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VERNEPLAN FOR FÆRDER NASJONALPARK - HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til Deres brev av 17.12.2012 angående høring av forslag til oppretting av Færder 

nasjonalpark i Vestfold. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 15 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over 700 000 medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. 

 

FRIFO støtter forslaget om opprettelse av Færder nasjonalpark. Vi mener dette vil være den beste 

måten å sikre de store nasjonale natur- og friluftslivsinteressene som finnes i dette området. 

 

Behov for vern 

Den generelle samfunnsutvikling fører til et stadig sterkere press på naturen. Mulighetene for å 

drive friluftsliv svekkes kontinuerlig ved at attraktive naturområder reduseres i størrelse og kvalitet, 

og gjenværende områder gjøres vanskeligere tilgjengelig. Blant annet har inngrepsfrie naturområder 

i Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene, som følge av ulike typer utbygginger 

og inngrep. Dessverre fortsetter denne utviklingen. FRIFO mener derfor det nå er svært viktig at vi 

tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både i og utenfor inngrepsfrie områder. Dette har 

også betydning for å ivareta friluftslivet som en del av norsk kulturarv og som en del av det 

helsefremmende arbeidet i Norge. 

 

Friluftsliv og retten til fri ferdsel 

Den frie ferdselsretten (allemannsretten), jf friluftsloven er et grunnleggende fundament for 

utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i Norge. FRIFO er i utgangspunktet i mot enhver regulering 

som kan rokke ved denne retten, dersom ikke svært viktige naturvedier står på spill. Vi kan derfor 

se at det i noen tilfeller kan være behov for å regulere ferdselen av hensyn til sårbare naturtyper 

og/eller arter. Det er også svært viktig at reguleringen ikke legger unødvendige og ikke begrunnede 
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restriksjoner på det enkle og naturvennlige friluftslivet. Blant annet er det viktig at 

vernebestemmelsene ikke fører til unødvendige restriksjoner eller hindringer på mindre 

arrangementer i undervisningssammenheng. At medlemmer i frivillige lag og foreninger, 

skoleelever og studenter blir tatt med på tur i verneområdene og på den måten får et positivt forhold 

til disse områdene, vil være et viktig bidrag til å sikre en framtidsrettet forvaltning av dette området 

spesielt, men også for naturen generelt. 

 

Telting 

FRIFO setter spørsmålstegn om forbudet mot telting i enkelte av sonene er nødvendige hele året. 

Hvis dette ikke kan begrunnes av hensyn til sårbare naturtyper og/eller arter, ber vi om at det 

etableres kun teltforbud i aktuelle perioder av året. 

 

Bål 

For at et bålforbud ikke skal virke til hinder for friluftslivet, er det viktig med mange opparbeidede 

og godkjente fyringsplasser. Disse må anlegges på steder der folk naturlig ferdes og oppholder seg. 

 

Avslutningsvis ser FRIFO positivt på at områder sikres for fremtiden og at det legges godt til rette 

for friluftsliv i disse områdene. 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

 

 
Thomas André T. Sveri 

fagkonsulent 
 

 

 

 

 

 


