold 
eller friluftsliv være miljøinformasjon. 
 
§ 2. Hva som forstås med miljøinformasjon 
(1) Med miljøinformasjon menes faktiske 
opplysninger og vurderinger om 
a) miljøet, 
b) faktorer som påvirker eller kan påvirke 
miljøet, herunder  
- planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter 
i miljøet, 
- produkters egenskaper eller innhold, 
forhold ved drift av virksomhet, og 
-administrative avgjørelser og tiltak, herunder    
enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk, planer, 
strategier og programmer, samt tilhørende 
analyser, beregninger og forutsetninger, 
c) menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i 
den grad de påvirkes eller kan bli påvirket av 
tilstanden i miljøet eller faktorer som nevnt i 
bokstav b. 
(2) Med miljøet forstås det ytre miljø inkludert 
kulturminner og kulturmiljø.

Loven gjelder for offentlige organer og 
virksomheter som er etablert i Norge, jf. § 4. 
Det vil si at loven i tillegg til offentlige organer, 
også gjelder for private og offentlige bedrifter 
som har sin virksomhet i Norge.

Det er ikke lov å ta betaling for miljøinfor-
masjon en har rett til etter denne loven, jf. § 6.

Kunnskapsplikt (kap. 2)
Offentlige forvaltningsorganer, dvs. 
statlige, fylkeskommunale og kommunale 
organer, plikter på et overordnet nivå å ha 
miljøinformasjon som er relevant i forhold 
til dets ansvarsområder og funksjoner. 
De har også en plikt til å gjøre denne 
miljøinformasjonen allment tilgjengelig, jf. § 8.

Enhver virksomhet, privat eller offentlig, 
plikter å ha kunnskaper om forhold ved 
virksomheten som kan medføre en ikke 
ubetydelig påvirkning på miljøet, jf. § 9.

Offentlig miljøinformasjon (kap. 3)
Alle har rett til miljøinformasjon fra et 
offentlig organ hvis denne finnes eller omfattes 
av kunnskapsplikten etter §§ 8 og 9, jf. § 10.

Ved krav om miljøinformasjon er det viktig å 
være så konkret som mulig slik at det er mulig 
gi den riktige og nødvendige informasjonen. 
Offentlige organer har plikt til å veilede 
informasjonssøkeren i utforming av kravet, 
jf. § 10.

Selv om miljøinformasjon i utgangspunktet 
skal være tilgjengelig for alle, er det i § 11 
visse muligheter for unntak. Unntakene i § 11 
gjelder uansett ikke for, jf. § 12:

a) helseskadelig forurensning eller 
forurensning som kan forårsake alvorlig 
skade på miljøet

b) forholdsregler for å hindre eller redusere 
skade som nevnt i bokstav a

c) ulovlige inngrep i eller ulovlige skader på 
miljøet

Organet som mottar et krav om 
miljøinformasjon bestemmer selv hvordan 
informasjonen skal gjøres kjent. Den som 
fremsetter kravet kan kreve papirkopi eller 
elektronisk kopi av informasjonen, jf. § 13 (1).

Den informasjonen som gis skal være 
dekkende og forståelig i forhold til kravet. Hvis 
informasjonen finnes i allment tilgjengelige 
rapporter, registre eller likende, kan 
informasjonssøker bli henvist til disse,  
jf. § 13 (2).

Miljøinformasjon skal utleveres snarest mulig, 
og senest innen 15 virkedager. Hvis det ikke lar 
seg gjøre, skal det gis melding om dette innen 
15 dager og miljøinformasjonen skal mottas i 
løpet av to måneder, jf. § 13 (3).

Hvis kravet om miljøinformasjon avslås, 
skal det henvises til den bestemmelsen som 
gir grunnlaget for avslaget og gi en kort 
begrunnelse. Det skal også opplyses om 
adgangen til å klage på avgjørelsen, jf. § 13 (4). 
Innen tre uker etter at avslaget er mottatt, kan 
mottaker kreve en nærmere begrunnelse for 
avslaget, jf. § 13 (5).

Avslag på krav om miljøinformasjon 
kan påklages til nærmeste overordnede 
forvaltningsorgan innen tre uker etter at 
avslaget er mottatt, jf. § 15.

Miljøinformasjon om virksomheter 
(driftsforhold mv.) (kap. 4)
Alle har rett til miljøinformasjon fra privat 
virksomhet eller annen organisert virksomhet. 
Det samme gjelder for offentlig virksomheter, 
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herunder næringsvirksomheter som ikke 
omfattes av rollen som forvaltningsorgan,  
jf. § 16 (1).

Ved krav om miljøinformasjon er det viktig å 
være så konkret som mulig slik at det er mulig 
å gi den riktige og nødvendige informasjonen, 
jf. § 16 (3).

Sildpollen, Lofoten
Selv om miljøinformasjon i utgangspunktet 
skal være tilgjengelig for alle, er det i § 17 
visse muligheter for unntak. Unntakene i § 17 
gjelder uansett ikke for, jf. § 12:
a) helseskadelig forurensning eller 

forurensning som kan forårsake alvorlig 
skade på miljøet

b) forholdsregler for å hindre eller redusere 
skade som nevnt i bokstav a

c) ulovlige inngrep i eller ulovlige skader på 
miljøet

Den som mottar krav om miljøinformasjon, 
kan utlevere informasjonen slik den finner 
hensiktsmessig, jf. § 18 (1). Informasjonen 
skal imidlertid være dekkende og forståelig i 
forhold til kravet. Hvis informasjonen finnes 
i allment tilgjengelige rapporter, registre eller 
likende, kan informasjonssøker bli henvist til 
disse, jf. § 18 (2).

Miljøinformasjon skal utleveres snarest mulig, 
og senest innen en måned. Hvis det ikke lar 
seg gjøre, skal det gis melding om dette innen 
en måned og miljøinformasjonen skal mottas i 
løpet av to måneder, jf. § 18 (4).

Hvis krav om miljøinformasjon avslås, 
skal det henvises til bestemmelsen som gir 
grunnlaget for avslaget. Det skal opplyses om 
adgang til innen tre uker å be om en nærmere 
begrunnelse for avslaget og muligheten for å 
klage, jf. § 18 (5) og (6). Begrunnelsen skal gis 
snarest mulig og senest innen ti virkedager. 
Begrunnelsen skal gis skriftlig dersom 
informasjonssøkeren ber om det, jf. § 18 (6).

Avslag på krav om miljøinformasjon etter 
kapittel 4 i denne loven (og produkt-
kontrollovens § 10), kan påklages. Det samme 
gjelder avvisning av krav etter § 16 tredje ledd,  
jf. § 19 (1).

Klagen skal sendes til Klagenemnda for miljø-
informasjon, med kopi til den virksomheten 
som har gitt avslag. Klagefristen er tre uker fra 
avslaget er mottatt, jf. § 19 (2).

Dersom det ikke har kommet svar på krav om 
miljøinformasjon innen to måneder, anses 
dette som avslag som kan påklages. Hvis det 
er bedt om nærmere begrunnelse for avslaget 
etter § 18 (6), avbrytes klagefristen, jf. § 19 (2).

Deltakelse i beslutningsprosesser (Kap 5)
Offentlige myndigheter skal i forbindelse med 
arbeidet med utformingen av regelverk, planer 

Forurensing i Henningsvær.
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og programmer som kan ha betydning for 
miljøet, gi allmennheten mulighet til å komme 
med innspill. Dette skal gjøres på stadier og 
med tidsrammer som sikrer reell mulighet til 
å påvirke beslutningene. Allmennheten skal i 
denne forbindelse gis nødvendig informasjon, 
jf. § 20 (1).

For regelverk, planer eller programmer som 
kan ha vesentlige konsekvenser for miljøet, 
skal det gjennomføres en offentlig høring. Slik 
høring skal gjennomføres i god tid før saken 
blir avgjort. Ved høringen skal det foreligge 
en redegjørelse for forslagets virkninger for 
miljøet, jf. § 20 (2).

Avgjørelsen i saken skal offentliggjøres. Av 

begrunnelsen for avgjørelsen skal det framgå 
hvordan kravene i denne bestemmelsen 
(paragraf 20) er ivaretatt, og hvordan hørings-
uttalelser og andre innspill er blitt vurdert, 
jf. § 20 (4).

Miljøinformasjonsloven og 
frivillige organisasjoner
Miljøinformasjonsloven gir natur- og 
friluftslivsorganisasjonene rett til innsyn 
i informasjon som berører natur- og 
friluftslivsinteresser. Organisasjonene har en 
rolle i å få fram relevant miljøinformasjon og 
medvirke i beslutningsprosesser og påvirke 
beslutningstakere.

F5, HØRINGSUTTALELSER

Når det skal tas beslutninger som har 
konsekvenser for folk, skal de som blir 
berørt gis muligheter til å ivareta sine 
interesser. Dette gjelder blant annet om det 
skal lages en ny lov eller forskrift, planlegges 
en utbygging eller utarbeides et forslag om 
vern av et område.
For å gi folk muligheter til å ivareta sine 
interesser blir saker sendt ut på offentlig 
høring og er således en viktig del av den 
demokratiske beslutningsprosessen. Natur- og 
friluftslivsorganisasjonene har rett til å 
uttale seg i alle saker som berører natur- og 
friluftslivsinteresser og det er viktig å skrive 
gode uttalelser i saker som berører viktige 
natur- og friluftslivsinteresser.

En god høringsuttalelse er i seg selv viktig 
for å vinne fram i en sak, men den legger 
ofte også grunnlaget for bruk av media 
og lobbyvirksomhet i den aktuelle saken, 
se faktaark F6 og F7. Dette faktaarket gir 
noen tips om hva det er viktig å tenke på i 
forbindelse med høringer og høringsuttalelser.

Kom med på høringslister
Det er et stort antall saker som kommer 
på høring og det kan være en utfordring å 
følge med. Det er derfor viktig at natur- og 
friluftslivsorganisasjonene kommer med 
på høringslister hos relevante offentlige 
myndigheter. Ta kontakt med kommuner, 
fylkeskommuner, fylkesmannen, direktorater 
og andre etater og be om å få tilsendt alle 
relevante saker. Følg også med på nettsider.

Viktig å prioritere
Det kommer, som nevnt ovenfor, et stort 
antall saker på høring. Det er derfor 
viktig å prioritere de sakene som har 
størst konsekvenser for viktige natur- og 
friluftslivsinteresser og der det er mulig å gjøre 
en forskjell.

Jo tidligere, jo bedre
De fleste beslutningsprosesser går 
gjennom flere faser. For eksempel i større 
utbyggingssaker skal det varsles om 
oppstart og utarbeides både planprogram 
og planforslag. Det er viktig å uttale seg 
til alle fasene i prosessen, men jo tidligere 
synspunktene kommer inn i prosessen jo 
større er sjansen for de blir tatt hensyn til. 
Det er ingen ting i veien for å engasjere seg 
i en sak etter at høringsfristen er gått, men 
sannsynligheten for å nå fram er som regel 
veldig liten.

Viktig å sette seg inn i saken
Når en sak sendes ut på høring inneholder 
den gjerne tre dokumenter; et høringsbrev, 
en høringsliste og selve høringsdokumentet. 
Det er viktig å sette seg godt inn i disse 
dokumentene.

Høringsbrevet gir ofte kort informasjon om 
bakgrunn for saken, hva som er på høring, 
hvor i prosessen saken er, hva avsender ønsker 
synspunkter på, samt høringsfrist.

Selve høringsdokumentet inneholder nærmere 
informasjon om saken og hva som er planlagt 
skal skje og hvilke konsekvenser dette vil få.
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Samle inn fakta og synspunkter
Det kan være lurt å starte arbeide med å 
samle inn faktakunnskap om de natur- og 
friluftslivsinteressene som blir berørt. Denne 
faktakunnskapen kan fås gjennom ulike 
informasjonskilder på nettet, se faktaark 
G1, eller ved å ta kontakt med folk som 
kjenner området godt. Dette kan enten 
være enkeltpersoner, folk i organisasjoner, i 
forvaltningen, ved universiteter og høgskoler 
eller ved forskningsinstitusjoner. Det kan også 
være lurt å innhente synspunkter fra ulike 
personer og grupper som er berørt av saken.

Gjennom en slik innsamling vil en fort kunne 
avklare om dette er en sak det er verdt å jobbe 
videre med.

Høringsuttalelsen
Det er ofte bare en saksbehandler som leser 
hele høringsuttalelsen. Vedkommende vil 
som regel gjøre en oppsummering av alle 
høringsuttalelsene som har kommet inn og 
som vil følge saken fram til endelig beslutning. 
I beste fall vil de som skal ta beslutningen 
lese oppsummeringen. For at organisasjonens 
synspunkter skal komme best mulig fram, 
kan det være viktig hvordan høringsuttalelsen 
utformes. Det er imidlertid viktigere å skrive 
en uttalelse, uansett form, enn ikke å skrive.

Form
Det er lurt å prøve å skrive en relativt kort 
høringsuttalelse, med konkrete opplysninger, 
innspill og forslag. Det er imidlertid ingen 
universell oppskrift for hvordan en slik 
uttalelse skal utformes, men følgende 
oppbygging vil fungere i de fleste tilfeller:

Innledning
Vis innledningsvis til høringsbrevet eller saken 
som er på høring. Skriv kort om hvem dere 
er og hva dere representerer. Her er det også 
viktig å få fram hvorfor dette er en sak med 
stor betydning for natur- og friluftslivs-
interessene og hva dere mener om den.

Oppsummering
Det kan være lurt å gi en kort oppsummering 
av standpunkter og innspill i startene av 
uttalelsen, særlig hvis uttalelsen blir lang. 
Det er imidlertid viktig at dette blir en gjen-
nomtenkt oppsummering, da saksbehandleren 
raskt kan benytte denne i sitt sammendrag 
av høringsuttalelsene, jf. det som er skrevet 
ovenfor.

Bakgrunn
Hvis høringsuttalelsen også skal brukes til 
å skape oppmerksomhet om saken, kan det 
være lurt å skrive et kort avsnitt om hva saken 

gjelder. Dette gjør det enklere for andre enn 
saksbehandleren å forstå hva saken dreier seg 
om og innholdet i uttalelsen.

Kommentarer til saken
Her er det viktig å si klart fra hva en mener 
om saken og begrunne dette med de 
faktaopplysningene og synspunktene en har 
samlet inn. Det er også viktig å være så konkret 
som mulig i forhold til de forslag og tiltak som 
er på høring.

Kommenter gjerne saken systematisk 
på samme måte som det er lagt opp i 
høringsdokumentet. Det gjør det enkelt for 
saksbehandleren å få med synspunkter, kom-
mentarer og forslag videre i saksframstillingen 
som ender opp hos de som skal ta den endelige 
beslutningen.

Hvis det finnes andre og bedre alternativer 
eller avbøtende tiltak som kan gjøre saken 
bedre, er det også viktig å få fram dette. Er det 
ting i forslaget som er bra eller positivt, er det 
lurt å framheve dette.

Overhold fristen
Når en sak sendes på høring, skal det settes en 
høringsfrist. Den står i høringsbrevet og skal 
som regel være minimum seks uker fra saken 
er sendt ut. I større saker kan den ofte være 
lengre.

Det er viktig å overholde høringsfristen. Hvis 
dere ikke klarer å holde fristen og har en god 
grunn for det, ta kontakt med saksbehandler 
eller kontaktperson og be om utsettelse. Det 
går som regel bra.

Foss i Valldalen, Nordal, Møre og Romsdal.  
Foto: Per Eide.
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F6, KONTAKT MED BESLUTNINGSTAKERE – LOBBY

Lobbyisme er all formell og uformell 
kontakt med beslutningstakere med mål 
om å påvirke den eller de beslutningene 
som skal tas. Dette faktaaket tar for seg 
hvordan dette lobbyarbeidet bør gjøres for 
å oppnå best mulig resultater for natur- og 
friluftslivsinteressene.
Har du en sak du ønsker å påvirke, er det 
viktig at du jobber systematisk og målrettet 
opp mot de som er beslutningstakere 
eller premissleverandører i din sak. Som 
interesselobbyist er du en direkte representant 
for legitime interesser. Denne typen 
påvirkningsarbeid er helt nødvendig for at 
demokratiet skal fungere.

Ditt viktigste redskap er kunnskap om saken 
du vil fremme. Finn ut hvem som er engasjert, 
hvilke partier som har et politisk engasjement 
for eller mot saken. Identifiser, og ikke vær 
redd for å ta kontakt politikere og be om et 
møte.

Som påvirker er det viktig at du:
•  er sterk og tydelig
•  har et tydelig mål og er godt forberedt, også 

på motargumenter
•  er bestemt, men lyttende
•  kjenner den politiske prosessen; ta kontakt 

med kommunen/fylket
•  vet hvem som er saksordfører (politiker) og 

vet hvem som utgjør det politiske flertallet
•  jobber parallelt med media og allierte
•  fordeler energien og jobber langsiktig (som 

regel er dette prosesser som tar tid)

Gjør saken din om til konkret 
politikk! Sjekkliste - forberedelser
•  Gjør dine forslag om til konkret politikk. 

Det kan være: en konkret lovendring, en 
forskriftsendring, en tallfestet bevilgning 
eller et avsnitt med tekst om en intensjon.

•  Undersøk fakta og skaff de opplysninger du 
trenger for å kjenne alle sider av saken.

•  Skriv et notat på maks en side, men ha 
bakgrunnsstoffet klart om noen spør. 
Notatet skal oppsummere hva du vil, de beste 
og saklige argumenter for din sak, samt gode 
svar på motargumenter som vil dukke opp.

•  Finn ut hvem som har makt, og muligheten 
til å endre der du ønsker endring. Vurder 
alltid å gå til politikerne som sitter i posisjon 
først!

•  Finn ut hvem som er relevante aktører i 
forhold til din sak.

•  Finn ut hvem som har uttalt seg om saken 
tidligere.

Sjekkliste - igangsetting
•  Sett opp en kalender for arbeidet. Denne må 

revideres underveis.
•  Kontakt relevante aktører og finn ut om de 

kan stille seg bak saken din.
•  Presenter forslagene dine for politikere og 

se hvordan de reagerer på dine argumenter 
og din sak. Lytt til deres vurderinger og gjør 
eventuelle justeringer.

•  Delta på relevante møteplasser og presenter 
din sak slik at andre blir kjent med den og 
kan snakke om den.

•  Hold oversikten over hvem du har snakket 
med og hvordan de responderte.

•  Vær fremoverlent, men tålmodig. Det er 
mange som skal overbevises. 

Bruk av media:
Om du klarer å ta i bruk media som din 
medspiller, får du viktig drahjelp. Nyheter 
må skapes; at friluftslivet kjemper for 
naturgrunnlaget er ingen åpenbar nyhet, 
men hvis vi kan legge frem tall som viser at 
arealene bygges ned, er det en nyhet som gir 
anledning til å snakke om hvilke tiltak som bør 
iverksettes.

Med om bruk av media, se faktaark F7.

Viktig: Inngå allianser med andre, på den 
måten forsterkes budskapet. Prøv gjerne å 
la andre tale din sak, det gjør inntrykk når 
argumentene kommer fra uventet hold.

 Kontakt relevante aktører og finn ut om de kan 
stille seg bak saken din. Foto: Grete Kempton.
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F7, BRUK AV MEDIA

Bruk av media kan være et viktig virkemiddel 
i arbeidet med å ivareta natur- og friluftslivs-
interessene i ulike saker. Dette faktaarket tar 
for seg hva en bør gjøre for å fram natur- og 
friluftslivsorganisasjonenes argumenter og 
synspunkter i media i en konkret sak.

Redaksjonell omtale i lokalmedia?

SLIK GJØR DU:
1. Formuler budskapet kort og enkelt – hva, 

hvor, hvem og hvorfor? Vær åpen om hva 
saken gjelder, din agenda og hvem du jobber 
for. Spiss gjerne saken slik at det trigger 
interessen til en journalist – saken bør ha en 
lokal vinkling og oppfattes som relevant og 
nyttig for leserne.

2. Finn en journalist som ofte skriver om ditt 
tema. Søk på nett og ta kontakt med journa-
lister som er opptatt av ditt fagområde eller 
tema. Finner du riktig person, er sjansen 
større for at ditt tips blir oppfattet som 
interessant.

3. Ikke overdriv – vær troverdig og 
dokumenter saken godt. Sender du en 
e-post, er det smart å sende ved kort doku-
mentasjon, gjerne et brev, link til en rapport, 
og andre fakta som er viktige i saken.

4. Kontakt én journalist om gangen. Ring – 
eller send e-post direkte til journalisten. 
Unngå masseutsendelse av samme tips til 
flere. Står mange på kopi på samme e-post, 
minsker interessen kraftig – journalister vil 
helst ha saker eksklusivt.

5. Timing er viktig. Noen mener det er lettest 
å få kontakt med journalister mandag til 
torsdag – i tidsrommet kl. 10-14. Fredag 
er travel dag for mange redaksjoner. Det 
hjelper dersom saken din er aktuell i forhold 
til andre saker som preger dagsorden i 
media.

6. Tenk bilder. Er det er mulig å illustrere saken 
din i bilder? Har du gode bilder som kan 
brukes? Har du «case» (sannhetsvitner, 
noen som kan fortelle en opplevd historie 
om temaet) som kan stille opp til intervju, 
blir saken straks mer interessant.

7. Vær forberedt og gi korte og «sitat-
vennlige» argumenter. Kommer du med 
poengterte og sitatvennlige uttalelser, 
kontakter journalister deg sannsynligvis 
også neste gang de skriver om ditt tema.

8. Følg opp – vis interesse. Sender du en e-post 
uten å få svar, er det smart å følge opp 
med en hyggelig telefon. Noen journalister 
foretrekker å få saken kort presentert på en 

e-post, mens andre liker å bli oppringt. Prøv 
deg fram og opparbeid deg faste kontakter.

NÅR PRESSEN RINGER DEG:
• Er det du som bør svare? Gjelder det ditt 

fagfelt? Tenk gjennom om det er noen andre 
i organisasjonen/bedriften som heller bør 
svare på temaet som tas opp.

• Be om å få ringe tilbake. Dersom
henvendelsen kommer brått på og du er 
usikker på hva du skal svare, kan du be 
om å få ringe tilbake. Ikke vent for lenge, 
journalister har ofte har stramme tidsfrister.

• Det er lov å be om mer informasjon. For
at du skal kunne gi best mulige svar, be om 
å få vite mer om hva journalisten ønsker, 
utover de konkrete spørsmålene. I hvilken 
sammenheng skal saken publiseres? Når? 
Hva er vinklingen? Er det andre som skal 
uttale seg – eventuelt hvem?

• Før du ringer tilbake. Sjekk viktige fakta, 
og tenk gjennom ditt hovedbudskap: Hva 
du ønsker å si – og hvordan du bør ordlegge 
deg. Tydelige og enkle buskap blir oftere 
brukt enn lange kompliserte uttalelser.

• Vær hjelpsom. Journalister har ofte 
dårlig tid. Tilby gjerne journalisten mer 
bakgrunnsinformasjon om saken, eventuelt 
bilder og tips om andre som også kan uttale 
seg/støtte deg i saken.

• Be alltid om sitatsjekk før artikkelen 
publiseres. Det er din rett, og gir deg 
muligheten til å rette opp i misforståelser, 
faktafeil eller ordvalg som gir feil inntrykk 
av ditt budskap. Kom med konstruktive 
forslag når du gir tilbakemelding. Husk, du 
har ingen rett til å påvirke vinklingen i saken 
eller teksten for øvrig.

• Vær åpen. Du trenger ikke alltid å si alt, 
men ikke prøv å lure journalisten ved å holde 
tilbake viktig informasjon.

Ringe, sende pressemelding, skrive 
kronikk eller debattinnlegg?
En pressemelding er en kort nyhetssak 
som ofte sendes ut til mange. Det kan være 
informasjon om et arrangement eller hvor 
en markering skal foregå, hvor og når, samt 
kontak tinfo. Pressemeldingen blir et utgangs-
punkt for journalisten til å gå videre på en sak. 
Det er derfor helt avgjørende at den oppfattes 
som en god sak for journalistens lesere.

Når bør jeg sende en pressemelding? 
Pressemeldingen gir deg god kontroll over 
innholdet og vinklingen i en konkret sak som 
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du ønsker å formidle. Vurder en pressemelding 
dersom du har en aktuell, spennende eller 
interessant nyhet som du vil spre til så mange 
som mulig, enten nasjonalt eller i et avgrenset 
område (fylke eller region). Send på e-post 
til «tips-oss», til redaksjonen eller direkte til 
journalister du kjenner.

De fleste pressemeldinger havner dessverre 
i søpla. Selv om du syns saken din er god, er det 
slett ikke sikkert at en redaksjon er enig. 
Redaksjoner blir daglig «oversvømt» at 
pressemeldinger om alt mulig, og det skal mye 
til for å komme på trykk. Det er lurt å ringe og 
følge opp. Spør om de har fått tipset, og om de 
ev. trenger mer info.

Hva er en god sak? Har du nye tall eller andre 
opplysninger? Det er noen kriterier som gjør 
en sak interessant for en journalist og øker 
sjansen for at den kommer gjennom nåløyet:
• Fortell noe «nytt» – må inneholde nyheter, 

være viktig eller nyttig for samfunnet. Bruk 
gjerne tall.

• Vær overraskende – bør være overraskende 
og/eller engasjerende.

• Vær aktuell – bør helst være aktuell i 
nyhetsbildet.

• Tenk nærhet – bør handle om lokale forhold.
Still deg selv spørsmålet: Hvorfor bør denne 
historien fortelles? Har du en enkelthistorie, 
prøv å generalisere: Gjelder dette mange 
andre? Har du et generelt problem, gi konkrete 
eksempler. Mediene er ofte interessert i saker 
som har et snev av konflikt eller sensasjon.

Slik skriver du en pressemelding:
En pressemelding bør ikke være lenger enn 
en A-4 side. Start pressemeldingen med 
den viktigste nyheten – det som gjør saken 
interessant. Lag en kort og tydelig tittel som 
formidler hovedbudskapet sammen med 
ingressen. Start med det viktigste, ofte blir 
pressemeldinger kraftig kuttet – nedenfra.

En pressemelding bør gi svar på hva, hvem, 
hvor, når og hvorfor. Skriv korte og tydelige 
setninger. Det er lurt å ta med gode og 
slagferdige sitater. En pressemelding bør ha 
med navn og nummer til en kontaktperson 
som kan gi mer info ved behov. Legg gjerne ved 
et par bilder som kan brukes.

Pressemelding er ikke alltid det beste: Har 
du en stor, god sak som du vil få ut i media, 
er det ofte bedre å ta direkte kontakt med 
én journalist og gi saken eksklusivt til en 
nyhetsredaksjon. Det betyr at de tar saken 
dersom du ikke sender tipset til andre. Å gi en 
sak til en journalist kan bety et større oppslag. 

Sender du en pressemelding, kan det gi flere 
små saker. Eller ingenting.

Legg gjerne ved et relevant bilde som kan brukes.

Kronikk/leserinnlegg
Når du ikke har en nyhet å komme med, men 
vil spre dine meninger om et viktig tema, kan 
du skrive en kronikk/leserinnlegg. Dette gir 
deg muligheten til å få en sak på trykk, der du 
selv har formulert deg med dine ord og ditt 
innhold.

Når du skal skrive en kronikk, start alltid 
med konklusjonen. Deretter tar du med fakta 
og argumentasjonen som underbygger den. 
Tittel skal si kort hva kronikken handler om. 
Vær tydelig – skriv spisst og enkelt. Unngå 
fremmedord og stammespråk, slik at alle som 
leser kronikken kan forstå hva den handler om.

En god kronikk kan iblant føre til at avisen 
ønsker å se nærmere på en sak, som igjen kan 
gi saken din mer omtale. Er temaet kontrover-
sielt, kan du forvente at motstandere svarer 
på kronikken. Tenk på forhånd igjennom hva 
denne kritikken vil gå ut på, og vær forberedt 
på en ny runde.

Sjekk hvor mange tegn avisen tillater, og hold 
deg til det – ofte er grensen fra 4.000-7.000 
tegn inkludert mellomrom. Send gjerne med et 
bilde av deg selv.

Sosiale medier?
Har du en blogg/nettside der du publiserer 
stoff, kan du få større spredning og flere lesere 
ved å dele i sosiale medier som Facebook og 
Twitter. Instagram kan også brukes for å dele 
korte budskap ved hjelp av bilder med tekst på.

Twitter er mer «faglig» enn Facebook, som 
er mest opptatt av gladsaker. På Twitter når 
du sannsynligvis flere politikere, fagfolk og 
journalister. Å dele en pressemelding, en 
meningsytring eller en nyhet her kan derfor 
være en god måte å få en sak ut i verden på.
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OM FRILUFTSLIVETS 
AKTØRER OG RESSURSER

Friluftslivet er preget av mange aktører 
med ulike roller. Alle som arbeider med 
friluftsliv vil ha nytte av kjennskap til andre 
aktører innenfor arbeidsområdet, eller til 
aktører som kan bidra som ressurser i eget 
friluftslivsarbeid. 

Det er ikke noen enkelt offentlig myndighet 
som fullt ut tar ansvar og eierskap for 
friluftslivssektoren. Ansvaret i det offentlige 
apparatet er spredt på ulike nivåer og i flere 
ansvarsområder, og det kan være vanskelig 
å vite hvem som gjør hva, og med hvilket 
lovansvar.

Det er stort engasjement for friluftslivet i 
mange grupper, og de frivillige organisasjo-
nene som er organisert innenfor friluftslivet 
har en unik rolle i å skape aktivitet i alle 
landets kommuner, og mange er aktive i 
tilretteleggelse av friluftslivsområder.

Mange aktører fra forskning og utdanning, 
private tjenesteytere eller medier er også 
viktige ressurser for de som arbeider med 
friluftsliv. 

I dette kapitlet er de viktigste aktørene i 
friluftslivet omtalt. Aktørene spenner fra 
offentlig, via frivillig til privat sektor, og 
representerer forvaltere, friluftslivs- og 

naturvernorganisasjoner, rettighetshavere, 
kontrollmyndigheter, forskning, tidsskrifter 
og noen private ressurstilbydere. Det 
gis beskrivelse av sentrale roller, ansvar, 
ressursbidrag og lovansvar. 

De fleste aktørene er også omtalt i fakta-
arkene i denne almanakken eller i faktaark 
som kan lastes ned fra www.faktaark.no. 

STORTINGET

Stortinget er Norges nasjonalforsamling og 
høyeste myndighet. Stortinget er delt inn 12 
faste komiteer med ulike ansvarsområder, 
og alle representantene sitter i en komité. 
Komitebehandlinger avsluttes med en 
innstilling til saksvedtak. For natur- og 
friluftslivsinteressene er følgende komiteer 
viktige:

•  Energi- og miljøkomiteen
•  Familie- og kulturkomiteen
•  Helse- og omsorgskomiteen
•  Kommunal- og forvaltningskomiteen 

Stortingets viktigste oppgaver er behandling 
av lover, bruk av statens penger og kontroll av 
regjeringen.

Lovforslag må vedtas to ganger av Stortinget 
før godkjenning i statsråd. Stortinget 
bestemmer hvor mye penger staten skal bruke 

Sentralt

Regionalt

Lokalt
Sektorer

- Grunneiere, rettighetshavere

- Viten, info, ressurser
- Utdanning, FoU

- Tilskuddsforvaltning
- Lovansvar

- Kontroll og tilsyn
- Samarbeidsnettverk

- Kunnskapsfremmende
- Vern

- Tilrettelegging og aktiviteter
- Regulerende og rammegivende
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FIGUR 1. Aktørene i friluftslivet kan deles inn etter 
flere dimensjoner. I denne sammenheng har det vært 
hensiktsmessig å se på et utvalg aktører fra ulike 
sektorer, på ulike nivåer og med ulike roller.

HVEM, HVA, HVOR I FRILUFTSLIVET
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til hva gjennom vedtak av årlige statsbudsjett 
foreslått av regjeringen. Kontroll av 
regjeringen skjer blant annet ved å be om 
en redegjørelse, sjekke pengebruk eller 
vedtaksoppfølging gjennom Riksrevisjonen, 
stille spørsmål til statsrådene, eller ved å 
kontrollere gjennom Sivilombudsmannen 
om kommune, fylke eller stat begår urett mot 
den enkelte borger.

Stortinget behandler også en rekke saker 
på ulike felt, blant annet Meldinger til 
Stortinget (tidligere Stortingsmeldinger), der 
regjeringen legger fram sitt syn og politikk 
på forskjellige felter. Regjeringen kan enten 
sende saker til Stortinget av eget initiativ, 
eller Stortinget kan be regjeringen forberede 
en sak. De fleste saker i Stortinget kommer 
fra regjeringen, Se www.stortinget.no. 

DEPARTEMENTER OG 
DIREKTORATER

Pr. stortingsvalget 2017 fantes det 15 
departementer i tillegg til Statsministerens 
kontor. I det følgende omtales departe-
menter og underliggende direktorater 
som er de viktigste for friluftslivet og 
naturforvaltningsfunksjonen. Se også 
faktaark C1 på www.norskfriluftsliv.no og 
www.smk.dep.no. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Foruten departementets etater 
som Sysselmannen på Svalbard og 
Politidirektoratet med ØKOKRIM som er 
spissorganet i politiet og påtalemyndigheten 
for bekjempelse av økonomisk kriminalitet 
og miljøkriminalitet, er det ikke mange 
synlige direkte grensesnitt mellom frilufts-
livet og Justis- og beredskapsdepartementet. 
Departementet kan likevel ha indirekte 
betydning overfor friluftslivet og naturen 
for eksempel gjennom sin støtterolle overfor 
andre departementer i deres lovarbeid 
gjennom råd og synspunkter på utformingen 
av nye lover og endringslover, og gjennom 
deltakelse i forhandlinger om internasjonale 
avtaler. Se www.jd.dep.no.

Klima- og miljødepartementet (KLD)
KLD har ansvar for naturmangfold, 
kulturminner og kulturmiljøer, friluftsliv, 
forurensning, klima og polarområdene, 
men har et særlig ansvar for regjeringens 
miljøpolitikk og er fagdepartementet for 
friluftsliv med ansvar for tilskuddsordninger, 
lovverk og andre virkemidler på området. 
KLD har 11 resultatområder med målbare 

nasjonale miljømål fastsatt på bakgrunn av 
regjeringens politikk i stortingsmeldinger, 
proposisjoner eller andre politiske doku-
menter. Departementet har ansvaret for 
jakt og fiske. Friluftsliv utgjør under 3 % av 
departementets rammer. Se www.miljo.no. 

Miljødirektoratet
Direktoratet jobber for et rent og rikt miljø. 
Hovedoppgaver er å redusere klimagassut-
slipp, forvalte norsk natur og hindre 
forurensning. En avdeling i Trondheim har 
ansvaret for naturforvaltning, mens ansvaret 
for forurensning og klima er lagt til 
avdelingen i Oslo. I tillegg har Statens 
naturoppsyn, som sorterer under 
Miljødirektoratet, 55 lokale kontorer spredt 
over hele landet.

Direktoratet er politisk styrt, 
underlagt KLD, men skal 
være faglig uavhengig når 
de formidler kunnskap eller 
råd. På friluftslivsområdet 
forvalter direktoratet en rekke 
tilskuddsordninger og fastsetter jakttider 
for ulike arter. Kommunene kan imidlertid 
forlenge eller forkorte jakttider for enkelte 
arter. Miljødirektoratet har ansvar for 
fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider 
forskrifter for fiske av laks og sjøørret. Se  
www.miljodirektoratet.no. 

Riksantikvaren (RA)
er KLDs rådgivende og utøvende fagorgan 
innen forvaltning av kulturminner og kultur-
miljøer. RA har ansvar for at den statlige 
kulturminnepolitikken blir gjennomført og 
har i denne sammenheng et overordnet faglig 
ansvar for fylkeskommunenes og Sametingets 
arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og 
landskap. RA forvalter kulturminneloven. 
Se www.riksantikvaren.no. 

Norsk Polarinstitutt (NP)
er den sentrale institusjonen for kartlegging 
og gjennomføring av praktiske og viten-
skapelige undersøkelser i polarområdene. 
Foruten forskning skal NP være en strategisk 
rådgiver for KLD i saker som angår polare 
miljøspørsmål. NP er også ansvarlig for 
å dekke KLDs behov for koordinering av 
produksjon, lagring og presentasjon av polare 
miljødata. Se www.npweb.npolar.no. 

Norsk Kulturminnefond
er et statlig organ, som skal bidra til et 
samspill mellom offentlige og private midler 
for å sikre at et mangfold kulturminner og 
kulturmiljøer bevares som grunnlag for 
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opplevelse, kunnskap, utvikling og verdi-
skaping. Se www.kulturminnefondet.no. 

Svalbards miljøvernfond 
er finansiert ved miljøavgifter fra tilreisende, 
jakt- og fiskegebyr osv. Fondet er hjemlet i 
Svalbardmiljøloven, og fondet har en egen 
forskrift. Virksomheter, organisasjoner 
og privatpersoner kan søke om støtte 
til ulike tiltak og prosjekter som faller 
inn under fondets formål om å beskytte 
miljøet på Svalbard. Sysselmannen på 
Svalbard er sekretariatet for fondet. 
Se www.sysselmannen.no. 

Kulturdepartementet (KUD)
KUD er fagdepartement for idrett og kultur. 
Friluftsliv er en del av statens idrettspolitikk. 
Departementet forvalter spillemidlene, som 
også benyttes til friluftslivstiltak for barn og 
ungdom, løypetiltak og overnattingshytter og 
friluftslivsanlegg. Se www.kud.dep.no.  

Kunnskapsdepartementet (KD)
KD forvalter regjeringens politikk for utdan-
ningsinstitusjonene og for skolens innhold. 
Skolen er blitt en stadig viktigere formidler 
av kunnskap om natur og friluftsliv. Skolens 
undervisningsplaner er av stor betydning for 
friluftslivet. Se www.kd.dep.no  

Den naturlige skolesekken
Den naturlige skolesekken har som 
mål å bidra til at barn og unge gjennom 
opplæringen, får bevissthet om bærekraftig 
utvikling og klodens miljøutfordringer 
og kan bli i stand til å forstå og utvikle 
løsninger på dagens og framtidas mange 
miljøutfordringer. Satsingen er et samarbeid 
mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- 
og miljødepartementet. Hvert år deles ut 
prosjektmidler til barne-, ungdomsskoler og 
videregående skoler, Vg1, for å stimulere til 
prosjekter der skolen utarbeider under-
visning som tar i bruk andre læringsarenaer, 
samarbeider med eksterne aktører og 
fremmer undervisning for bærekraftig 
utvikling. Se www.natursekken.no. 

Helse- og omsorgs-
departementet (HOD)  
HOD har ikke et direkte ansvar for friluftsliv, 
men er opptatt at friluftslivets store folke-
helseeffekt, se www.hod.dep.no. 

Helsedirektoratet (HD) 
HD er underlagt HOD, og er en svært viktig 
aktør og kunnskapsformidler om folkehelse 
og faktorer som påvirker menneskers helse. 

Direktoratet publiserer en rekke artikler 
og publikasjoner, herunder også en del 
som beskriver effektene ved friluftsliv. 
HD arrangerer en rekke seminarer og 
konferanser, og bidrar ofte sammen med 
friluftslivsaktørene med kunnskapsformid-
ling. Se www.helsedirektoratet.no. 

Landbruks- og mat-
departementet (LMD)
har et særlig ansvar for regjerin-
gens landbruks- og matpolitikk. 
Landbrukspolitikken omfatter arealfor-
valtning, jord- og skogbruk, husdyrhold, 
reindrift og utvikling av nye næringer med 
utgangspunkt i landbruket. Departementet 
har ansvaret for gjennomføringen av 
jordbruksavtalen og reindriftsavtalen. 
Se www.lmd.dep.no.

Landbruksdirektoratet
Direktoratet har flere resultatområder. 
Innenfor resultatområdet ressurs, skogbruk 
og areal arbeides det med virkemidler 
og tiltak knyttet til arealbruk, skog, 
miljø og kulturlandskap, økologisk 
landbruk og klimautfordringer, samt 
forvaltning av erstatningsordningene 
i landbruket og naturskadeordninga.
Se www.landbruksdirektoratet.no. 

Mattilsynet
er et tilsyn underlagt tre departementet; 
LMD, Fiskeri- og kystdepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet. Det 
administrative ansvaret for tilsynet ligger 
hos LMD. Mattilsynet forvalter alle lovene 
som omhandler produksjon og omsetning av 
mat. Dette omfatter alle virksomheter innen 
primærproduksjon, næringsmiddelindustri 
og småskalaproduksjon, importører, daglig-
varebutikker og alle typer serveringssteder. 
Det har også tilsyn med veterinærer og annet 
dyrehelsepersonell, med de som behandler 
biprodukter (for eksempel slakteavfall), 
og med alle som holder dyr (også private). 
Se www.mattilsynet.no. 

Olje- og energidepartementet (OED)
har som hovedoppgave å tilrettelegge 
en samordnet og helhetlig energi- og 
vassdragspolitikk. Et overordnet mål er å 
sikre høy verdiskaping gjennom effektiv 
og miljøvennlig forvaltning av energi- og 
vassdragsressursene, se www.oed.dep.no. 

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE har ansvar for å forvalte Norges 
vann- og energiressurser. NVE ivaretar 
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også de statlige forvaltningsoppgavene 
innen skredforebygging. NVE er engasjert 
i forskings- og utviklingsarbeid, interna-
sjonalt utviklingssamarbeid og er nasjonal 
faginstitusjon for hydrologi. Se www.nve.no. 

Samferdselsdepartementet (SD)  
SD har blant annet ansvar for gang- og 
sykkelveier, bilveier og offentlig 
kommunikasjon ut til friluftslivsområder, 
se www.sd.dep.no. 

Nærings- og fiskeri-
departementet (NFD)
Næringsutviklingen til lands og til vanns i 
Norge dreier seg i stor grad om utnyttelse 
av naturressursene, og møter derfor ofte 
motkrefter fra natur- og miljøinteressene. I 
næringspolitikken er riktignok bærekraft, 
natur og miljø blitt uttalt som stadig viktigere 
deler av nye strategier, slik som innenfor 
sjømat og havnæring eller reiselivet, men 
utfordres av hensynet til verdiskapning 
eller sterke næringsinteresser. I ny reiselivs-
melding, Meld. St. 19 (2016-2017), vektlegges 
bærekraftig utvikling, men Norsk Friluftsliv 
mener meldingen mangler konkrete tiltak og 
handlingsplaner for å sikre naturgrunnlaget 
og etterlyser en mer offensiv forvaltningsstra-
tegi. Se www.nfd.dep.no.

Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD)
KMD er landets øverste planmyndighet og 
har ansvaret for å gi nasjonale føringer for 
areal- planleggingen. Det innebærer blant 
annet hele ansvaret for plan- og bygnings-
loven (pbl), se eget kapittel om pbl, faktaark 
B3 og www.kmd.dep.no.

NORSK FRILUFTSLIV OG 
MEDLEMS ORGANISASJONENE
Norsk Friluftsliv er en 
paraplyorganisasjon som 
representerer 16 frivilli-
ge organisasjoner innen-
for friluftslivet, med samlet over 940.000 
medlemskap og mer enn 5.000 lokale lag og 
foreninger (pr. 2016). Norsk Friluftsliv frem-
mer medlemmenes felles interesser i sam-
funnet, bidrar i høringsprosesser, arrange-
rer seminarer og fordeler aktivitetsmidler til 
medlems organisasjonene.

Medlemsorganisasjonene har individuel-
le medlemskap, er åpne for alle, er landsom-
fattende eller har mer enn 10.000 medlem-
mer. Organisasjonene har ikke motorferdsel 
eller organisert konkurransevirksomhet som 
hovedformål. De frivillige organisasjonene 

som er medlemmer i Norsk Friluftsliv er 
omtalt i det følgende. Se faktaark E1 og 
www.norskfriluftsliv.no 

4H Norge
4H Norge er en landsomfatten-
de, ideell barne- og ungdomsor-
ganisasjon som er livssynsnøy-
tral og partipolitisk uavhengig. 
Organisasjonens formål er å utvikle 
en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med 
ansvarsfølelse og respekt for natur og men-
nesker. 4H Norge har ca. 17.000 medlemmer 
i alderen 10 til 25 år fordelt på ca. 650 lokal-
klubber, og er en del av den internasjonale 
4H-bevegelsen, se www.4h.no. 

Den Norske Turistforening (DNT) 
og DNT ung
DNT er Norges største frilufts-
livsorganisasjon med over 308.000 
medlemmer. Organisasjonen 
består av 57 medlemsforeninger 
med tilknyttede lokallag. Den 
Norske Turistforening arbeider for å fremme 
et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig fri-
luftsliv og for å bevare natur og kultur verdier, 
se www.dnt.no. 

DNT ung er Norges største frilufts-
organisasjon for ungdom, med over 43.000 
medlemmer i rundt 60 lokale grupper over 
hele landet. DNT ung arrangerer varier-
te turer og aktiviteter av, for og med ung-
dom mellom 13 og 26 år over hele Norge, 
se www.dnt.no/ung. 

Forbundet KYSTEN
Forbundet er en frivillig kultur-
vernorganisasjon med 10.500 
medlemmer fordelt på 125 loka-
le kystlag. Under mottoet «Vern 
gjennom bruk» jobbes det for å 
ta vare på gamle båter og bygnin-
ger, kultur og håndverkstradisjo-
ner knyttet til kysten. Alt gjøres på 
dugnad i sosiale fellesskap. 

Landsstyret arbeider med å tilrettelegge for 
kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale 
møteplasser, påvirke politiske prioriteringer, 
øke bevisstheten om vår rike kystkultur, og 
arbeider også internasjonalt med organisasjo-
ner i flere land. Forbundet KYSTEN er akk-
reditert NGO (ikke-statlig organisasjon) for 
UNESCO med en rådgivende rolle på felte-
ne kystkultur, fartøyvern og maritimt kultur-
minnevern. Se www.kysten.no. 
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KFUK-KFUM-speiderne
KFUK-KFUM-speiderne er en 
av Norges største kristne barne- 
og ungdomsorganisasjoner med 
11.000 medlemmer fordelt på 
250 grupper over hele landet. 

Speiderarbeidet, som tilbys barn og ungdom 
i alle aldre, består av et bredt aktivitetstilbud. 
Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap 
og læring gir speiding opplevelser for livet. 
Ungt lederskap og gradvis større utfordrin-
ger er med på å utvikle speidere til å bli akti-
ve, ansvarsfulle og engasjerte medmennesker. 
I KFUK-KFUM-speiderne kan barn, unge og 
voksne utvikle seg som hele mennesker med 
ånd, sjel og kropp. Se www.kmspeider.no. 

Kristen Idrettskontakt (KRIK)
KRIK sin visjon er å spre 
idrettsglede, trosglede og livs-
glede. KRIK er en medlems-
organisasjon og kontaktbeve-
gelse for idretts- og sportsengasjerte, som ble 
startet i 1981 etter initiativ fra presten Kjell 
Markset. Formålet er å «bevare, inspirere og 
vinne idrettsfolk til kristent liv både i idretts-
lag og menighet». KRIKs verdier er glede, 
frihet, stolthet og tydelighet.

KRIK arbeider på tvers av landegrenser, 
idrettsgrener og -klubber, kirkegrenser, pre-
stasjonsnivå og alder. Bevegelsen i Norge 
har ca. 360 aktive lokallag med drøyt 15.100 
medlemmer (2016). Hovedmålgruppen er 
ungdom i alderen 13-26 år, men familiearbei-
det er sterkt økende. Det arrangeres årlig et 
stort antall av ulike leirer, arrangementer og 
kurs. Se www.krik.no.

Norges Jeger- og Fiskerforbund 
(NJFF)
Norges Jeger- og Fiskerforbund er 
landets eneste riksdekkende orga-
nisasjon for jegere og sportsfiske-
re og et av de viktigste miljøene for 
formidling av kunnskap om jakt og 
fiske i Norge. Forbundet har rundt 113.000 
medlemmer, fordelt på 573 lokalforeninger 
og 19 fylkeslag.

NJFFs formål er å arbeide for jakt, fiske og 
annet friluftsliv for å bidra til god livskvali-
tet og helse i befolkningen, samt å arbeide 
med naturforvaltning. Hovedmålene omfat-
ter å tilrettelegge for god rekruttering av jege-
re og fiskere, ivareta medlemmenes interes-
ser, sikre bærekraftig høsting, være viktigste 
kunnskapsformidler om jakt og fiske, og sik-
re naturgrunnlaget og samfunnets rammebe-
tingelser for jakt og fiske gjennom faglig og 
politisk virksomhet. Se www.njff.no. 

Norges Klatreforbund (NKF)
Klatreforbundet er en sammen-
slutning av alle idrettslag som 
organiserer klatresporten og 
som er medlemmer av Norges 
idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité (NIF). Formålet er å 
fremme klatresporten i Norge, og represente-
re idretten internasjonalt. NKF skal virke for 
en sikker og naturvennlig utvikling av spor-
ten. Forbundet har rundt 20.000 medlemmer 
fordelt på 200 klubber. Se www.klatring.no. 
Norges Padleforbund (NPF)
Padleforbundet er en sam-
menslutning av alle idrettslag 
som organiserer padlesport og 
som er medlemmer av Norges 
idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité (NIF). 
Formålet er å fremme padlesporten i Norge 
gjennom å bidra til samarbeid mellom lage-
ne, representere padlesporten internasjonalt, 
fremme forståelse for hensynsfull opptreden i 
naturen og sørge for at padling drives sikker-
hetsmessig forsvarlig. I 2015 hadde forbundet 
i underkant av 19.000 medlemmer fordelt på 
klubber i alle fylker og i ca. 100 kommuner. 
Se www.padling.no. 
Norges Røde Kors 
Røde Kors hjelper mennes-
ker i hele verden, inkludert 
i nærmiljøene i Norge. De 
frivillige er til stede for mennesker som tren-
ger støtte og hjelp. Røde Kors er verdens stør-
ste humanitære bevegelse, med unik tilgang 
og tillit i kriseområder. Røde Kors har 380 
lokalforeninger over hele Norge, samtidig 
som organisasjonen er en verdensomspen-
nende bevegelse med et nettverk av frivillige 
hjelpere. Organisasjonen tilbyr et mangfold 
av aktiviteter for barn og unge. Hjelpekorpset 
er den største frivillige aktøren innen red-
ningstjenesten. Se www.rodekors.no. 
Norges speiderforbund (NSF)
Norges speiderforbund er en 
barne- og ungdomsorganisa-
sjon som består av cirka 18.500 
medlemmer. Forbundets for-
målsparagraf går ut på å utvikle 
mennesker til selvstendighet 
og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i sam-
svar med idealene fra speiderløftet og spei-
derloven. Speiding er en internasjonal, ide-
ell og religiøs bevegelse. Arbeidet baseres 
på religionen i det enkelte land. Gjennom 
patruljesystemet skal speidere oppleve å få 
og ta ansvar. Speiderne blir utfordret i møte 
med samfunnet, naturen og seg selv, og sti-
muleres til å våge og flytte egne grenser. 
Se www.speiding.no. 
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Norges Turmarsjforbund (NTF)
Forbundet ble stiftet i 
1975, har 190 medlems-
lag spredt over hele landet, 
og er tilsluttet Internationaler 
Volksport Verband (IVV). 
Formålsparagrafen går ut på å 
fremme alle typer turmarsjaktiviteter i Norge, 
dvs. vandringer, sykkelturer, svømming og 
skiturer – aktiviteter som i NTF kalles for 
IVV-aktiviteter. NTFs hovedmål er å øke for-
ståelsen for den betydning fysisk aktivitet og 
friluftsliv har for helse og trivsel, og tidtaking 
og alle andre former for målinger av presta-
sjoner er fjernet. Her gjelder det kun å fullfø-
re en aktivitet ut i fra egne forutsetninger og 
krav. Se www.turmarsjforbundet.no. 

Norsk Kennel Klub (NKK)
Norsk Kennel Klub er en 
ideell organisasjon, og 
fungerer som en paraply-
organisasjon for det orga-
niserte Hunde-Norge med tilsammen ca. 
85.000 medlemskap. Norsk Kennel Klub 
fremstår i dag som hundeeiernes organisa-
sjon med sitt arbeid som talerør overfor myn-
dighetene, arrangør av kurs, instruktørut-
danning, opplysningsvirksomhet mv. NKK 
arbeider også for riktig behandling av hunder 
og verdige hundeaktiviteter, og med å frem-
me utviklingen av hunderaser og fysisk og 
psykisk sunne, funksjonelle og sosialt veltil-
passede hunder. Se www.nkk.no. 

Norsk Orientering 
Norsk Orientering er felles mer-
kevare for all orienteringsaktivi-
tet i Norge og består av Norges 
Orienteringsforbund med 
underliggende orienterings-
kretser og mer enn 370 klub-
ber. Forbundet er en sammenslutning av alle 
idrettslag som organiserer orienteringsidrett. 

Forbundet tilbyr sosiale klubbmiljøer med 
meningsfulle og morsomme aktiviteter på 
trening, på tur og i konkurranser på medlem-
menes eget nivå. 

Norsk Orientering arbeider for å beva-
re områder for tur og trening for barn og 
unge i framtida, og for å utarbeide gode ori-
enteringskart og tilrettelegging av gode tur- 
og mosjonstilbud i nærmiljøet og naturen. 
Se www.orientering.no. 

Skiforeningen
Fra stiftelsen i 1883 har forenin-
gens formål vært å arbeide for 
«utbredelse av ski-idrett og 
annet friluftsliv, samt å arran-
gere Holmenkollrennene». 
Skiforeningen har over 73.000 medlem-
mer, og tilrettelegger for gode markaopple-
velser i Oslo og 19 tilstøtende kommuner. 
Sommerstid merkes, skiltes og ryddes syk-
keltraseer i Marka. Vinterstid merkes, skiltes 
og prepareres 2.600 km skispor. I tillegg drif-
ter foreningen flere serverings- og overnat-
tingsteder i Marka.
Skiforeningen er en av de største aktivitetsor-
ganisasjonene i landet, og driver Norges stør-
ste skiskole, friluftskole, eier Skimuseet og 
driver Holmenkollen Kultur- og Turistanlegg 
– Norges mest besøkte. Skiforeningen tilret-
telegger for hverdagsidretten i Holmenkollen 
nasjonalanlegg, og foreningens mest popu-
lære arrangementer er Holmenkollmarsjen, 
Barnas Holmenkolldag og World Cup i nor-
disk, som arrangeres sammen med NSF. På 
nettsidene finnes turplanlegger for sykkel og 
ski, og føremelding som oppdateres daglig 
hele skisesongen, se www.skiforeningen.no. 
Syklistenes Landsforening (SLF)
Syklistenes 
Landsforening er 
Norges eneste orga-
nisasjon for hverdagssykling. Foreningen ble 
grunnlagt i 1947 og har siden da jobbet for 
å bedre sykkelforholdene i Norge. I dag har 
SLF 14 lokallag med rundt 10.000 medlem-
mer over hele landet.
Foreningen jobber for at flest mulig skal se 
på sykkelen som løsningen i hverdagen – 
som framkomstmiddel til jobb, i hverdagen 
ellers og som kilde til opplevelser og bedre 
helse. SLF arbeider med politisk påvirkning 
overfor storting, regjering og lokalpolitike-
re og overfor forvaltningen, og samarbeider 
med mange andre frivillige organisasjoner. 
Se www.syklistene.no. 
Norges Seilforbund (NSF)
Norges Seilforbund er en nasjo-
nal organisasjon som ivaretar 
interessene for seiling i alle for-
mer, som seiling, kiting, SUP 
(Stand Up Padling eller brett-
padling) og bølgesurf. NSF er til-
sluttet Norges Idrettsforbund og Norges 
Olympiske Komité, Nordisk Seilforbund, 
European Sailing Federation (Eurosaf ), 
World Sailing (WS) og International Surfing 
Assosiation (ISA), og har 121 medlemsfore-
ninger med i overkant av 25.000 medlemmer. 
Se www.seiling.klubb.nif.no. 
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FYLKESMANNEN

Fylkesmannen er regional representant for 
staten som grunneier i de sikrede friluftsom-
rådene, og skal ivareta nasjonale friluftsin-
teresser knyttet til strandsonen, vassdrag 
og fjellområder. Miljøvernavdelingene 
får i første rekke sine oppgaver fra 
Miljødirektoratet.

Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og 
kommunene skal ta hensyn til allmennhetens 
mulighet til å drive friluftsliv når de 
behandler saker om arealdisponering. 

Mens Fylkeskommunen har veilednings-
funksjon overfor kommunen på alle høstbare 
arter unntatt villrein, er Fylkesmannen 
klagemyndighet.

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen 
av laks, sjøørret og sårbare bestander av 
innlandsfisk (og Fylkeskommunen for 
innlandsfisk av ikke-truede bestander). 
Fylkesmannen har også ansvaret for alle 
fiskearter i forhold til vassdragsregulering. 
Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra 
laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse 
i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det 
statlige fiskefondet. 

Fylkesmannen har tett kontakt med grunn-
eiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider 
tett med politiet, Statens naturoppsyn og 
Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene. 
Se faktaark D3 og www.fylkesmannen.no. 

FYLKESKOMMUNENE

Fylkeskommunen er et politisk styrt forvalt-
ningsorgan på fylkesnivå, med fylkestinget 
som øverste organ. På miljøforvaltningens 
område har fylkeskommunen ansvar for 
kulturvern, friluftsliv og en del oppgaver 
innen artsforvaltning, f.eks. ansvaret for 
innlandsfisk av ikke-truede bestander (mens 
Fylkesmannen har ansvar for laks, sjøørret 
og sårbare bestander av innlandsfisk, samt 
alle fiskearter ifm. vassdragsregulering). 
Fylkeskommunen har dessuten ansvar for 
tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner. 
Fylkeskommunen kan gi tilskudd til tiltak 
som motiverer til å delta i friluftsliv, og til 
å sikre og opparbeide friluftsområder. Se 
faktaark D2 og nettsidene til den enkelte 
fylkeskommune. 

KOMMUNENE

Kommunene har ansvar for å samordne 
lokalt arbeid med folkehelse, tilrettelegge 
for friluftsliv, og stimulere til aktivitet 
lokalt. Kommunene er myndighet for det 
meste av forvaltningen av høstbart vilt. Alle 
kommuner er lovpålagt å ha en viltnemnd, 
og plikter å sørge for ettersøk av skadet 
vilt, samt håndtering av påkjørt og skadet 
vilt (fallvilt). Det er Miljødirektoratet som 
fastsetter jakttiden for ulike arter, men 
kommunene kan forlenge eller forkorte 
jakttiden for enkelte arter. Plan- og 
bygningsloven (pbl) er sentral for hvordan 
kommunal planlegging skal være i forhold 
til prosess, innhold, medvirkning og 
avklaring av konflikter og uenighet. Se 
faktaark B1, D3 og D3-1, og faktaark C3 på 
www.norskfriluftsliv.no.

Friluftsrådenes landsforbund (FL) 
FL er et landsomfattende samarbeids- og 
serviceorgan for 27 interkommunale 
friluftsråd som opererer i til sammen 220 
medlemskommuner. Et friluftsråd skal ivareta 
felles friluftsoppgaver for sine medlemskom-
muner, som sikring av arealer, tilrettelegging 
og drift av friluftsområder, og informasjon og 
aktivitetstiltak.

FLs hovedmål er å arbeide for at alle skal få 
mulighet til friluftsliv som helsefremmende, 
trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. 
Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede 
friluftsråd og gjennom egne tiltak. FL er et 
eget rettssubjekt og en frittstående enhet. 

Se faktaark E1 og www.friluftsrad.no. 

GRUNNEIER- OG RETTIGHETS-
HAVERORGANISASJONER

Grunneierne eier mange av arenaene for 
utøvelse av friluftsliv, kulturlandskap og 
kulturminner, og besitter ofte bruksret-
tighetene (høsting, jakt og fiske, beiterett, 
fallrettigheter mv.). Både naturforvaltnings- 
og friluftslivsarbeidet må forholde seg 
til grunneiersiden og rettighetshaverne 
– ofte som motpart, men også som partner. 
Rettighetsforvaltere i Norge er omtalt i det 
følgende, se også faktaark E2.
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Statskog SF
Statskog er landets største grunneier. Statens 
grunn på 59.000 km2 drives, forvaltes og 
utvikles av Statskog SF eller i samarbeid 
med andre. Virksomhetsområder er innen 
eiendom, energi, skog og friluftsliv. Statskog 
utvikler områder for bygging av hytter og 
festetomter. Statskog sikrer allmennhetens 
rettigheter, tilrettelegger for allment 
friluftsliv og tilbyr 70 utleiehytter, jakt og 
fiskekort på statens grunn (utenom stats-
allmenning). Statskog SF har fått overført 
grunnbokshjemmelen til statsallmenningene, 
og administrerer grunneierretten der, og 
utfører forvaltningsoppgaver delegert fra 
Landbruks- og matdepartementet. I statsall-
menninger hvor det ikke er allmenningsstyrer 
administrerer Statskog bruksretten til 
trevirke. Se faktaark E2 og www.statskog.no

Finnmarkseiendommen (FeFo)
Finnmarkseiendommen (FeFO) eier 95 % 
av Finnmark og skal forvalte fylkets verdier, 
grunn og naturressurser mv. på en balansert 
og økologisk bærekraftig måte til beste 
for innbyggerne, og særlig som grunnlag 
for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, 
næringsutøvelse og samfunnsliv.

FeFo skal også bidra til god samfunns-
utvikling, styrke kulturmangfold og identitet, 
gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark. 
Se faktaark B1 og E2, samt www.fefo.no 

Norges Fjellstyresamband
Norges Fjellstyresamband er interesse-
organisasjon for de 94 fjellstyrene i 
Norge. Fjellstyrene forvalter rettigheter 
og herligheter i statsallmenningene etter 
rammer fastlagt i Fjelloven. 

Bygdenes felles utnyttelse av allmenningene 
går lenger tilbake enn lovgivningen. 
Allmenningsrettene varierer en del fra 
allmenning til allmenning og endrer seg 
også med tiden. Viktige bruksretter i dag er 
beiting, seterdrift, jakt, fangst og fiske. Se 
faktaark B1 og E2, samt www.fjellstyrene.no 

Forvaltningen av statsallmenningene er 
fordelt mellom flere:

Fjelloppsynet
Fjelloppsynet er fjellstyrenes ansatte (se 
nærmere omtale under kapitlet Kontroll-
myndigheter og tilsyn). 

Allmenningsstyrer
Allmenningsstyrer forvalter bruksretten 
til trevirke i statsallmenningene, mens den 

skogfaglige forvaltningen er tillagt Statskog 
SF. Allmenningsstyrene velges av de som har 
rettigheter i de ulike statsallmenningene.

Andre forvaltere av statsallmenninger
Forvaltningsmyndighet etter statsall-
menningsloven og fjelloven er lagt til 
Landbruks- og matdepartementet (LMD), 
og fjellovens kapitler om jakt og fiske er 
lagt til Miljødepartementet. Landbruks- og 
matdepartementet kan gi forskrifter både 
når det gjelder fjellstyrets administrasjon og 
økonomiforvaltning, samt administrasjon av 
jordbrukstilknyttede rettigheter. Det meste 
av departementets myndighet er imidlertid 
delegert til Statskog SF.

Norges Skogeierforbund
Norges Skogeierforbund er sentral 
overbygning for 6 skogeierandelslag, 240 
lokale skogeierlag og ca. 35.000 skogeiere 
over hele landet. Forbundet arbeider for økt 
verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept 
for langsiktig og økonomisk forvaltning av 
naturen. Se faktaark E2 og www.skog.no

Norskog
Norskog er en medlemsorganisasjon for 
skogeiere. Organisasjonen arbeider for å 
oppnå gode rammebetingelser for et aktivt og 
dynamisk skogbruk. Skatt, eiendomsstruktur, 
transport, næringsutvikling, miljøforvaltning 
og industripolitikk er blant de viktigste 
næringspolitiske arbeidsfelter.

Norskogs meningsberettigelse avhenger 
av faglig kvalitet i alt de gjør. I tillegg til 
å være en medlemsorganisasjon er derfor 
NORSKOG som konsern bygd opp for å øke 
konkurransen i tømmermarkedet, forsterke 
det faglige fundamentet og øke næringens 
politiske gjennomslag. Se faktaark E2 og 
www.norskog.no

Norges Bondelag
Organisasjonen har 520 lokallag og 
representerer ca. 63.000 medlemmer hvor 
mange er grunneiere av store arealer for 
friluftsliv. Norges Bondelag arbeider for å 
bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre 
hvor viktig landbruket er for samfunnet, 
samt for å ivareta landbruksnæringens 
interesser overfor landets myndigheter og 
andre. Organisasjonen forhandler hvert 
år med staten om landbruksnæringens 
rammebetingelser og inntekter. Se faktaark 
E2 og www.bondelaget.no 
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Norsk bonde- og småbrukarlag
Bonde- og Småbrukarlaget har ca. 7.000 
medlemmer i 260 lokallag, og driver et aktivt 
politisk arbeid for å bedre utviklingsmulighe-
tene for bygdene. Laget forhandler også hvert 
år med staten om bondens rammebetingelser, 
blant annet inntektsmuligheter.

Viktige saker for organisasjonen er 
kortreist mat, miljøvennlig produksjon, 
lokal foredling, god dyrevelferd og 
levende kulturlandskap. Se faktaark E2 og 
www.smabrukarlaget.no. 

Norske Reindriftsamers Landsforbund
Landsforbundet er for reinbeitedistrikter og 
enkeltpersoner, og har som formål å fremme 
reindriftens interesser, økonomisk, faglig, 
sosialt og kulturelt. Organisasjonen har 
fylkeslag og lokallag.

Forbundet forhandler hvert år med 
staten om reindriftens rammebetingelser 
(reindriftsavtalen).

Forbundet arbeider for samhold blant 
reindriftsamene og for egen utvikling av 
næringen basert på den sedvanemessige 
rettsoppfatning og de prinsipper reindrift-
samenes næringsvirksomhet bygger på. Se 
faktaark E2, og www.nrl-nbr.no. 

Småkraftforeninga
Småkraftforeninga er organisasjonen for 
småkraftnæringa og representerer de som eier 
småkraftressurser, har bygd ut småkraftverk 
eller har spesiell interesse for småkraft-
næringen. Småkraftforeninga samler i dag 
store deler av småkraftbransjen og arbeider 
faglig og næringspolitisk for interessene til 
næringen. Medlemskraftverkene omfatter 
hele spekteret av småskala vannkraftanlegg 
over hele landet, fra små mikrokraftverk som 
produserer strøm til egen bruk til de største 
småkraftverkene som kan dekke årsbehovet 
av kraft til 2.000 husstander.  

For nærmere informasjon, se faktaark E2. og 
www.smakraftforeninga.no.

Norske Lakseelver 
Organisasjonen representerer fiskerettshavere 
og elveeierlag i nesten 80 lakseførende 
vassdrag. Medlemslagene er spredt over 
hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i 
nord til Mandalselva og Otra i sør. Gjennom 
medlemslagene representerer Norske 
Lakseelver omlag 7.000 fiskerettshavere. 

Det utgjør ca. 70 % av alle rettighetshavere 
til laksevassdrag i Norge. Se faktaark E2 og 
www.lakseelver.no.

Andre
Det finnes en rekke organisasjoner, lag og 
foreninger som ivaretar interessene til ulike 
private og kollektive rettighetshavere i norsk 
natur og som bidrar til å sette rammer for 
friluftslivsutøvelse og tilrettelegging for 
friluftsliv og forvaltning av naturen. Disse er 
viktige samarbeidspartnere lokalt for frilufts-
livsorganisasjoner og kommersielle aktører 
som vil benytte utmarka til friluftslivsutøvelse 
til egenaktivitet, organisert aktivitet eller 
kommersielle friluftslivstilbud. Dette kan 
være lag, foreninger og sammenslutninger 
som ivaretar rettigheter til seterdrift, beite, 
jakt, fiske, fangst, vannfall mm.

NATURVERN ORGANISASJONER

Organisasjonene som arbeider med naturvern 
bidrar til at friluftslivets naturgrunnlag 
bevares. Noen av disse er:

•  Bellona,  
www.bellona.no

•  Foreningen Våre Rovdyr,  
www.fvr.no 

•  Framtiden i våre hender, 
www.framtiden.no

•  Greenpeace Norge, 
www.greenpeace.org/norway/no  

•  Miljøagentene,  
www.miljoagentene.no 

•  Naturvernforbundet, 
www.naturvernforbundet.no

•  Natur og ungdom (NU) er ungdoms-
organisasjonen,  
www.nu.no

•  Norges miljøvernforbund,  
www.nmf.no

•  Norsk forening mot støy, 
www.stoyforeningen.no 

•  Regnskogfondet,  
www.regnskog.no 

•  Sabima,  
www.sabima.no

•  WWF,  
www.wwf.no

•  Zero,  
www.zero.no 
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KULTURMINNE-
ORGANISASJONER OG 
HISTORIELAG

Mange traseer for friluftsliv er lagt til kultur-
minner og historiske steder, og gjennom sin 
virksomhet har det organiserte friluftslivet 
en viktig rolle i å hensynta både kjente og 
ukjente kulturminner og -miljøer.

Selve forvaltningsansvaret for kulturminner 
og kulturmiljøer tilligger ulike offentlige 
etater. Ansvaret for strategi- og politikkutvik-
ling på hele kulturminnefeltet ligger i Klima- 
og miljødepartementet. Riksantikvaren er 
direktorat for kulturminneforvaltning og 
rådgiver for departementet i utviklingen av 
kulturminnepolitikken og gjennomføringen 
av den, se www.riksantikvaren.no. På statlig 
nivå har vi også Norsk Kulturminnefond (ref. 
kapittel om Klima- og miljødepartementet) 
som bevilger penger til tiltak som skal sørge 
for istandsetting og god bevaring av kultur-
minner i Norge (søknadsfrist 1. november), 
se www.kulturminnefondet.no. 

De regionale styresmaktene for kulturminner 
er:

•  Fylkeskommunene
•  Sametinget, www.sametinget.no 
•  Forvaltningsmuseene 
•  Sysselmannen på Svalbard, 

www.sysselmannen.no  

På det lokale nivået har kommunene ingen 
lovpålagt rolle som kulturminneforvalter, 
bortsett fra Oslo i kraft av å være fylkeskom-
mune (Byantikvaren i Oslo). Kommunene 
har imidlertid et ansvar for vern av lokalt og 
regionalt viktige kulturminner etter plan- og 
bygningsloven (ved regulering til bevaring 
eller vedtak om hensynssoner). Kommunene 
forvalter også ulike tilskuddsordninger, og 
har eierskap i eller er finansiell bidragsyter 
til ulike statlige, regionale og kommunale 
satsingsområder. Mange kommuner 
samarbeider med aktive historielag og andre 
organisasjoner.

Det er flere organisasjoner som bevarer og 
formidler kunnskap om tidligere generasjo-
ners liv, kultur, tradisjoner og aktiviteter. 
Noen av disse er:

•  Norges Kulturvernforbund (paraply-
organisasjon for det frivillige kulturvernet),  
www.kulturvern.no

•  Norsk Kulturarv (stiftelse som jobber med 
«vern gjennom bruk»),  
www.kulturarv.no

•  Landslaget for lokalhistorie (paraply-
organisasjon for historielagene), 
www.landslaget.org

KUNNSKAPS FREMMENDE 
MEDLEMS ORGANISASJONER

Det norske Skogselskap
Det norske Skogselskap er en ideell 
medlemsorganisasjon med mål om å fremme 
forståelse for skogens mangesidige betydning 
som verdiskaper, for friluftsliv og helse, 
samt som avgjørende i klimakampen og 
for et godt skogbruk. Under sentralleddet 
er 17 lokale skogselskap, og det er etablert 
planteskoler, Det norske Skogfrøverk 
og Skogbrukets Kursinstitutt (SKI). 
Se www.skogselskapet.no.

Bad, Park og Idrett 
Medlemsorganisasjonen er åpen og 
landsomfattende og arbeider for en 
fremtidsrettet utvikling innen park, idrett, 
friluftsliv og bad. Det innebærer formidling 
av informasjon, faglig utvikling og kompe-
tanseheving for personer som er tilknyttet 
fagområdene og har erfaring med kursing 
i vedlikehold, drift, administrasjon og 
nytenkning innen bad, park og idrettsanlegg. 
Se www.badparkidrett.no.

SAMARBEIDSNETTVERK

Samarbeidsrådet for 
naturvern saker (SRN)
Et naturfaglig samarbeid mellom Norges 
Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske 
Turistforening, Norges Naturvernforbund og 
WWF-Norge. Se faktaark E1.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) 
FNF er et samarbeidsforum mellom 
natur- og friluftslivs- organisasjoner på 
fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke 
organisasjonenes arbeid med å ivareta 
natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle 
saker i de enkelte fylkene. Se faktaark E1 og 
www.fnf-nett.no.

Nordisk samarbeid  
De nordiske friluftslivsorganisasjonene har et 
felles «Nordic Outdoor Network» (NON) 
hvor det drøftes saker av felles interesse, 
utveksles faglig informasjon, fremmer 
allemannsretten og friluftslivets interesser 
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overfor Nordisk ministerråd og de enkelte 
lands regjeringer. 

KONTROLL MYNDIGHETER 
OG TILSYN

Miljøkriminalitet er overtredelser som 
rammer naturmiljøene: luft, sjø og vassdrag, 
grunnen, dyr, fugler, fisker, planter og skog 
og alle andre levende organismer. I tillegg 
omfatter miljøkriminalitet også ulovlige 
inngrep mot menneskeskapte eller -påvirkede 
miljøer, f.eks. parkanlegg, kulturlandskap, 
bevaringsverdige kulturminner, bygninger 
og bymiljø. Mange miljølovbrudd begås 
innenfor lovlig næringsvirksomhet, for 
eksempel som forurensning fra industri/
landbruk eller fra skip.

Som regel rammes fellesgodene mer enn 
enkeltpersoner, og med skadeeffekt lokalt, 
men kan også ha globale konsekvenser. 
Belastningen på miljøet av miljøkriminalitet 
kommer på toppen av belastningen som 
lovlig virksomhet har. Kriminaliteten er med 
å svekke livsgrunnlaget vårt, samtidig som 
den reduserer muligheten til å ha kontroll 
med fremtidig forvaltning av naturressursene. 

Typer miljøkriminalitet som berører natur og 
friluftslivet er:

•  Naturkriminalitet
•  Forurensningskriminalitet
•  Kunst- og kulturminnekriminalitet 

Hovedaktørene for oppsyn og kontroll av 
jakt og fiske er Statens naturoppsyn (SNO) 
og politiet, og de har ofte overlappende 
myndighet. Politiet har kontrollmyndighet 
på flere av naturforvaltningens områder, 
mens mange av SNOs ansatte har begrenset 
politimyndighet. Begge etater har ansvar for 
forebygging av miljøkriminalitet, og har en 
lovfestet gjensidig samarbeidsplikt.

Politiets alminnelige plikt er å forebygge 
og etterforske straffbare handlinger. 
Bestemmelsene for SNO finnes i naturopp-
synsloven og i enkeltbestemmelser i 
særlovgivningen.

Kystvakten (KV) som er én av fire 
hovedavdelinger i det norske Sjøforsvaret 
er lovfestet sekundær myndighet på vegne 
av både politiet og SNO, og har både 
naturoppsynsmyndighet og begrenset 
politimyndighet. 

I Sør-Norge har også fjellstyrene oppsyns-
myndighet i medhold av fjelloven når det 

gjelder jakt og fiske på statsallmenning, og de 
har ofte også begrenset politimyndighet og 
oppdrag fra SNO. I Nordland og Troms har 
Statskog Fjelltjenesten kontrollmyndighet 
på vegne av Statskog som grunneier. 
Fjelltjenestens ansatte representerer SNO og 
har ofte også begrenset politimyndighet. 

På lokalt nivå er det gjerne organisert 
oppsyn gjennom Bygdeallmenningene, ofte 
som oppdrag for SNO og med begrenset 
politimyndighet. I tillegg finnes det et stort 
antall lokale oppsyn som enten har oppdrag 
på vegne av SNO eller som har begrenset 
politimyndighet eller har begge deler. Det 
finnes også rent private oppsyn, som bare 
representerer grunneiere eller rettighetsha-
vere, og disse kan også få utstedt begrenset 
politimyndighet etter søknad, men er da 
underlagt politiets krav om rapportering og 
opptreden.

Politiet og Økokrim
Politiet spiller en viktig rolle innenfor 
flere områder som angår naturen og 
miljøkriminalitet. Det arbeides både sentralt 
i ØKOKRIMs miljøkrimavdeling og i 
politidistriktene. 

ØKOKRIMs oppgave er å etterforske og 
aktorere større, mer alvorlige og/eller 
prinsipielle saker om økonomisk kriminalitet 
og miljøkriminalitet, jf. påtaleinstruksen 
§ 35-4. Når det gjelder miljøkriminalitet 
er målet at disse sakene først og fremst 
skal etterforskes og påtales av de lokale 
politidistriktene. ØKOKRIMs rolle blir 
primært å gi politiet veiledning i hvordan 
slike saker bør behandles. Det vil også være 
nødvendig at enheten i enkelte saker overtar 
etterforsknings- og/eller påtaleansvaret, 
se www.okokrim.no.

Alle politidistrikter har formelt sett etablert 
miljøkoordinator-, miljøkontakt- og 
miljøjuristfunksjoner, se www.politi.no. 

Sysselmannen på Svalbard
Sysselmannen på Svalbard har mange 
og varierte oppgaver. Hovedoppgavene 
er knyttet til politi- og miljøvernarbeid. 
Svalbard er et eget politidistrikt. Som miljø-
vernmyndighet for Svalbard er de viktigste 
oppgavene naturoppsyn og overvåking av 
miljøet, forvaltning, behandle miljøkrimina-
litet, oljevernberedskap og kulturminnear-
beid, se www.sysselmannen.no. 

H
ve

m
, h

va
, h

vo
r



176

Statens naturoppsyn (SNO)
Statens naturoppsyn er en del av Direktoratet 
for naturforvaltning, og er organisert som en 
egen enhet for naturoppsyn og forvaltnings-
rettet feltarbeid.

Naturoppsynets formål er å ta vare på 
nasjonale miljøverdier og forebygge 
miljøkriminalitet. SNO skal samordne og 
styrke oppsynsarbeidet i Norge, og utvikle 
et mer helhetlig naturoppsyn. De viktigste 
oppgavene er kontroll, informasjon, 
veiledning, kartlegging og skjøtsel i frilufts- 
og verneområder.

SNO har tilsynsmyndighet og ansvar for 
oppsyn med overholdelse av følgende lover i 
hele landet, både på offentlig og privat grunn:

•  Friluftsloven
•  Naturmangfoldloven
•  Motorferdselsloven
•  Kulturminneloven
•  Viltloven
•  Laks- og innlandsfiskloven
•  Forurensningsloven 

Oppgaven er todelt og retter seg både mot 
tilsyn med naturtilstanden og tilsyn med 
menneskets atferd i naturen.

Statens Naturoppsyn samarbeider både 
med Skjærgårdstjenesten og Fjelloppsynet. 
Se faktaark B1, samt faktaark C1-1 
på www.norskfriluftsliv.no og 
www.naturoppsyn.no. 

Fjelloppsynet
Norges Fjellstyresamband har egen 
fjelloppsynsfunksjon som utgjøres av det 
enkelte fjellstyrets sekretærer og feltperso-
nell. Fjelloppsynet har et variert arbeid som 
innebærer alt fra saksbehandling til å føre 
tilsyn med fjellstyrenes hytter, tilrettelegging, 
informasjon, veiledning og kontroll av 
bruk av statsallmenningene som i hovedsak 
innebærer jordbrukstilknyttede bruksretter 
som seter og beite, samt jakt, fangst og 
fiske. De fleste ansatte i fjelloppsynet 
er tildelt en begrenset politimyndighet, 
se www.fjellstyrene.no.

VIKTIGE LOVVERK OG 
FORSKRIFTER

Det er en rekke lover med stor betydning for 
friluftslivet – både for tilrettelegging for og 
utøvelse av friluftslivet, og for forvaltning 
av naturen og miljøet som grunnlag for 

friluftslivet. En detaljert gjennomgang av 
lovene finnes i Faktaark om naturforvaltning 
på Norsk Friluftslivs hjemmesider. 
Alle lovene, med forskrifter, finnes på 
www.lovdata.no. Se faktaark B1, B2 og B3.

Lover om miljøkriminalitet
For miljøet og miljøkriminalitet er det egne 
aktører (se eget kapittel Kontrollmyndigheter 
og tilsyn) som håndhever aktuelle lover, men 
alle som arbeider med friluftsliv vil ha nytte 
av kjennskap til noen av disse lovene. De 
viktigste reglene mot miljøkriminalitet er 
lover og forskrifter som:

•  Beskytter biologisk mangfold (viltloven, 
naturmangfoldloven, motorferdselloven, 
lakse- og innlandsfiskeloven, plan- og 
bygningsloven, akvakulturloven og hav-
ressursloven)

•  Beskytter mot forurensning, avfall 
og helse- eller miljøfarlige produkter 
(forurensningsloven, produktkontrollo-
ven,skipssikkerhetsloven,matloven)

•  Lover og forskrifter som beskytter våre 
kulturminner og kulturmiljøer (kultur-
minneloven og plan- og bygningsloven) 

Noen av lovene om biologisk mangfold og 
kulturminner og -miljøer omtales nærmere 
sammen med andre lover som styrer 
friluftslivet og naturforvaltningen.

Lover om friluftsliv og 
naturforvaltning
Når det gjelder friluftslivet og naturforvalt-
ningen vil de fleste ha behov for kjennskap til 
de viktigste lovenes formål og virkeområde 
for å ivareta natur- og friluftsinteressene. 
Ansvaret for de viktigste lovene som styrer 
friluftslivet og forvaltningen av norsk natur, 
er plassert slik:

Justis- og beredskapsdepartementet (JD):
•  Grunnloven
•  Finnmarksloven
Klima- og miljødepartementet (KLD):
•  Naturmangfoldloven 
•  Friluftsloven 
•  Kulturminneloven 
•  Lakse- og innlandsfiskeloven
•  Markaloven
•  Miljøinformasjonsloven
•  Motorferdselloven
•  Naturoppsynsloven
•  Viltloven
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Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD):
•  Plan- og bygningsloven
Landbruks- og matdepartementet (LMD):
• Fjelloven
• Jordloven
• Reindriftsloven
•  Skogbruksloven 
Olje- og energidepartementet (OED):
• Energiloven
• Vannressursloven
•  Vassdragsreguleringsloven
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD):
• Folkehelseloven

De fleste lovene er sektorlover (for en spesiell 
sektor), mens andre er sektorovergripende 
(for flere sektorer) slik som naturmangfold-
loven og plan- og bygningsloven. Alle lover 
er omtalt i faktaark B1. Naturmangfoldloven 
og Plan- og bygningsloven er mer utførlig 
beskrevet i hhv. faktaark B2 og B3 og under.

Naturmangfoldloven
Formålet med Naturmangfoldloven er å ta 
vare på naturen, enten gjennom vern eller 
bærekraftig bruk. Naturmangfoldloven er 
en sektorovergripende lov som gjelder for 
alle tiltak og all bruk som påvirker norsk 
natur. Det betyr at beslutninger som gjøres 
etter annet lovverk (plan- og bygningsloven 
og sektorlover, se faktaark B1), må sees i 
sammenheng med bestemmelser i natur-
mangfoldloven. Se faktaark B2.

Plan- og bygningsloven
Nesten all planlegging av arealbruk og 
byggesaksbehandling utenom verneområder 
foregår etter plan- og bygningsloven. Loven 
gjelder imidlertid verken for etablering av 
store kraftlinjer og anlegg for produksjon av 
energi som vindkraft og vannkraft, eller for 
rørledninger i sjø.

Frem til 31. desember 2014 hadde 
Planavdelingen i det tidligere 
Miljøverndepartementet ansvaret også 
for plan- og bygningslovens plandel, mens 
byggesaksdelen i hovedsak var underlagt 
det tidligere Kommunal- og regional-
departementet. Planavdelingen ble 1. januar 
2014 overført til det nye Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, som siden da 
har hatt ansvaret for hele loven. Se faktaark 
B3. 

VIKTIGE TILSKUDDS-
ORDNINGER

Noen tilskuddsordninger for friluftsliv 
gis i det følgende, sortert alfabetisk etter 
forvaltende aktør.

Finnmarkseiendommen:
• Grønne midler: Støtte til tiltak som fører 

til økt friluftsliv og bruk av naturen. For 
frivillige lag og foreninger i Finnmark. 

Fylkeskommunen: 
• Tiltak som motiverer til å delta i friluftsliv, 

og til å sikre og opparbeide friluftsområder. 

Fylkesmannen: 
• Tilskudd fra det statlige fiskefondet. 

Gjensidigestiftelsen og 
fylkeskommunene:
•  Turskiltprosjektet

Kulturdepartementet (spillemidler):
• Tilskudd til aktivitetstiltak (for barn og 

ungdom primært) til Norsk Friluftslivs 
medlemsorganisasjoner (sentralleddet).

• Tilskudd til anlegg for friluftsliv, for anlegg 
som er en del av kommunal plan for idrett 
og fysisk aktivitet, for NJFF, DNT og FL. 

• Tilskudd til ordinære anlegg 
• Tilskudd til nærmiljøanlegg
• Tilskudd til løypetiltak i fjellet og 

overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i 
lavlandet. For DNTs lag, samt FLs friluftråd 
(som er godkjent) 

Kunnskapsdepartementet og 
Klima- og miljødepartementet:
• Den naturlige skolesekken: Undervisnings-

tiltak om bærekraft og miljø. Skoler (1-10, 
og Vg1) og samarbeidspartnere. 

Miljødirektoratet: 
• Aktivitetstilskudd til Norsk Friluftslivs 

medlemsorganisasjoner (sentralleddet) fra 
kap. 1420 post 78. 

Miljødirektoratets øvrige tilskudd, 
www.soknadssenter.miljodirektoratet.no 

Oslo kommune: 
• Tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvern-

organisasjoner i Oslo kommune 
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Sparebankstiftelsen DnB:
•  Til lokale tiltak i Østfold, Oslo, Akershus, 

Buskerud, Vestfold, Telemark, Oppland og 
kommunen Ringsaker i Hedmark. Dette 
er områder hvor stiftelsens penger opprin-
nelig kommer fra. Dersom prosjektet er av 
nasjonal verdi, gis støtte til hele landet. 

Sparebankstiftelsen SR-Bank:
•  I områdene Agder, Rogaland og Hordaland 

Sysselmannen på Svalbard:
•  Fondsmidler: Tiltak til beste for miljøet 

på Svalbard ved å bidra til at det settes i 
verk tiltak for å beskytte naturmiljø og 
kulturminner på øygruppen 

UTDANNING OG FORSKNING

Utdannings- og forskningsinstitusjoner 
utdanner medarbeidere for friluftslivets 
forvaltere, forsker og formidler kunnskap om 
friluftsliv. 

Utdanning
Det er mange studier innen friluftsliv på 
norske universitet høyskoler. Den offentlige 
nettportalen www.utdanning.no, eller de 
private nettportalene  
www.studievalg.no, www.studentum.no 
eller www.hogskoleutdanning.no har 
søkbare baser om høyere utdanning hvor 
en kan finne informasjon om studier iht. 
egenoppgitte emner (friluftsliv, miljø e.l.).

Friluftsliv på universitet og høgskole
Studier i friluftsliv på universitet eller 
høgskole er ofte en del av en lærerutdanning. 
Flere høgskoler i Norge tilbyr friluftsliv, alt 
fra halvårsstudier til en hel bachelorgrad. 
Gjennom studiene tilegner studentene seg 
grunnleggende basisferdigheter i friluftsliv, 
erfaring med friluftslivsformidling og veiled-
ning, kunnskap om friluftslivets historie og 
utvikling, samt innsikt i problemstillinger 
knyttet til friluftsliv, kultur og samfunn.

Noen av de viktigste studiestedene er:
•  Høgskolen i Innlandet,  

www.inn.no  
•  Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Bø, 

www.usn.no 
•  Høgskolen i Volda, 

www.hivolda.no  
•  Høgskulen på Vestlandet – Sogndal, 

www.hvl.no 
•  Nord universitet,  

www.nord.no  
•  Norges arktiske universitet (UiT), 

www.uit.no  
•  Norges Idrettshøgskole (NIH), 

www.nih.no 
•  Norges miljø- og biovitenskapelige  

universitet (NMBU),  
www.nmbu.no 

•  Universitetet i Agder (UiA),  
www.uia.no 
 

Friluftsliv på folkehøgskole
Mange folkehøgskoler i Norge tilbyr 
friluftsliv som en del av sitt utdanningstilbud, 
ofte kombinert med andre retninger. Her 
kan du finne alt fra rene friluftslivlinjer til 
ekstremsport eller jakt og fiske spesialisering, 
mountaineering, friluftsliv og foto, eller 
vannsport og friluftsliv. Felles for alle 
utdanninger på folkehøgskole er at de 
går over ett år og at de har en praktisk 
retning med opphold ute i naturen, 
se www.folkehogskole.no.
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FORSKNING

Det drives forskning tilknyttet høgskoler og 
universiteter (se listen for studiesteder over). 

Noregs forskingsråd 
(www.forskningsradet.no) er 
styresmaktenes sentrale rådgiver i 
forskingspolitiske spørsmål og fordeler 
årlig vel ni milliarder kroner til forsking og 
innovasjon. For en oversikt over godkjente 
forsknings institusjoner, søk «forsknings-
institusjoner» på www.ssb.no. Nettavisen 
www.forskning.no lister også en rekke 
forskningsaktører.

•  Noen forskningsinstitusjoner relevante for 
friluftslivet:

•  CICERO, Senter for klimaforskning, 
www.cicero.uio.no 

•  Fridtjof Nansens Institutt,  
www.fni.no 

•  International Research Institute of  
Stavanger (IRIS),  
www.iris.no 

•  Nordlandsforskning, 
www.nordlandsforskning.no 

•  Noregs vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), 
 www.nve.no 

•  Norges Geotekniske Institutt (NGI), 
www.ngi.no 

•  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), 
www.nibio.no 

•  Norsk institutt for kulturminneforskning 
(NIKU),  
www.niku.no 

•  Norsk institutt for luftforskning (NILU), 
www.nilu.no 

•  Norsk institutt for naturforskning (NINA), 
www.nina.no 

•  Norsk institutt for vannforskning (NIVA), 
www.niva.no 

•  Norsk Polarinstitutt,  
www.npolar.no 

•  Norut Northern Research Institute, 
www.norut.no 

•  RURALIS, Institutt for rural- og  
regionalforskning,  
www.ruralis.no   

•  Stiftelsen SINTEF,  
www.sintef.no 

•  Telemarksforskning, 
www.telemarksforsking.no 

•  Vestlandsforsking,  
www.vestforsk.no  

•  Veterinærinstituttet,  
www.vetinst.no 

•  Østlandsforskning,  
www.ostforsk.no 
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VITEN, RESSURSER OG KILDER

Tidsskrifter, medlemsblader
I det følgende gis en oversikt over 
noen blader om friluftsliv, herunder 

medlemsblader for organisasjonene i Norsk 
Friluftsliv.

Magasin (utg. pr. år, 
distribusjon*)

Om Målgruppe * Utgis av Nettsted

AKTIViTET

(2, M)

4Hs aktiviteter Alle 4H-familier 4H Norge 4h.no 

Alt om fiske

(10, LA)

Utstyr, teknikker, 
reportasjer

Sportsfiskere Egmont altomfiske.no 

Fjell og Vidde

(6, MLW)

Friluftsliv fjell, skog 
og kyst

Medlemmer, 
andre

Den Norske 
Turistforening

Fri Flyt

(8, LAW)

Ski og bratt friluftsliv Aktive utøvere Fri Flyt AS friflyt.no 

Friluftsliv

(7, LAW)

Turtips, tester, 
aktiviteter

Aktive utøvere, 
lav-/høyterskel

Friluftsliv 
Multimedia AS

friluftsliv.no

Hundesport

(4, MW)

Artikler, reportasjer 
og veterinærstoff 
om alle sider av 
hundeholdet

Alle hundeeiere, 
medlemmer

Norsk Kennel 
Klub

web2.nkk.no

Jakt

(10, LA)

Tester av våpen og 
utstyr, reportasjer,  
nyheter

Jegere Egmont klikk.no/jakt 

Jakt & fiske

(11, MLA)

Fagblad jakt og fiske. 
Forvaltning

Medlemmer Norges 
Jeger- og 
Fiskerforbund

njff.no 

Jeger hund og våpen

(10, LA)

Jakthistorier, 
reportasjer, tips, 
utstyr og tester

Jegere Aller

Klatring

(6, LAW)

Klatrenyheter, 
inspirasjon, tester

Klatrere Fri Flyt AS

KRIKnytt

(4, M)

Leir- og lokallagsny-
heter, aktivitetstips, 
turreferater, intervjuer

Medlemmer 
13-30 år

Kristen 
Idrettskontakt

krik.no 

Kysten

(5, MA)

Kyltkulturen Medlemmer, 
partnere

Forbundet 
KYSTEN

Landevei

(6, LAW)

Portretter, forbruker-
stoff, fortellinger om 
sykling i hele verden

Entusiaster Fri Flyt AS landevei.no 

Miljøkrim

(3, AW) 

Aktuelt om 
miljøkriminalitet

Politi, påta-
le-myndighet, 
domstoler, 
kommuner, 
naturoppsyn, 
miljø- og 
kulturminnefor-
valtning m.fl.

Miljøkrimavd. i 
ØKOKRIM
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dnt.no/fjellog
vidde 

jeger.no 

norsk-
klatring.no

tidskrift 
kysten.no/

okokrim.no/ 
miljokrim

http://www.4h.no/
http://www.4h.no/
http://www.altomfiske.no/
http://www.altomfiske.no/
https://www.dnt.no/fjellogvidde/
http://www.friflyt.no/
http://www.friflyt.no/
http://www.friluftsliv.no/
http://www.friluftsliv.no/
http://web2.nkk.no/
http://web2.nkk.no/
http://www.klikk.no/jakt
http://www.klikk.no/jakt
https://www.njff.no/tema/jaktogfiske
http://www.njff.no/
http://www.jeger.no/
http://www.norsk-klatring.no/
http://www.krik.no/
http://www.krik.no/
http://www.kysten.no/tidskrift
http://www.landevei.no/
http://www.landevei.no/
http://www.okokrim.no/miljokrim
www.dnt.no/fjellogvidde
www.jeger.no
www.jeger.no
http://www.norsk-klatring.no
http://www.kysten.no/tidskrift
http://www.okokrim.no/miljokrim
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Natur & miljø

(2, MAW)

Medlemsblad og 
fagblad om natur- og 
miljøpolitikk

Medlemmer

NJFF UNG magasin 

(M)

Jakt, fiske, fangst. 
Inspirasjon og tips.

Ungdom i NJFF Norges 
Jeger- og 
Fiskerforbund

njffung.no

Norsk Skogbruk 

(11, MAW)

Skogbruk, vilt og 
utmark

Skogbruket Det norske 
Skogselskap 

Padling

(6, LAW)

Om padling og 
padleopplevelser, 
tur- og testartikler

Padlere og 
padleinteresserte

Media Digital 
AS

padlesiden.no 

Røde Kors aktiviteter 
og arbeid nasjonalt og 
internasjonalt

Medlemmer Norges Røde 
Kors

rodekors.no 

Seilmagasinet.no

(7, MLAW)

Tester, seilbåtnyheter, 
havnetips og 
reportasjer

Seileinteresserte, 
samt 
medlemsblad 
Norges 
Seilforbund

Norsk Maritimt 
Forlag AS

Snø & Ski

(4, A)

Døråpner til og 
ekspert på Marka

Medlemmer Skiforeningen

Speiderbladet

(4, MW)

Turtips, reportasjer 
o.a. 

Alle speidermed-
lemmer

Norges 
KFUK-KFUM-
speidere

Speideren

(3-4, MW)

Medlemsstoff 2 målgrupperet-
tede utgaver: 6-16 
år og over 16 år

Norges 
Speiderforbund

Syklistene

(4, ML)

Nyheter, utstyrstester, 
reisereportasjer, jus, 
politisk stoff

Medlemmer, 
politikere

Syklistenes 
Landsforening

syklistene.no

Terrengsykling

(7, LAW)

Nyheter, tester, utstyr, 
portretter, stiguider, 
tips, reiseartikler

Alle på to hjul i 
terrenget

Fri Flyt AS

Turmarsjnytt

(4, A)

Forbundsstoff, 
debattinnlegg, 
reportasjer, intervjuer

Medlemmer Norges Tur-
marsjforbund 

UTE

(7, LAW)

Turtips, tester, guider 
mm.

Friluftsfolk Fri Flyt AS

Veivalg

(4, A)

Intervjuer, reportasjer, 
nyheter, treningstips

Aktive familier 
innen orientering

Mediadigital AS 
og Norges Orie-
nteringsforbund 

sportmedia.no 

Villmarksliv

(12, LAW)

Tester, reportasjer, 
konkurranser, 
portretter, nyheter

Jegere, 
sportsfiskere og 
friluftsmennesker

Egmont

* M=Medlemsblad. L=Løssalg. A=Abonnement. W=Nettutgave eller nedlastbart.
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Naturvernfor
bundet

naturvernforb
undet.no/
naturogmiljo 

norsk-
skogbruk.no 

seilmagasinet.
no

skiforeningen.
no

kmspeider.no/
speiderbladet

speiding.no/
speideren

terrengsykkel.
no

turmarsjforbun
det.no/medlem
sblad
utemagasinet.
no

klikk.no/
villmarksliv

Røde Kors Magasinet
(4, M)

http://www.naturvernforbundet.no/naturogmiljo
http://www.njffung.no/
http://www.njffung.no/
http://www.norsk-skogbruk.no/
http://www.padlesiden.no/
http://www.padlesiden.no/
http://www.rodekors.no/
http://www.seilmagasinet.no/
http://www.skiforeningen.no/
http://www.kmspeider.no/speiderbladet
http://www.speiding.no/speideren
http://www.syklistene.no/
http://www.syklistene.no/
http://www.terrengsykkel.no/
http://www.turmarsjforbundet.no/medlemsblad/
https://www.utemagasinet.no/
http://www.sportmedia.no/
http://www.sportmedia.no/
http://www.klikk.no/villmarksliv
http://www.naturvernforbundet.no/naturogmiljo
http://www.norsk-skogbruk.no/
http://www.seilmagasinet.no/
http://www.skiforeningen.no/
http://www.kmspeider.no/speiderbladet
http://www.speiding.no/speideren
http://www.terrengsykkel.no/
http://www.turmarsjforbundet.no/medlemsblad/
http://www.utemagasinet.no/
http://www.klikk.no/villmarksliv/
http://www.rodekors.no/


182

Gratis kilder til turplan-
legging og inspirasjon
Det finnes et utall av hjemmesider, blogger og 
nettbaserte fora om friluftslivsutøvelse som 

er egnet til turinspirasjon og kan være nyttige 
i tilrettelegging og planlegging av egne 
friluftstiltak. Noen av disse omtales i tabellen 
under (sortert alfabetisk etter ressursens 
navn).

Nettressurs Innhold Drives av
adrenaline.no Turtips og -skildringer om klatring, 

padling, sykling og vandring
Drives på ideell basis

fftv.no Filmer fra mediehuset Fri Flyt Fri Flyt AS
fjellsportforum.no Info for instruktører og arrangører. 

Oversikt kurs, instruktører mm.
Norsk Fjellsportforum (aktører 
med vesentlig kompetanse om 
fjellsport)

godtur.no Turbeskrivelser, bl.a fra leserne Statskog
inatur.no Markedsplass for jakt, fiske og hytter i 

Norge
Statskog SF, Norges fjellsty-
resamband, Norges Jeger 
og Fiskerforbund, Norges 
Skogeierforbund og Norske 
Lakseelver.

Kystled.no Overnattingssteder og båtutleie langs 
kysten

Den sentrale arbeidsgruppen for 
kystleder

Lommekjent.no Turplanlegger. Laste opp egne turer. 
Søke turforslag i hele Norge

TV2, Skiforeningen, iNatur med 
flere

Markadatabasen Turplanlegger for 37 kommuner på 
Østlandet med oppdatert informasjon

Skiforeningen

Naturlos.no Turer med guide/los Friluftsråd eller turistforening i 
samarbeid med tur-arrangør

Norgeskart.no Hele Norge digitalt, med lag for 
friluftsliv eiendom mm. Definer eget 
turkart og skriv ut. 

Kartverket

Outtt.com Beskrivelser og anbefalinger av reiser og 
friluftsopplevelser

Outtt AS

Skisporet.no Oppdaterte rapporter på kart om 
preparerte skiløyper

Jacilla AS, SWIX Sport

Sprekere.no Loggføre egne turer og aktiviteter. Søke 
opp turforslag i hele Norge

BetaVest 

Storm.no Værvarsel mm. Kart, tidevann, snø og 
ski, pollenvarsel, artikler, kunnskap

TV2 og StormGeo

TellTur, StikkUt, 
UtiNORD, Perletur 

FLs system for turregistering hos ulike 
friluftsråd

Friluftsrådenes Landsforbund

Turorientering.no Finn steder med tur-orientering, 
kjøpe kart, samle på O-klipp, del 
turopplevelser 

Norges Orienteringsforbund

UT.no Turplanlegger. Kart, turforslag, hytter 
mm

Den Norske Turistforening

Varsom.no Farevarsling snøskred, jordskred, flom 
og isforhold. Fakta ulykker og kart.

NVE, i samarbeid med 
Meteorologisk institutt, Statens 
vegvesen og Bane NOR

Visitnorway.no Norges offisielle guide over reiselivspro-
dukter, -opplevelser og destinasjoner

Innovasjon Norge på oppdrag av 
Nærings- og fiskeridepartementet

Yr.no Værvarsel mm. Kart, fakta, nyheter, 
statistikk, kunnskap

Meteorologisk institutt og NRK
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http://www.adrenaline.no/
http://www.fftv.no/
http://www.fjellsportforum.no/
http://www.godtur.no/
http://www.inatur.no/
http://www.kystled.no/
http://www.lommekjent.no/
http://www.skiforeningen.no/marka
http://www.naturlos.no/
http://www.norgeskart.no/
http://www.outtt.com/
https://skisporet.no/
https://sprekere.no/
http://www.storm.no/
http://www.telltur.no/
https://www.stikkut.no/
http://www.utinord.no/index.php?page_id=202202
http://www.perletur.no/
http://turorientering.no/
https://www.ut.no/
http://www.norgeskart.no/
http://www.visitnorway.no/
Yr.no
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Ressurser for friluftslivsarbeid
I omtalen av alle aktører innenfor natur og 
friluftsliv i dette heftet er lagt inn lenker til 

nettsider som kan være nyttige i lesernes 
arbeid med natur og friluftsliv. 

I tillegg vises til følgende nettsider:

Nettressurs Innhold Drives av

Anlegg for friluftsliv Samling med tilretteleggingstiltak 
for friluftsliv

Friluftsrådenes Landsforbund

Artsdatabanken.no Kunnskapsbank for naturmangfold Styret oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet

Faktaark.no Grunnleggende kunnskap om viktige 
saksområder som berører natur- og 
friluftslivsinteresser

Norsk Friluftsliv og Forum for 
Natur og Friluftsliv

Friluftsrad.no Nettside for og om friluftsrådene og 
nyttige linker

Friluftsrådenes Landsforbund

Lovdata.no Norske lover, forskrifter, dommer og 
stortingsvedtak mv.

Stiftelse opprettet av justis

departementet og Det juridiske 
fakultet i Oslo

Læring i friluft Praktisk beskrivelse av uteaktiviteter 
for barnehage, grunnskole og SFO

Friluftsrådene og Friluftsrådenes 
Landsforbund

Miljødirektoratets 
nettsider

Mange tjenester og verktøy, f.eks.: 
Beregningsverktøy, databaser, kart 
og skjemaer, publikasjoner, linker til 
nettsider mm.

Miljødirektoratet

Miljøstatus.no Miljøinformasjon fra offentlige 
myndigheter

Flere offentlige etater med 
miljøansvar

naturbase.no Kartfestet informasjon om utvalgte 
natur- og friluftslivsområder

Miljødirektoratet

Nature and health nordisk forskning om betydning av 
friluftsliv og natur har for helse og 
livskvalitet

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet

Naturindeks Viser utviklingen for det biologiske 
mangfoldet

Miljødirektoratet

Naturtypebasen Beskriver inndelingen i naturtyper Artsdatabanken

Norskfriluftsliv.no Portal for det frivillige friluftslivet, 
nyheter, friluftslivspolitiske tema 
mm.

Norsk Friluftsliv
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http://www.friluftsrad.no/4399.111.Anlegg-for-friluftsliv.html
Artsdatabanken.no
www.faktaark.no
http://www.friluftsrad.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.friluftsrad.no/6602.6599.Om-Laring-i-friluft.html
http://www.miljodirektoratet.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.naturbase.no/
https://www.nmbu.no/en/nature-and-health
http://www.naturindeks.no/
http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/
http://www.norskfriluftsliv.no/
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SENTRALE POLITISKE 
DOKUMENTER

I regjeringens egen dokument-
base www.regjeringen.no/dokument kan 
en søke frem dokumenter (som høringer, 
stortingsmeldinger, NOUer, proposisjoner 
etc.) som inneholder relevante søkeord. Noen 
dokumenter med betydning for natur og 
friluftsliv:

• Melding til Stortinget 19 (2016–2017) 
Opplev Norge – unikt og eventyrlig. 
Regjeringens politikk for en bærekraftig og 
lønnsom reiselivsnæring.

• Melding til Stortinget 25 (2015-2016) Kraft 
til endring – Energipolitikken mot 2030. 
Energipolitikken mot 2030, hvor 
energiforsyning, klimautfordringer og 
næringsutvikling ses i sammenheng.

• Melding til Stortinget 18 (2015-2016) 
Friluftsliv – Natur som kilde til helse og 
livskvalitet. 
Om tiltak og føringer for motivering og 
rekruttering til friluftsliv, og for forvaltning 
av områder for friluftsliv.

• Melding til Stortinget 14 (2015-2016) 
Natur for livet – Norsk handlingsplan for 
naturmangfold. 
Hvordan regjeringens politikk skal bidra til 
å ta vare på naturmangfoldet.

• Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 
2014-2020

• Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og 
eldre i Norge – Nasjonal kartlegging 2014–
15

• Melding til Stortinget 19 (2014-2015) Fol-
kehelsemeldingen - Mestring og muligheter

• Kartlegging og verdsetting av friluftslivs-
områder, Miljødirektoratet, 2014

• Kartlegging og verdsetting av friluftslivs-
områder, Miljødirektoratet, M-98, 2013, 
Veileder

• Melding til Stortinget 34 (2012-2013) 
Folkehelsemeldingen – God helse – felles 
ansvar 

• Melding til Stortinget 14 (2011-2012) 
Vi bygger Norge – Om utbygging av 
strømnettet

• Melding til Stortinget 26 (2011-2012) Den 
norske idrettsmodellen (Idrettsmeldingen)

• St.meld. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle
• St.meld. 21 (2004-2005) Regjeringens 

miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
• St.meld. 39 (2000-2001) Friluftsliv – ein veg 

til høgare livskvalitet

• Rapport nr. 2016/36 fra Vista Analyse, 
«Samfunnsøkonomiske virkninger av 
friluftsliv»

• Rapport nr. 2017/14 fra Vista Analyse, 
«Fysisk inaktivitet: Hva koster det 
samfunnet?» 
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FRILUFTSLIVSPOLITISKE 
TEMAER – HVA MENER 
NORSK FRILUFTSLIV 
Norsk Friluftsliv arbeider med mange 
friluftslivspolitiske temaer, og er arena for 
meningsutveksling mellom organisasjonene, 
samt et viktig talerør overfor myndigheter på 
vegne av friluftslivets organisasjoner og deres 
medlemmer og friluftslivsutøvere. 

På Norsk Friluftslivs hjemmeside 
www.norskfriluftsliv.no er det samlet 
mye informasjon om en rekke viktige 
friluftslivspolitiske temaer; hva friluftslivets 
organisasjoner mener om disse temaene, 
deres erfaringer, tiltak og anbefalinger. 
I det følgende blir beskrevet noen av 
disse temaene. Temaene blir regelmessig 
revidert og oppdatert. For siste versjoner se 
hjemmesider.

For lesere som er interesserte i Norsk 
Friluftslivs arbeid og planer, vises til også 
følgende dokumenter:
•  Langtidsplan for Norsk Friluftsliv 

for perioden 2016 – 2019. 
www.norskfriluftsliv.no/langtidsplaner 

•  Årsberetninger Norsk Friluftsliv: 
www.norskfriluftsliv.no/arsberetninger 
 

Folkehelse
Norsk Friluftsliv vil bedre folkehelsen ved å 
tilby helsefremmende aktiviteter i natur.

Forskning viser at god helse er ulikt fordelt 
i samfunnet, og at svekket helse også kan få 
store økonomiske og sosiale konsekvenser 
for den enkelte. Mangel på fysisk aktivitet 
påvirker folkehelsen negativt.

Undersøkelser viser at friluftslivet oppleves 
attraktivt og som en god kilde til aktivitet 
i mange alders- og befolkningsgrupper. 
Lavterskel aktivitet i naturen er derfor et 
unikt virkemiddel for å fremme folkehelsen 
gjennom fysisk aktivitet i befolkningen. 

BILDE 1. Lavterskel aktivitet i naturen – et bidrag 
til bedre folkehelse. Foto: Synne Kvam

Naturen er tilgjengelig de fleste steder 
i Norge, hele året. For de minst aktive 
gruppene er god tilrettelegging, trygghet, 
enkel og nær tilgang til rekreasjonsområder 
viktig. De frivillige friluftslivsorganisasjonene 
har kompetanse og nettverk som gjør dem 
til en naturlig samarbeidspartner for sentrale 
og lokale myndigheter i å utvikle lokale 
helsefremmende tiltak.

Norsk Friluftsliv vil:
•  At friluftslivsorganisasjonene rustes til å bli 

større aktører innenfor helsefremmende 
aktivitet

•  At samfunnet bygger mer kompetanse på 
naturopplevelsers effekt på helse

•  Styrke myndighetssamarbeidet lokalt og 
sentralt i folkehelsespørsmål

•  Bevare fokus på friluftslivets egenverdi og 
organisasjonenes grunnverdier 

Se mer om temaet folkehelse på 
www.norskfriluftsliv.no/folkehelse. 

Motorferdsel
Naturen er arena for utøvelse av og fysisk 
aktivitet, og for gode opplevelser og 
rekreasjon, f.eks. gjennom stillhet. Naturen 
er også leveområder for flora og fauna, med 
sårbare arter som trenger særlige hensyn fra 
alle som bruker naturen. Det er nødvendig 
med rammer for motorisert ferdsel i natur 
som ivaretar disse hensynene.

Norsk Friluftsliv ønsker en tydelig nasjonal 
lov og forskrift for motorferdsel i natur som 
ivaretar friluftslivets interesser.

Nyttekjøring
Friluftslivet har også stor nytte av motoriserte 
kjøretøy i naturen, som for eksempel til 
løypepreparering, transport av utstyr og mat 
til turisthytter, øvelser og redningsaksjoner, 
nødvendig uttransport av felt vilt osv.

Det må tas hensyn til landbrukets allsidige 
behov for motorisert ferdsel i utmark i 
forbindelse med en bærekraftig bruk av 
utmarka som næringsgrunnlag, herunder 
også uttak av ved for salg eller til eget bruk, 
drift av utleiehytter, nødvendig transport av 
turister, bagasje mv.

For denne type nyttekjøring, og hvor 
kjøringen i seg selv ikke er et mål, må det 
være enkle rutiner for tillatelser og dispen-
sasjoner. Det er særlig viktig at redningstje-
nesten har rammer og rutiner som er enkle, 
raske og på andre måter hensiktsmessige for 
øvelser og redningsoperasjoner.
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Nødvendig kjøring bør i den grad det er 
mulig legges til ubrøytede veier etc., forutsatt 
at det ikke kommer i konflikt med andre 
brukere.

Regler kan tillempes noe avhengig av det 
lokale totale presset på naturgrunnlaget og 
ved tidsavgrenset jakt og fiske.

BILDE 2. Motorisert ferdsel kan utfordre både 
sikkerhet og miljøinteresser. Foto: Ron Henning 
Sundvor
Tillatelse
Grunneiere er viktige forvaltere av naturen 
og arealer for utøvelse av allemannsretten. 
Motorisert ferdsel forutsetter grunneiers 
tillatelse.

Hensyn til utmarksnæring
Ved næringsmessig utnyttelse av utmarks-
ressursene på det enkelte gårdsbruk må 
regelverket hjemle bl.a. uttak av ved for salg 
eller til eget bruk, drift av utleiehytter, samt 
jakt og fiske mv. som turisme, herunder 
transport av jegere, fiskere og andre typer 
reiselivskunder med utstyr, der transporten 
ikke er formålet med reiselivspakken. 

Det må tas hensyn til at mange gårdsbruk 
utnytter et bredt spekter av utmarks-
ressursene samtidig. Bruk av kjøretøy i denne 
sammenheng skal kun være et hjelpemiddel i 
drifta, ikke et mål i seg selv. Persontransport 
med bruk av motorkjøretøy i næringssam-
menheng, skal kun tillates når det er gitt en 
særskilt tillatelse fra kommunen, etter gitte 
retningslinjer.

Avsetting av arealer
Norsk Friluftsliv anbefaler at der det er stor 
lokal interesse for det, avsettes arealer for 
øvingsbaner og motorsport.

Norsk Friluftsliv vil:
•  Fremme naturen som opplevelsesarena hvor 

stillhet er et sentralt element
•  Fremme naturen som arena for bevegelse 

og kilde til fysisk aktivitet

•  Begrense belastninger på naturgrunnlaget
•  Fremme tydelige nasjonale rammer for 

kommunenes forvaltning av motorisert 
ferdsel i naturen

•  Legge til rette for nødvendig øving og 
transport i forbindelse med redningstje-
nester 

Se mer om temaet motorferdsel på 
www.norskfriluftsliv.no/om-motorferdsel.

Flerkulturelt friluftsliv
Mange innvandrere og flerkulturelle 
opplever at det er lettere å bli kjent med 
nordmenn ute i naturen. Dermed blir de 
også bedre kjent med den norske kulturen 
og det norske språket. Norsk Friluftsliv tror 
derfor at friluftslivet kan bli Norges største 
inkluderingsarena. 

Friluftsliv kan være en god inngang for 
personer med innvandrerbakgrunn til inklu-
dering og forståelse av det norske samfunnet, 
og naturen kan være et unikt virkemiddel til 
å skape mer kulturelt mangfold i friluftslivet. 
Det kan gi økt helse, mer fellesskap, bedre 
kulturinnsikt og nye relasjoner. 

BILDE 3. Friluftslivet – en inkluderingsarena.  
Foto: Joe Urrutia. 

Det er viktig å huske på at ikke alle har 
samme forhold til natur og friluftsliv, derfor 
har vi i Norsk Friluftsliv i samarbeid med 
rådgivende gruppe laget denne listen med 
noen enkle tips og råd som kan være gode å 
ha med seg på veien:

•  Brukermedvirkning, dialog og tilretteleg-
ging er avgjørende for å skape meningsfylte 
aktiviteter og opplevelser i friluftslivet.

•  Personlig invitasjon, tillit og trygghet er 
viktig. Ta opp telefonen og ring, ha god 
oppfølgning. Ta gjerne også et personlig 
møte for å invitere. Det er lettere å bli 
med noen man er blitt kjent med, og det 
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er lettere å sende barn på aktiviteter med 
noen man er trygge på.

•  Det beste fra begge verdener! Det må være 
en gjensidighet i alt man gjør og møte 
hverandre med forståelse. Hvis alle er mer 
åpne kan vi lære veldig mye av hverandre. 
Inkludering betegner en prosess og et mål 
hvor deltakelse i fellesskapet er bygd over 
forskjellene.

•  Den kulturelle bakgrunnen kan være anner-
ledes og for eksempel synet på naturen kan 
innebære for noen at slik som skog og fjell 
kan oppfattes som noe farlig eller utrygt.

•  Skap et høydepunkt. Det sosiale aspektet 
er viktig for mange, og møteplasser i 
attraktive grøntområder slik som parker er 
etterspurt. Derfor er ofte turer i nærområ-
dene foretrukket av mange.

•  Friluftsliv må læres. Senk terskelen, 
opplever man mestring vil og tørr man mer. 
Mange kan oppleve at de ikke klarer å delta 
på «vanlige» friluftslivsaktiviteter, og kan 
dermed føle seg fremmed og ikke inkludert.

•  Kunnskap og gode erfaringer, det at alle 
får en god opplevelse, er viktig for å føle 
mestring. Mange kan ha mistet identiteten 
sin, og dermed selvtilliten.

•  Viktig at ikke alle organiserte turer blir lagt 
til helgene, men at det er også muligheter i 
ukedagene.

•  Legg til rette for aktiviteter der kostnader 
eller behov for transport ikke skaper 
unødige hindringer for deltakelse. Se på 
muligheten for å tilby gratis aktiviteter så 
langt det lar seg gjøre. 

Se norskfriluftsliv.no/   
flerkulturelt-friluftsliv om temaet, 
blant annet flere tips til hvordan frivillige 
organisasjoner kan bli bedre på inkludering. 
God tur!

Friluftsliv i skolen
Det er viktig at skole og barnehage gir barn 
rom for nok fysisk aktivitet, gir barna gode 
naturopplevelser og et godt grunnlag for 
egenaktivitet senere i livet.

Skole, barnehage og skolefritidsordning fyller 
en stadig større del av barns hverdag, og er 
en viktig formidler av kunnskap, ferdigheter 
og kultur. Barns hverdag er i alt for stor grad 
stillesittende. 

Norsk Friluftsliv vil:
•  at barn i skolehverdagen skal få minst en 

times fysisk aktivitet hver dag
•  at aktiviteten skal vektlegge gode 

 opplevelser

•  at aktivitetsledere skal ha nødvendig 
kompetanse

Noen ressurser til bruk i skolen:
•  «Salaby» med et tverrfaglig undervis-

ningsopplegg om allemannsretten, se 
www.skole.salaby.no/allemannsretten 

•  «Naturvakt» er forslag til aktivitet for 
barnehager, se www.naturvakt.no 

•  «Smak på naturen» – aktiviteter (som 
bærplukking og kjennskap til enkeltarter) 
for å lære om allemannsretten som felles-
gode. Kan brukes sammen med Naturvakt 
eller alene, se www.miljodirektoratet.no/
allemannsretten.

Se mer om friluftsliv i skolen på   
www.norskfriluftsliv.no/
friluftsliv-i-skolen. 

FIGUR 1. Til «Salaby» er laget et komplett, gratis 
og åpent undervisningsopplegg om allemannsretten 
for ulike klassetrinn.
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http://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-i-skolen
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FERDSEL OG VERKTØY
I dette kapitlet gis en oversikt over noe viten, 
fakta, tips og verktøy til praktisk bruk under 
tilrettelegging, planlegging og utøvelse av 
friluftslivstiltak og ferdsel i naturen. 

NATURVERNOMRÅDER
Ulike naturvernområder er etablert for å i 
ulik grad å sikre sårbare og truede naturtyper, 
ivareta steds- og regiontypiske naturområder 
eller bevare områder med verneverdier av 
betydning nasjonalt og internasjonalt. I 
verneområdene der ferdsel er tillatt er det 
ofte også med et formål om friluftsliv og 
rekreasjon for mennesker med tanke på 
trivsel, økt livskvalitet og bedre helse.
I Norge setter Regjeringen og Stortinget 
rammene for vernearbeidet av naturen. 
Miljødirektoratet, fylkesmennene og 
Sysselmannen på Svalbard har ansvaret for 
gjennomføringen av vernearbeidet med 
utgangspunkt i naturmangfoldloven og 
svalbardmiljøloven. I Norge er det omlag 2 
700 verneområder på fastlandet og Svalbard.
Vernekategoriene:
Geotopvernområde:
•  Mildt vern av område med definerte 

geologiske/geomorfologiske fenomener og 
prosesser.

•  Kan innebære reguleringsbestemmelser, 
men ikke totalfredning.

•  I 2003 ble Norges eneste verneområde 
Festningen geotopvernområde opprettet 
på sørkysten av Isfjorden på Spitsbergen på 
Svalbard. 

Landskapsvernområde:
•  Minst strenge områdevern i Norge
•  Omfatter egenartede natur- eller kultur-

landskap (inkl. kulturminner)
•  For å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk, 

landskapsbildet eller landskapsopplevelsen 
Nasjonalpark (se delkapittel 
Nasjonalparkene i Norge):
•  Som regel av betydelig størrelse, 

 hovedsakelig statsgrunn

•  Vanligvis for friluftsliv
Marint verneområde:
•  Vernekategorien er ny i naturmangfold-

loven.
•  Middels vern av marine ressurser i sjø. 
•  Normalt er det tillatt med fiske, fangst og 

ferdsel, men dette kan reguleres nærmere 
forbud mot forurensing, virksomhet og 
bruk etter loven. 

Biotopvernområde:
•  Normalt er én spesiell art vernet. 
•  Normalt mindre og med mer spesifisert 

vern enn naturreservat.
•  Nest strengeste områdevern i Norge 
•  Større regulering av ferdselen enn i både et 

landskapsvernområde og en nasjonalpark.
•  Normalt forbud mot bygging, virksomhet, 

motorferdsel, camping, og etter nærmere 
bestemmelse ferdsel.

Naturreservat:
•  Strengeste verneform i Norge. 
•  Normalt én spesiell dyrebestand, natur- 

eller landskapsform som er vernet.
•  I naturreservater er ikke kulturminner en 

del av verneformålet. 
•  Under svalbardmiljøloven er fuglereservat 

et naturreservat, og på fastlandet er svært 
mange av naturreservatene fuglereservater 
for hekkende fugl – spesielt sjøfugler.

•  Et naturreservat kan totalfredes, eller 
fredes for bestemte formål. Områder av 
internasjonal betydning kan fredes i hen-
hold til Ramsar-konvensjonen som såkalte 
ramsarområder.

Kulturmiljøområde (i Svalbardmiljøloven):
•  Som kulturmiljøområde kan fredes et om-

råde som har særskilt kulturhistorisk verdi. 
I kulturmiljøområder skal virksomhet som 
kan forringe den kulturhistoriske verdi 
unngås. 

Når det gjelder de landbaserte områder (altså 
ikke vernearealer i sjø) vernet etter natur-
mangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov 
om Jan Mayen, utgjorde disse om lag 24,7 % 
av fastlands-Norge per 31. desember 2016.

Vernede områder 
(pr 31.12.2016)

Hovedlandet1 Svalbard og Jan Mayen2 Norge totalt

Areal3 Antall Areal-%3 Areal3 Antall Areal-%3 Areal3 Antall Areal-%3

Landskapsvernområde 17 234 194 5,3 % -  - 0,0 % 17 234 194 4,5 %

Nasjonalpark 31 295 39 9,7 % 14 369 7 23,4 % 45 664 46 11,9 %

Naturreservat 6 445 2 188 2,0 % 25 493 22 41,5 % 31 937 2 210 8,3 %

Andre fredninger 387 464 0,1 % 14 1 0,0 % 401 465 0,1 %

I alt vernet 55 361 2 885 17,1 % 39 876 30 64,9 % 95 236 2 915 24,7 %

TABELL 1: Bygger på tall hentet fra Statistisk sentralbyrå. 
1) Hovedlandet vil si Norges fastland med øyer, men ekskludert Svalbard og Jan Mayen 
2) Jan Mayen har et naturreservat på 375 km2 av totalt 377 km2, dvs. 99,5% av arealet. 
3) Arealer (km2):  Hovedlandet: 323 804 km2, Svalbard og Jan Mayen: 61 399 km2, Norge totalt: 385 203 km2 
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Opphevede vernekategorier:
•  Biotopfredning: Kategorien er tatt ut av 

viltloven og lakse- og innlandsfiskloven 
og samlet i naturmangfoldloven som 
biotopvernområde.

•  Naturminne: Eldste form for naturvern 
i Norge. Opphevet, men eksisterende 
fredninger opprettholdes. I 2014 var det 
registrert 102 naturminner.

•  Vassdragsvernområde: Opphevet, men 
eksisterende naturminnefredninger 
opprettholdes. 
   

Vernetype som ikke er i Norge:
Biosfærereservat:
•  Ulikt tradisjonelle verneområder kombine-

rer biosfærereservat kjerneområder under-
lagt strenge restriksjoner med soner der det 
foregår bærekraftig næringsutøvelse. Skal 
fungere som et demonstrasjonsområde for 
å leve og arbeide moderne i bedre harmoni 
med naturen.

NASJONALPARKENE I NORGE

Nasjonalparkene er opprettet for å ivareta 
store naturområder fra hav til fjell – ikke bare 
for vår egen del, men også for kommende 
generasjoner, og ikke minst for naturens egen 
skyld.

I nasjonalparkene skal naturens lover gjelde. 
Våre nasjonalparker kan by på et mangfold av 
muligheter og opplevelser.

I motsetning til landskapsvernområder 
og naturreservater, er nasjonalparker som 
regel av betydelig størrelse. Nasjonalparker 
kan omfatte store fjellområder, øyer og 
daler eller liknende. Ifølge naturvernloven 
skal en nasjonalpark hovedsakelig bestå av 
statsgrunn. 

Til sammen utgjør nasjonalparkenes 
landareal (dvs. unntatt vernede sjøområder) 
på fastlands-Norge og Svalbard oppunder 
46.000 km², dvs. 17,4 % av hele Norges 
landareal inklusive Svalbard og Jan Mayen.

For nasjonalparker, andre store verneområder 
og samanhengende verneområder skal 
forvaltningen skje gjennom et interkommu-
nalt nasjonalparkstyre eller verneområde-
styre. Hvert styret skal sørge for en helhetlig 
samlet forvaltning av områdene som er 
vernet, på tvers av administrative grenser, og 
innenfor rammen av naturmangfoldloven og 
verneforskriften. Et styre kan ha ansvaret for 
flere verneområder med ligger geografisk nær 
hverandre. Styrene etableres etter naturmang-
foldloven § 62, andre ledd tredje punktum. 
Les mer om nasjonalparkstyrene på 
www.nasjonalparkstyre.no.  
 

Fakta om nasjonalparkene:
•  Norge har (i 2017) 46 nasjonalparker,  

7 på Svalbard og 39 på fastlandet.
•  Nasjonalparkene er både på fjellet og 

ved og i sjøen.
•  Ca. 10 prosent av fastlands-Norge er 

vernet som nasjonalparker.
•  85 norske kommuner har fått deler av 

sitt areal vernet som nasjonalpark.
•  Nasjonalparkene skal brukes til 

friluftsliv, og annen aktivitet som ikke 
skader verneverdiene. Man kan bl.a. gå 
på tur, fiske og jakte.
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Nasjonalparker på fastlandet 
Norges første nasjonalpark var Rondane 
nasjonalpark, som ble opprettet i 1962. Per 
desember 2017 har Fastlands-Norge 39 nasjo-
nalparker med et samlet landareal på omlag 

31 000 km². Det betyr at 9,7 % av fastlandets 
landarealer er vernet som nasjonalpark.

Nasjonalparkene i Norge er listet i tabellen 
som er sortert alfabetisk. 

FIGUR 1. Nasjonalparkene i Norge og på Svalbard 
(med referansenumre til tabellene på de neste sidene). 
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Nasjonalpark Opprettet Km² Fylke På kart
Blåfjella-Skjækerfjella 4 2004  1 924 Nord-Trøndelag 27
Breheimen 2009  1 671 Oppland, Sogn og Fjordane 36
Børgefjell 1963  1 447 Nord-Trøndelag, Nordland 02
Dovre 1 2003  290 Hedmark, Oppland 21
Dovrefjell-Sunndalsfjella 2 2002  1 698 Oppland, Møre og Romsdal, S.-Trøndelag 20
Femundsmarka 1 1971  597 Hedmark, Sør-Trøndelag 07
Folgefonna 2005  545 Hordaland 31
Forollhogna 1 2001  1 064 Hedmark, Sør-Trøndelag 19
Fulufjellet 2012  83 Hedmark 42
Færder 2013  340 Vestfold 44
Gutulia 1 1968  23 Hedmark 03
Hallingskarvet 1 2006  451 Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane 32
Hardangervidda 1981  3 444 Buskerud, Telemark, Hordaland 15
Jomfruland 2016  116 Telemark 45
Jostedalsbreen 1991  1 310 Sogn og Fjordane 18
Jotunheimen 1 1980  1 155 Oppland, Sogn og Fjordane 14
Junkerdal 2004  682 Nordland 28
Láhko 2012  188 Nordland 43
Langsua 1, 3 2011  537 Oppland 40
Lierne 2004  333 Nord-Trøndelag 29
Lomsdal-Visten 2009  1 102 Nordland 37
Møysalen 2003  51 Nordland 22
Raet 2016  608 Aust-Agder 46
Rago 1971  171 Nordland 08
Reinheimen 2006  1 974 Oppland, Møre og Romsdal 33
Reisa 1986  803 Troms 16
Rohkunborri 2011  571 Troms 41
Rondane 1 1962  969 Hedmark, Oppland 01
Saltfjellet-Svartisen 1989  2 102 Nordland 17
Seiland 2006  316 Finnmark 34
Sjunkhatten 2010  418 Nordland 39
Skarvan og Roltdalen 2004  441 Sør-Trøndelag og N.-Trøndelag 30
Stabbursdalen 1970  747 Finnmark 04
Varangerhalvøya 2006  1 804 Finnmark 35
Ytre Hvaler 2009  354 Østfold 38
Øvre Anárjohka 1976  1 390 Finnmark 13
Øvre Dividal 1971  770 Troms 09
Øvre Pasvik 1970  119 Finnmark 05
Ånderdalen 1970  125 Troms 06
SUM (inkl. sjøarealene): 67 077

TABELL 1: Nasjonalparker på fastlandet (inklusive nasjonalparkenes sjøarealer). Nummereringen 
er foretatt stigende etter etableringsår, og er også referanse til plassering i kartet. Kilde for digitale 
måleangivelser er Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning ). 
1) Arealet for flere parker er i senere tid oppmålt digitalt, noe som er mer nøyaktig enn tidligere analoge mål.  

Nye tall gjelder bl.a. alle parkene på Svalbard. 
2) Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble opprettet som en vesentlig utvidelse av Dovrefjell nasjonalpark 

fra 1974.
3) Langsua nasjonalpark ble opprettet som en vesentlig utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark fra 1968.
4) Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ble opprettet som en vesentlig utvidelse av Gressåmoen nasjonalpark 

fra 1970. 
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Nasjonalparker på Svalbard
Svalbard har 7 nasjonalparker på til 
sammen 14 500 km² på land (dvs. unntatt 
vernede sjøområder), noe som utgjør 24% 
av øysystemets landarealer på 61.022 km². 
I tillegg er over 20.000 km² til sjøs del av 

Svalbards nasjonalparker. Nasjonalparkene 
på Svalbard er på over 34.000 km² med land- 
og vannarealer samlet.

Nasjonalparkene på Svalbard er listet i 
tabellen som er sortert alfabetisk. 

Nasjonalpark Opprettet Km² På kart
Forlandet 1973  4 627 10
Indre Wijdefjorden 2003  1 127 23
Nordenskiöld Land 2003  1 362 24
Nordre Isfjorden 2003  2 952 25
Nordvest-Spitsbergen 1973  9 870 11
Sassen-Bünsow Land 2003  1 230 26
Sør-Spitsbergen 1973  13 177 12
SUM (inkl. sjøarealene): 34 345

TABELL 2: Nasjonalparker på Svalbard (inklusive nasjonalparkenes sjøarealer). Nummereringen er 
foretatt stigende etter etableringsår ( for både fastlands-Norge og Svalbard), og er også referanse til plassering 
i kartet. 
 

BILDE 1. Rondane nasjonalpark, sett fra Furusjøen 
på Kvamsfjellet. Foto: Per Martin Fosmark.  
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ALLEMANNSRETTEN I PRAKSIS

Allemannsretten gir oss fantastiske mulig-
heter til å oppleve og å bruke naturen rundt 
oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar 
hensyn til grunneier, hverandre, planter og 
dyr. 

To begreper som ofte omtales i allemanns-
retten, og som er viktige å forstå, er innmark 
og utmark. Enkelt forklart er innmark 
områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket 
mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel 
vil være til bry for eier av grunnen.

Utmark kan forklares som alt som ikke er 
innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr 
og kystområder, som utgjør mesteparten 
av landet. Hvorvidt et område er innmark 
eller utmark, gir seg ikke alltid selv. I 
mange tilfeller krever det en skjønnsmessig 
vurdering.

Her finner du en oversikt over hva har 
lov til og ikke når du er på tur. Se også 
www.miljodirektoratet.no. 

BILDE 2. Foto: Tregde Ferie. 

Bading
Heldigvis kan du stort sett hoppe i havet hvor 
som helst, uten å måtte tenke på juss. Men 
reglene for bading og opphold på stranda 
er strengere enn reglene for ferdsel i samme 
område. Bading skal skje i rimelig avstand fra 
bebodde hus og hytter. Det finnes forresten 
ikke noe forbud mot nakenbading, men 
friluftslovens hensynsregel sier at man ikke 
skal være til ulempe for andre. Derfor er det 
kanskje greit å ta på seg badetøy.

Blomster, bær og sopp
Høstingsretten som den heter, er en del av 
allemannsretten. Den gir deg rett til å plukke 
ville blomster, planter, bær og vill sopp, 
når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig 
varsomhet, som lovteksten lyder. 

Det kan i praksis bety at du alltid lar det 
stå igjen noen blomster der du har plukket, 
slik at planten kommer igjen på stedet neste 
sesong. Det finnes for øvrig noen unntak 
fra høstingsretten. Enkelte arter er fredet og 
mange områder har egne restriksjoner.

Akkurat som du har rett til å plukke ville 
blomster, slår allemannsretten fast at du også 
kan plukke ville bær og sopp, som har liten 
eller ingen økonomisk verdi for grunneier. 
Ville nøtter skal plukkes og spises på stedet. 
Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark, er 
det noen steder lagt ned forbud mot sanking 
av multer. Sett deg derfor alltid inn i lokale 
bestemmelser.

Allemannsretten gir deg likevel alltid rett til 
å plukke multer som spises på stedet. Og de 
kjente favorittene som blåbær, markjordbær, 
tyttebær og bringebær kan du uten unntak 
forsyne deg raust av, på lovlig vis, over hele 
landet.

Brygger
Allemannsretten gir deg ikke rett til å brette 
ut badehåndkle på en privat brygge. Skal 
du fortøye båten din, sole deg eller fiske fra 
noens private brygge, må du ha tillatelse fra 
eieren. 

Bål
Du har generelt ikke lov til å gjøre opp ild 
i eller i nærheten av skogsmark i perioden 
15. april til 15. september. Gjøres det ikke 
på forsvarlig måte, er selv engangsgrilling i 
parken ulovlig. Å tenne bål i strandkanten 
er derimot innafor, så lenge du ikke skader 
underlaget og forårsaker brannfare. Strengere 
lokale regler kan også forekomme. 

Båndtvang
I perioden 1.april til 20.august er det generell 
båndtvang, og hunden må gå i bånd. Noen 
steder er det utvidet båndtvang så sett 
deg inn i lokale bestemmelser. Er det ikke 
båndtvang kan den gå løs, men eier må 
likevel ha kontroll over hunden.

Padling, roing og seiling
Allemannsretten sier at du kan padle fritt 
på sjøen, innsjøer og i elver. For kortere tid, 
inntil 24 timer, kan du dra båten opp på 
strandstrekning i utmark, men du må avtale 
med grunneieren, dersom du ønsker å ha 
båten fortøyd over tid. 
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Telting
Du har lov til å slå opp telt i utmark, uten 
grunneierens samtykke, så lenge du ikke 
forstyrrer beboernes fred. Teltet må plasseres 
minst 150 meter fra bebodde hus og hytter 
og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med 
mindre du får grunneierens samtykke til å 
telte der lenger.

Slår du opp telt på høyfjellet eller i et område 
fjernt fra bebyggelse, gjelder ikke tidsbegren-
singen på to dager. Hva defineres som fjernt 
fra bebyggelse, undrer du kanskje? Vel, har 
du ikke mobildekning kan du trygt anta at du 
befinner deg langt nok unna folk. 

Ridning
Er du og hesten ute på tur, er det viktig at 
dere holder dere til veier og stier i skogen. 
På fjellet, over tregrensa, har du også lov 
til å ri utenfor stiene. Som rytter må du 
likevel vise hensyn når du rir i det fri og 
passe på at hestens ferdsel ikke gjør skade på 
naturen eller miljøet. Noen kommuner, som 
eksempelvis Oslo og Bergen, har strengere 
regler for ridning. 

BILDE 3. Hest er spennende friluftsaktivitet. Foto: 
Norsk Friluftsliv. 

Skigåing
Friluftsloven slår fast at du kan ferdes til 
fots hele året, så lenge det skjer hensynsfullt 
og med tilbørlig varsomhet. “Til fots” 
inkluderer også skigåing. Befinner du deg på 
innmark, for eksempel dyrket mark og den er 
frossen eller snølagt, kan du ferdes der på ski, 
men ikke i tidsrommet mellom 30 april til 14 
oktober. 

Sykling
I utgangspunktet kan du fritt sykle så mye du 
vil, både på stier og veier i utmark. Befinner 

du deg på to hjul over tregrensa, kan du 
også sykle utenfor stier og veier. Lokalt kan 
det være strengere regler for eksempel i 
nasjonalparker og naturreservater.

Sykling i det fri omfattes av hensynsregelen 
som sier at du skal opptre hensynsfullt og 
varsomt. Det kan i praksis bety at man for 
eksempel senker farten når man møter 
gående, og at det enkelte steder kan være 
greit å hoppe av sykkelen i områder hvor man 
kan skade grunnen. 

Vandring
Enhver kan ferdes fritt til fots i utmark hele 
året, så lenge det skjer hensynsfullt og med 
tilbørlig varsomhet. Befinner du deg på 
innmark, gjelder de samme reglene som ved 
skigåing. Selv om marka frossen eller snølagt, 
kan du ikke ferdes der i tidsrommet mellom 
30. april til 14. oktober. 

BILDE 4. Allemannsretten gir oss anledning til å 
ferdes i utmark – som vandring i fjellet. Foto: Synne 
Kvam 

Jakt og fiske
All fiske i sjøen som foregår fra land, 
defineres som fritidsfiske og kan fritt utøves. 
Det samme gjelder fiske som foregår fra 
fritidsbåt. Når du fisker kan du fritt bruke 
håndredskaper som fiskestang eller snøre. 
Fisker du med teiner eller ruser, kan du maks 
benytte 20 teiner samtidig. Skal du fiske etter 
torsk med garn, kan garnet maks ha en samlet 
lengde på 165 meter.  For mange arter, som 
torsk, gjelder regler om minstemål. I perioder 
av året er det også fiskeforbud på visse arter.

For at du skal kunne jakte må du bestå en 
jegerprøve, samt skaffe deg jaktkort. Jakt og 
fiske i ferskvann og vassdrag inngår ikke i 
allemannsretten. Som hovedregel er det kun 
grunneieren som har rett til det og det er 
derfor han som må gi deg tillatelse. For barn 
og ungdom under 16 år gjelder derimot egne 
regler. De kan fiske fritt i ferskvann unntatt 
i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det er 
laks, sjøørret eller sjørøye. 
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BILDE 5. Fiskelykke! Foto: Per Martin Fosmark. 

KRAV TIL JAKT I NORGE

I Norge er det tillatt å jakte på 56 arter av 
fugler og pattedyr. Jegere må innrette seg 
etter regler om blant annet jakttider, alder, 
våpen, bruk av hund, opplæring, jegeravgift 
og tillatelser fra grunneier – i tillegg til 
normer, kultur og etikk rundt jaktutøvelsen. 

Jakttider 
Som jeger må man følge fastsatte jakttider 
og i tillegg skaffe seg oversikt over eventuelle 
lokale fredninger, siden grunneier kan gjøre 
innskrenkninger innenfor de jakttider som 
er fastsatt. Innskrenkninger kan også gis 
i forbindelse med områdevern fastsatt i 
medhold av naturmangfoldloven.

Det er Miljødirektoratet som fastsetter 
jakttidene for de jaktbare viltartene. 
Jakttidene settes for perioder på 5 år. 
Oversikt over jakttider (forskrift om 
jakt- og fangsttider samt sanking av egg og 
dun) for jaktsesongene som gjelder fra 1. 
april 2017 til og med 31. mars 2022 finner 
du på www.miljodirektoratet.no eller 
www.lovdata.no.

BILDE 1: Vinterjakt på orr. Foto: Per Martin 
Fosmark  

Krav til deg som jeger
•  For å jakte i Norge må nødvendig 

kompetanse dokumenteres ved 
gjennomgått opplæring og bestått 
jegereksamen.

•  For småviltjakt må man være fylt 16 år. 
Likevel kan man delta på opplærings-
jakt fra og med det året man fyller 14 
år til man er fylt 16. 

•  For storviltjakt må man være18 år, men 
man kan delta på opplæringsjakt fra og 
med det år man fyller 16 til man er 18 
år, og må da ha avlagt jegerprøven og 
bestått skyteprøven for storviltjegere.

•  For all ordinær jakt må du ha bestått 
jegerprøve og betalt den årlige jeger-
avgiften til staten. For storvilt skal det 
også avlegges en årlig skyteprøve. Til 
jakt på hjort, elg og rådyr skal man ha 
tilgang på en ettersøkshund.

•  I de fleste tilfeller trenger man grunn-
eiers tillatelse til å jakte, som regel i 
form av jaktkort evt. leieavtale.

•  Under jakta stilles det egne krav til 
våpen og ammunisjon, avhengig av 
jaktform.

•  Alle som har betalt jegeravgift skal 
rapportere hva de har felt i løpet av 
jaktåret
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Informasjon
Norges Jeger- og fiskerforbund og din lokale 
jeger- og fiskerforening kan gi deg mer 
informasjon, tips og råd om jakt og om å 
komme i gang, se www.njff.no. 

Miljødirektoratet har også mye informasjon 
om regler og rammer, tips og råd, blant annet 
folderen «Noen bestemmelser om jakt» som 
du finner på www.miljodirektoratet.no. 

For jakt på sel kan man 
kontakte Fiskeridirektoratet, 
www.fiskeridirektoratet.no.

I tillegg kan kommunen eller fylkes-
kommunen kontaktes.

Når det gjelder hvor du kan jakte, kan du 
høre med din lokale jeger- og fiskerforening, 
grunneiere eller grunneierlag, eller søke på 
www.inatur.no.

RÅD OG REGLER OM FERDSEL

Sporløs ferdsel
Allemannsretten gir oss som brukere 
av naturen mange rettigheter, men den 
innebærer også noen plikter. Vi er forpliktet 
til å ta godt vare på naturen, og ikke la det 
ligge igjen spor etter oss – et prinsipp kalt 
sporløs ferdsel. Å ferdes sporløst handler 
om å ikke etterlate seg mer enn sitt eget 
fotavtrykk når man er i naturen. For at de 
som lever etter oss skal få nyte urørt natur på 
samme måte som oss, Vi har et felles ansvar 
for å ta vare på naturen for de som lever etter 
oss. Tips til å ferdes sporløst:

•  Unngå å tråkke nye stier der det allerede 
eksisterer en sti.

•  Skal du tenne bål, bruk en bålplass som 
allerede eksisterer.

•  Ta alltid med deg hjem det du har hatt med 
deg ut på tur – også ditt søppel. Naturen 
bruker to år på å bryte ned appelsinskall, 
mens plast kan ta opptil 500 år å bryte ned. 

•  Har du bygget opp noe mens du var ute, ta 
det ned igjen før du forlater stedet.

•  Vis hensyn til dyre- og fugleliv når du 
oppholder deg i naturen. La ville dyr være i 
fred, og husk at søppel du legger igjen kan 
være skadelig for dem. 

Friluftsloven om sporløs ferdsel:
«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. Han plikter 
å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en 
tilstand som kan virke skjemmende eller føre 
til skade eller ulempe for noen. 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.»

Trø Varsomt 
Til Friluftslivets År 2005 utarbeidet 
Norsk Friluftsliv i samarbeid med GRIP 
(stiftelse for bærekraftig produksjon og 
forbruk avviklet i 2008), Hold Norge 
Rent (www.holdnorgerent.no), Statskog 
(www.statskog.no) og Svanhovd Miljøsenter 
(NIBIO Svanhovd i Pasvikdalen) en folder 
kalt «Trø varsomt - tips til den som bryr 
seg» som inneholdt tipsene i det følgende.

Planlegg godt og vær alltid forberedt:
•  Du behøver ikke reise så langt. En lang 

reise påvirker miljøet mer enn en kort tur i 
nærområdet.

•  Sjekk om du kan låne eller leie utstyr du 
mangler.

•  Gjør deg kjent med det området du skal 
besøke. Sett deg inn i gjeldende regler.

•  Lær deg fjellvettreglene.
•  Store grupper bør deles opp i mindre 

grupper på 4-6 personer.
•  Lær deg bruk av kart og kompass for å 

redusere behovet for varder og merkede 
løyper.

•  Pakk turprovianten i vaskbare beholdere 
som du kan bruke flere ganger. På den 
måten blir det mindre avfall å bære med 
seg hjem. 

BILDE 2: Varder er kjekke i tåka! Men lag ikke for 
mange… Foto: Per Martin Fosmark.
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Velg turområder og overnattings-
plasser som tåler slitasje:
•  Unngå leirplasser i områder med lavdekke 

og annen sårbar vegetasjon.
•  Ta vare på strandsonen. Velg en leirplass 

som ligger et stykke fra elver og sjøer.
•  Gode leirplasser finner man – man lager 

dem ikke. 

I populære turområder:
•  Benytt i størst mulig grad eksisterende stier 

og leirplasser.
•  Hold leirplassene små. Benytt i størst mulig 

grad nakne områder uten vegetasjon.
I villmark og urskogsområder:
•  Spre bruken utover i terrenget. Unngå 

dannelse av stier og leirplasser.
•  Unngå områder med begynnende slitasje. 

Bli kvitt avfallet på en miljøvennlig måte:
•  Alt det du tar med deg ut på tur skal også 

være med hjem.
•  Se over leirplasser og rasteplasser før du 

vandrer videre. Ta med deg søppelet hjem.
•  Avføring skal graves ned. Lag gjerne en 

felles latrine for hele gruppen, men ikke 
nærmere enn 100 skritt fra stier, vann eller 
leirplasser.

•  Vær sparsom med toalettpapiret. Bruk aller 
helst naturmetoden: mose og blader.

•  Husk å dekke over med jord når du er 
ferdig.

•  Oppvask og personlig hygiene bør skje på 
land.

•  Slå ut vannet minst 100 skritt fra bredden 
av elver og sjøer. Dermed har du rent vann 
også neste gang du trenger det. 

Se, men ikke røre:
•  Ta vare på fortiden. La kulturminner og 

historiske gjenstander få ligge i fred.
•  Forlat steiner, mineraler, planter og andre 

naturobjekter slik du finner dem.
•  Når du forlater området skal ingen kunne 

se at du har vært der. 

Vær forsiktig med åpen ild:
•  Leirbål kan forårsake varige skader på 

naturen.
•  Bruk stormkjøkken eller primus til matla-

ging og stearinlys for å holde mørket borte.
•  Sjekk alltid lokale bestemmelser før du 

tenner opp et bål.
•  Det er generelt forbudt å gjøre opp ild i 

utmark mellom 15. april og 15. september.
•  Spør grunneier om tillatelse der dette er 

påkrevet.

•  Husk at nasjonalparker og andre verneom-
råder kan ha egne bestemmelser.

•  Bruk om mulig etablerte ildsteder. Unngå 
å tenne bål på svaberg og annet fast fjell. 
Varmen kan forårsake varige sprekkdan-
nelser.

•  Lag ikke større bål enn du har behov for. 
Bruk kvister du finner på bakken og som 
kan knekkes for hånd.

•  La ved og kull få brenne til aske. Slukk 
bålet fullstendig og spre den kalde asken. 

Vis respekt for dyr og fugler:
•  Ville dyr og fugler observeres best på 

avstand.
•  Fôr ikke ville dyr. Fôring kan skade dyrenes 

helse og endre deres naturlige adferd.
•  Ta vare på deg selv og dyrene ved å lagre 

mat og matrester på en forsvarlig måte.
•  Hold kontroll på kjæledyrene dine. Respek-

ter båndtvang.
•  Vis ekstra respekt for dyr og fugler når 

de er særlig sårbare. Dette kan være i 
forbindelse med parringstid, hekketid eller 
på kalde vinterdager. 

Vis hensyn til andre besøkende 
og brukere av naturen:
•  Respekter andre som er ute i naturen slik at 

dere alle får en god opplevelse.
•  Vis særlig hensyn til reindriftsutøvere og 

andre som driver næring i utmark.
•  Ta pauser og slå leir et stykke unna stier og 

andre besøkende.
•  La naturens egne lyder råde. Unngå støy og 

høye stemmer. 

Fjellvettreglene
De første fjellvettreglene ble innført på 
bakgrunn av en rekke ulykker som skjedde 
påsken 1950. I 1952 laget Den Norske 
Turistforening og Norges Røde Kors 
brosjyren «Respekt for fjellet» og «De 9 
fjellvettreglene» for å forebygge ulykker. 
Etter at 18 personer omkom i fjellet ulykke-
spåsken 1967 satte de to foreningene ned et 
utvalg som skulle drive forebyggende arbeid. 
Et resultat var kampanjen «Aksjon fjellvett» 
lansert under mottoet «Velkommen til 
fjells – men ta ansvaret selv». Fjellvettreglene 
ble revidert og relansert sammen med 
fjellvettkampanjer. 

I 2016 ble Fjellvettreglene revidert påny 
etter over 60 år. De nye reglene har fokus 
på den enkelte sitt ansvar for å gjøre 
turen trygg, og er ment å være et planleg-
gingsverktøy. Se www.rodekors.no og 
www.dnt.no/fjellvett. 
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Fjellvettreglene fra 2016:

•  Planlegg turen og meld fra hvor du går.
•  Tilpass turen etter evne og forhold.
•  Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
•  Vær forberedt på uvær og kulde, selv på 

korte turer.
•  Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe 

deg selv og andre.
•  Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig 

terreng og usikker is.
•  Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
•  Vend i tide – det er ingen skam å snu.
•  Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. 

BILDE 3: Om fjellvettregel 7 – GPS bør ikke erstatte 
kart og kompass… Foto: Per Martin Fosmark. 

Sjøvettreglene
Sjøfartsdirektoratet har gitt ut sjøvettreglene 
som er grunnleggende regler for hvordan man 
ferdes sikkert i båt, se www.sjofartsdir.no.

Sjøvettreglene:

•  Tenk sikkerhet. 
Kunnskap og planlegging reduserer 
risikoen og øker trivselen.

•  Ta med nødvendig utstyr.  
Utstyret må holdes i orden og være lett 
tilgjengelig.

•  Respekter vær og farvann. 
Båten må bare benyttes under egnede 
forhold.

•  Følg Sjøveisreglene. 
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og 
lanterneføring må overholdes.

•  Bruk redningsvest eller flyteplagg. 
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til 
alle om bord.

•  Vær uthvilt og edru. 
Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

•  Vis hensyn. 
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles 
ansvar. 

Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og 
tenk igjennom hvordan du bør forholde deg: 
Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

Ved inntak av alkohol er det dokumentert 
vesentlig større fare for å drukne og bli utsatt 
for ulykke på sjøen, selv om man er under 
promillegrensen på 0,8. 

FIGUR 1: Vis sjøvett kampanjen fra 
Sjøfartsdirektoratet. 

Badevettreglene
Norsk Folkehjelp har utviklet Badevettregler 
for å forebygge og forhindre drukningsu-
lykker under bading, se www.folkehjelp.no

Badevettreglene:

•  Lær å svømme.
•  Bad aldri alene.
•  Bad ikke når du er sulten eller like etter at 

du har spist.
•  Stup ikke uten å vite hvor dypt det er. 
•  Svøm langs land. Svøm ikke under brygge 

eller foran stupebrett.
•  Dytt ikke andre ut i vannet.
•  Dukk aldri noen under vann!
•  Gå på land hvis du føler deg kald eller uvel.
•  Rop om hjelp bare hvis du er i fare, aldri 

ellers!
•  Bruk godkjent redningsvest. 

Grill- og bålvettreglene
Å samles rundt et bål gir gode opplevelser, 
men bålkos og grilling i naturen kan 
dessverre medføre skade på flora og fauna, 
dersom det ikke gjøres på riktig måte.

Ferdsel og verktøy
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Derfor har Hold Norge Rent og Norsk 
Friluftsliv har utarbeidet grill- og bålvet-
tregler, som vi håper kan være til nytte og 
inspirasjon.

Unngå bruk av engangsgrill. 
Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem 
og kan også gjøre skade på svaberg, gress 
og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar 
flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag 
som for eksempel sand. Du kan også oppsøke 
godkjente grill- eller bålplasser. Mange 
kommuner har satt opp offentlige griller som 
alle kan benytte seg av.

Unngå bruk av engangsprodukter. 
Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. 
hjemmefra i stedet for å kjøpe engangspro-
dukter. Forsøk også å begrense bruken av 
tennvæske og opptenningsbriketter.

Respekter forbudet mot åpen ild i skog og 
mark. 
Fra 15. april til 15. september er det generelt 
forbud mot åpen ild i skog og utmark med 
unntak av godkjente bålplass. Det er likevel 
tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke 
kan medføre brann.

Unngå å gjøre skade på friske trær. 
Hvis du skal grille på bål, kan du bruke 
tørre kvister du finner i skogen, men unngå 
å gjøre skade på friske trær. Husk også at 
verneområder og nasjonalparker har egne 
bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk 
av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild 
m.m.

La grillen bli helt avkjølt etter bruk. 
Vær helt sikker på at grillen er kald før den 
pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til 
slukking av grillen. Engangsgriller må være 
helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller 
tas med hjem.

Ta med alt avfall hjem 
Ta alltid med alt avfall og alle matrester 
hjem. Dette kan skade både dyr og miljø 
– og forsøpling er lite hyggelig for de som 
kommer etter. Plukk gjerne også opp annet 
avfall som er kommet på avveie. Bruk Hold 
Norge Rents sporløspose eller ta med noe 
annet å ha avfallet i.

Hold Norge Rent kan bekrefte at mye av 
avfallet som er på avveie i Norge, er vårt 
eget forbruksavfall. Dessverre er rester etter 
grilling og kos ved bålet en av kildene til 
forsøpling.

BILDE 4: Viktig å rydde! Rester etter grilling og 
kos ved bålet en av kildene til forsøpling. Foto: Joe 
Urrutia.
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Viktige telefonnumre
Hovedredningssentralen Nord-Norge  (døgnvakt) Alarm:  75 55 90 00 Aksjoner og henv.:  75 55 93 00

Hovedredningssentralen Sør-Norge  (døgnvakt) Alarm:  51 51 70 00 Aksjoner og henv.:  51 64 60 00

Brannvesen 110

Politi 112

Ambulanse 113

Opplysningen for Norge 1881

Opplysningen utland 1882

Veimeldingstjenesten 175

Bankenes meldingstjeneste 08989

Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Barneombudet 22 99 39 50

Narkotikatipstelefon 04812

Kirkens SOS 815 33 300

Beauforts vindskala
 Vindstyrke Beskrivelse m/s Knop

 0 Stille 0–0,2 0–1

 1 Flau vind 0,3–1,5 1–3

 2 Svak vind 1,6–3,3 4–6

 3 Lett bris 3,4–5,4 7–10

 4 Laber bris 5,5–7,9 11–16

 5 Frisk bris 8,0–10,7 17–21

 6 Liten kuling 10,8–13,8 22–27

 7 Stiv kuling 13,9–17,1 28–33

 8 Sterk kuling 17,2–20,7 34–40

 9 Liten storm 20,8–24,4 41–47

 10 Full storm 24,5–28,4 48–55

 11 Sterk storm 28,5–32,6 56–64

 12-17 Orkan over 32,6 over 64

Telefon til utlandet 
00, deretter landets retningsnummer:
Albania 355

Argentina 54

Armenia 374

Aserbajdsjan 994

Australia 61

Belgia 32

Bosnia-Herc. 387

Brasil 55

Bulgaria 359

Canada 1

Danmark 45

Egypt 20

Estland 372

Filippinene 63

Finland 358

Frankrike 33

Færøyene 298

Georgia 995

Grønland 299

Hellas 30

Hviterussland 375

India 91

Indonesia 62

Irland 353

Island 354

Israel 972

Italia 39

Japan 1081

Kasakhstan 7

Kenya 254

Kina 86

Kroatia 385

Kypros (Nord) 90

Kypros (Sør) 357

Latvia 371

Liechtenstein 423

Litauen 370

Luxembourg 352

Makedonia 389

Malta 356

Mexico 52

Moldova 373

Montenegro 382

Nederland 31

New Zealand 64

Nord-Irland 353

Norge 47

Pakistan 92

Polen 48

Portugal 351

Romania 40

Russland 7

Serbia 381

Slovakia 421

Slovenia 386

Spania 34

Storbritannia 

ex Nord-Irland 44

Sveits 41

Sverige 46

Sør-Afrika 27

Sør-Korea 82

Thailand 66

Tsjekkia 420

Tunisia 216

Tyrkia 90

Tyskland 49

Ukraina 380

Ungarn 36

USA 1

Østerrike 43

VERKTØY
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Hva er egentlig A4-format? 
A-formatene er de mest brukte papirformatene. Utgangspunktet er A0. 
Når et A0-ark deles i to, får vi to A1-ark osv. ifølge tabellen:
 A1 59,4 x 84,0 cm

 A2 42,0 x 59,4 cm

 A3 29,7 x 42,0 cm

 A4 21,0 x 29,7 cm

 A5 14,9 x 21,0 cm

 A6 10,5 x 14,9 cm

Temperaturomregning
Fahrenheit Celsius x 9/5 + 32

Celsius Fahrenheit - 32 x 5/9

Kelvin Celsius + 273,15

Favn (volum ved)
2,4 m³ stablet ved,

4m x 1m x 0,6m eller 2m x 2m x 0,6m,
tilsv. ca. 3,3 m³ ustablet ved i 30 cm lengder

Klokken verden rundt 
Når klokken er 12.00 i Oslo er den i  (Tabellen tar ikke hensyn til sommertid)
Madrid 12.00

Warzawa  12.00

Helsingfors  13.00

Johannesburg  13.00

Moskva  14.00

New Delhi 16.00

Bangkok 18.00

Singapore 19.00

Tokyo 20.00

Sidney 21.00

Honolulu 01.00

San Francisco 03.00

Chicago 05.00

New York 06.00

Buenos Aires  07.00

Rio de Janeiro 08.00

Reykjavik  11.00

London  11.00

Målenheter
Acre 4047 m2

Ar 100 m2

Atmosfære 1013,25 hPa (millibar) = 760 mm Hg

Bar 100.000 Pascal

Dekar (mål) 1000 m2 = 10 ar = 1000 m2

Dødvekttonn 1000 evt. 1016 kg

Fat olje 159 liter

Favn (lengde) 1,8288 m

Favn (volum ved) 2,4 m³ stablet ved 

Fot 30,48 cm

Gallon 4,546 l (UK), 3,785 l (US)

Hektar 10.000 m2

Hestekraft 735,5 Watt

Hektopascal 100 Pascal = 1 millibar

Hektoliter 100 l

Kabellengde 1 ⁄10 nautisk mil = 185,2 meter

Kalori 4,1868 Joule

Karat 0,2 g

Kilowattime 3.600.000 Joule

Km2 1.000 mål = 1 mill. m2

Knop 1,852 km/t

Liter 0,001 m3

Meter pr. sekund 3,6 km pr. time

Mile 1609 m

Mm kvikksølv 1,333 millibar

Mål (dekar) 1000 m2 = 10 ar = 1000 m2

Nautisk mil 1852 m

Ounce 28,35 g

Pund 453,6 g

Registertonn 2,832 m3

Sjømil 4 nautiske mil

Tomme (inch) 2,54 cm

Tonn 1000 kg

Yard 3 fot (eng.) = 36 tommer = 0,9144 m
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Alta

Arendal

Bergen

Bodø

Dombås

Florø

Gol

Hammerfest

Harstad

Haugesund

Kirkenes

Kr.sand S

Kr.sund N.

Larvik

Lillehammer

Mo i Rana

Narvik

Nordkapp

Oslo

Stavanger

Svinesund

Tromsø

Trondheim

Å i Lofoten

Ålesund

Avstandstabell Norge (Bil)
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  2020 2030 810 1620 1900 1860 140 560 2140 520    2210 1610 2030 1780 930 510 210 1920 2140 2020 290 1420 850 1720

 2020  440 1470 560 660 360 2310 1640 340 2680    70 760 130 400 1230 1650 2370 250 290 240 1900 740 1720 730

 1580 440  1340 420 250 290 2180 1520 110 2550    400 490 410 440 1100 1520 2250 480 160 530 1770 610 1800 380

 810 1470 1340  930 1210 1170 960 300 1440 1330    1530 910 1340 1080 240 300 1030 1220 1450 1330 550 730 370 1020

 1620 560 420 930  360 430 1760 1100 520 2130    630 200 440 160 680 1110 1830 320 520 430 1360 200 1180 210

 1900 660 250 1210 360  340 2040 1390 340 2420    630 320 600 450 970 1390 2110 540 390 620 1640 480 1460 200

 1860 360 290 1170 430 340  2000 1350 340 2380    430 440 250 150 930 1350 2070 190 350 280 1600 440 1420 400

 145 2310 2180 960 1760 2040 2000  700 2280 490    2370 1750 2180 1920 1080 650 180 2060 2280 2260 430 1560 990 1860

 560 1640 1520 300 1100 1390 1350 700  1620 1070    1710 1090 1520 1260 420 120 770 1400 1630 1500 300 900 280 1200

 2140 340 110 1440 520 340 340 2280 1620  2650    290 590 400 500 1200 1620 2350 460 50 500 1870 710 1690 480

 520 2680 2550 1330 2130 2420 2380 490 1070 2650     2740 2120 2560 2290 1450 1030 520 2430 2660 2540 810 1940 1360 2230

 2210 70 400 1530 630 630 430 2370 1710 290 2740     830 200 470 1290 1720 2440 320 240 310 1960 810 1780 790

 1610 760 490 910 200 320 440 1750 1090 590 2120    830  640 360 670 1100 1820 530 640 640 1350 190 1160 130

 2030 130 410 1340 440 600 250 2180 1520 400 2560    200 640  280 1100 1520 2250 120 390 230 1770 610 1590 610

 1780 400 440 1080 160 450 150 1920 1260 500 2290    470 360 280  840 1270 1990 170 500 280 1510 360 1330 360

 930 1230 1100 240 680 970 930 1080 420 1200 1450    1290 670 1100 840  420 1150 980 1210 1080 670 490 490 780

 510 1650 1520 300 1110 1390 1350 650 120 1620 1030    1720 1100 1520 1270 420  720 1380 1720 1490 250 910 410 1210

 210 2370 2250 1030 1830 2110 2070 180 770 2350 520    2440 1820 2250 1990 1150 720  2130 2350 2230 500 1630 1060 1930
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AVSTANDSTABELL EUROPA

Avstander i km. Mindre avvik må påregnes. 

Avstandstabell Europa (Bil) | Distances in Europe (Car)
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NORSK FRILUFTSLIV
MEDLEMSORGANISASJONER

Den Norske Turistforening
www.turistforeningen.no
 
Forbundet KYSTEN
www.kysten.no
 
KFUK-KFUM speiderne
www.kmspeider.no
 
Kristen Idrettskontakt (KRIK)
www.krik.no
 
Norges Turmarsjforbund
www.turmarsjforbundet.no
 
Norges Jeger- og Fiskerforbund
www.njjf.no
 
Norges klatreforbund
www.klatring.no
 
Norges Røde Kors
www.rodekors.no
 
Norges speiderforbund
www.speiding.no
 
Norsk Kennel Klub
www.nkk.no
 
Norsk Orientering
www.orientering.no
 
Skiforeningen
www.skiforeningen.no
 
Syklistenes Landsforening
www.syklistene.no
 
4H Norge
www.4h.no

Norges Padleforbund
www.padling.no 

Norges Seilforbund 
www.seiling.no

LES MER: 
WWW.NORSKFRILUFTSLIV.NO
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