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NOU 2003:29 AREALPLANER OG EKSPROPRIASJONSERSTATING HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til deres brev av 7.6.2004 angående høring NOU 2003:29 Arealplaner og
ekspropriasjonserstatning.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen over ½ million 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.
Ekspropriasjonserstatningsutvalget som la fram sin utredning i desember 2003 har i hovedsak hatt
til oppgave å utrede forslag til lovregler om arealplaners virkning for fastsetting av vederlaget ved
ekspropriasjon av grunneiendommer.
Behov for områder til friluftsliv
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. Det samme gjelder store områder langs kysten, spesielt i sentrale strøk. 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.
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): Den Norske Turistforening, KFUK-KFUM-Speiderne,
Norges Folkesportforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norske 4H, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening
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Sikring av områder til friluftsliv
Sikring av områder til friluftsliv er en av flere virkemidler for å sikre allmennheten tilgang til
attraktive friluftsområder. Spesielt i og rundt tettbebygde strøk og langs kysten er dette et viktig
virkemiddel.
Selv om mye av sikringen til friluftsområder skjer gjennom frivillige avtaler, er
lovendringsforslaget av stor betydning for dette arbeidet da prisen som betales baserer seg på
ekspropriasjonsrettslige bestemmelser.
Det er begrensede midler som blir avsatt til sikring av områder til friluftsliv i forhold til behovet.
FRIFO mener derfor det er viktig at det ikke innføres lovendringer som fører til at det blir dyrere å
sikre områder for friluftslivet, spesielt i sentrale eller tettbebygde strøk, herunder kystsonen.
FRIFO støtter ellers de synspunktene som kommer fram i Friluftsrådenes Landsforbunds (FL)
høringsuttalelse av 15.11.2004.
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