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Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og
Friluftlivets fremtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO
v/ Åge A. Landro – Bergen og Omland Friluftsråd



Interkommunalt 
samarbeidsorgan

14 kommuner
180 områder

Ca. 24000 dekar



SikringSikring

TilretteleggingTilrettelegging

DriftDrift

ForvaltningForvaltning

SikringSikring

TilretteleggingTilrettelegging

DriftDrift

ForvaltningForvaltning









Allemannsretten på sjøen 
- mer truet enn på land?





Kartlegging og verdsetting 
av større regionalt viktige områder 

Kartlegging og verdsetting 
av større regionalt viktige områder 

for friluftslivet -
 

i Hordalandfor friluftslivet -
 

i Hordaland

Hvordan se helhet og sammenhenger?



Målsetting
• Kartfeste og verdsette friluftsverdier i utmarken i 

Hordaland
• Synliggjøre friluftsverdiene slik at de blir tatt hensyn til i 

arealplanlegging og forvaltning 
• Målgruppe: Politikere, planleggere og andre som 

arbeider med arealforvaltning

• Utfordring: Juridisk forankring





Vektlagte områdetyper



•Kyststier i strandsonen



•Urørte kystområder







•Viktige områder for fritidsfiske



•Båtutfartsområder



•Det enkle sjøbaserte friluftslivet



•Større turområder og utfartsområder 
med utgangspunkt i nærmiljøet



•Viktige enkeltområder for fysisk 
aktivitet, opplevelse og rekreasjon 



•Turområder i fjellet, sommer og vinter



•Oppganger til viktige utfartsområder



•Mindre bade og rekrereasjonsområder 
som bør vurderes for sikring







Kriterier for sikring

Områder i og ved byer og tettsteder
.

Områder med intensiv bruk og stor bruksverdi
.

Områder som skaper sammenheng og kyststier.

Områder med særlige natur-/kulturkvaliteter





















- Rundt 90 prosent av det som er bygd, mener vi ikke er 
søkt om tillatelse for, sier plan- og utbyggingssjef Willy 
Sørensen i Fjell. 

Jakter på syndere i vannkanten

400 byggeprosjekter i strandsonen kan være ulovlige. 
Nå har Fjell kommune startet jakten på synderne.

-400 ? Latterlig! Ulovlige kaier, ulovlig kloakkutslipp,ulovlig bygde 
nøst/påbygg.det er ikke EN bebygd vik i hele Fjell kommune uten 
ulovligheter!Kommunen har ganske enkelt ikke kapasitet til å gjøre noe 
med det!! 







Inviterte presse til 
Toppesanden, 
fikk gode oppslag 

Toppesanden Friområde



Laget egen plan for utvikling av Laget egen plan for utvikling av 
Toppesanden Toppesanden (utviklet av K(utviklet av Katrine atrine MyklestadMyklestad))

Toppesanden Friområde
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