
 

 

  

 

 

 

Klima- og 

miljødepartementet 

 Starumsvegen 71 

N-2850 Lena, Norge 

Tel.   +47 61 16 55 00 

www.nhest.no 

nhest@nhest.no 

     

    Starum, 11.07.2019 

 

Org.nr. NO963939507 | Bankgiro: 20500503107 
 

 

Høring om forslag til endringer i friluftsloven og forskrift fylkeskommunenes 
oppgaver på friluftslivsområdet mv 

Det vises til brev av 14.03.2019 om høring av forslag til endringer i friluftsloven §§ 2, 

3a, 15 og 16. 

Stiftelsen Norsk Hestesenter arbeider for å fremme kvaliteten på hestehold og avl i 

Norge, og skal være det øverste faglige senter for utdanning av hestepersonell og for 

avl av hest i Norge; http://www.nhest.no/om-nhs.476691.no.html 

Stifterorganisasjonene er 17 organisasjoner med tilknytning til hest; 

http://www.nhest.no/stifterorganisasjonene.476713.no.html 

Vi setter pris på at departementet utvidet svarfristen når man ble klar over at 

hesteorganisasjonene ikke var tatt med på listen over høringsinstanser og takker for 

muligheten til å komme med innspill. 

Norsk Hestesenter stiller oss kritiske til endringsforslaget i friluftslovens §§ 2, 3a, 15 

og 16 som innebærer at Fylkesmannen ikke lengre skal stadfeste vedtak om ferdsel- 

og oppholdsrestriksjoner for avgrensede områder og strekninger. 

Dette er etter vår mening en stor innskrenkning som vil kunne få store konsekvenser. 

Allemannsretten har eksistert i Norge i lang tid og har dype røtter i vår kulturarv. 

Dette er tidligere uskrevne regler (sedvanerett). De fleste reglene om allemannsretten 

ble lovfestet med friluftsloven i 1957. Reglene for ferdsel med hest i utmark er 

oppsummert på Miljødirektoratets hjemmeside; https://www.miljodirektoratet.no/for-

private/friluftsliv-og-allemannsretten/ri/. Allemannsretten utfordres av utbygging, 

privatisering og ulovlige stengsler. Dispensasjoner fra byggeforbud har også gjort at 

andre områder som tidligere var attraktive for friluftslivet nå er gjort om til hytte- og 

boligstrøk. Fylkesmannen er i dag et viktig kontrollorgan som sikrer at ferdsels- og 

oppholdsrestriksjoner vurderes nøye og kun vedtas slik at det samtidig ivaretar 

allemannsretten og allmennhetens interesser. Kontroll med og oppfølgning av 

uhjemlede faktiske hindre for allemannsretten og fri ferdsel synes dessverre å bli 

stadig viktigere. Erfaring viser at kontroll og sanksjoner synes svært utfordrende for 

lokale.  
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Hest og hestenæringen bidrar til næringsutvikling, verdiskapning og sysselsetting i 

samfunnet, og til trivsel gjennom naturopplevelser, rekreasjon og meningsfylt 

fritidsaktivitet. Hesten er også verdifull innenfor helse og omsorgsarbeid og er 

velegnet i forbindelse med fysisk, psykisk og sosial forebygging og rehabilitering.  

Vi mener det er viktig at Fylkesmannen opprettholdes som kontrollorgan ettersom 

ryttere, kusker og andre som bruker hest i friluftsområdene og utmark er 

minoritetsgrupper som benytter allemannsretten. Dette vil motvirke ulik behandling 

og lokale forskjeller som følge av ulik kompetanse og kunnskap om bruk av hest. 

 

Norsk Hestesenter ber om at kravet om stadfesting fra Fylkesmannen opprettholdes. 

  
Med vennlig hilsen 
Stiftelsen Norsk Hestesenter 
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