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VERNEPLAN FOR SJØFUGL I SØR-TRØNDELAG - HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til Deres brev av 28.03.2003 angående ny begrenset sentral høring av forslag til verneplan 

for sjøfugl i Sør-Trøndelag. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de tolv største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å 

ivareta allemannsretten og det enkle tradisjonelle (ikke-motoriserte) friluftslivets vilkår i Norge. 

 

FRIFO støtter forslaget til verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag, og har ingen spesielle merknader 

til de foreslåtte endringen fra den sentrale høringen i 1996. 

 

Verneplanen 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har valgt å sende ut fem områder i verneplan for sjøfugl i 

Sør-Trøndelag på ny begrenset høring. Årsaken er ny kunnskap som har vist et behov for utvidelse 

av perioden for ferdselsforbud, samt utvidelse av arealet for ett område. 

 

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, og FRIFO mener derfor det nå er svært viktig at 

vi tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både i og utenfor inngrepsfrie områder, blant 

annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk kulturarv og som en del av det 

helseforebyggende arbeidet i Norge. 

 

Et rikt fugleliv er en viktig opplevelseskvalitet for friluftslivet. FRIFO støtter derfor 

gjennomføringen av verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag med den arealendringen som er foreslått. 
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Friluftsliv og retten til fri ferdsel 

Friluftslivet er en viktig del av den norske kulturarven og er samtidig et viktig bidrag til det 

helseforebyggende arbeidet. Det er derfor svært viktig at verneforskriften tar hensyn til dette. 

 

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

utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i Norge. FRIFO er derfor i prinsippet i mot enhver 

regulering som kan rokke ved denne retten. Vi kan imidlertid se at det i noen spesielle tilfeller kan 

være behov for å regulere ferdselen av hensyn til sårbare naturtyper og/eller arter. Det er imidlertid 

svært viktig at reguleringen ikke legger unødvendige og ikke begrunnede restriksjoner på det enkle, 

naturvennlige og ikke-motoriserte friluftslivet. 

 

Med denne bakgrunn har FRIFO ingen innvendinger mot de foreslåtte endringene i 

ferdselsrestriksjonene for fem områder i verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag. 
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