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FORSLAG TIL FREDNING AV SOGNDALSTRAND KULTURMILJØ I SOKNDAL 

KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE 

 

Vi viser til deres brev av 29.10.2004 angående sentral høring av forslag til fredning etter 

kulturminnelovens § 20 av Sogndalstrand kulturmiljø i Sokndal kommune i Rogaland. 

 

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. 

 

Kulturminner er en viktig opplevelseskvalitet for friluftslivet, og FRIFO støtter derfor forslaget om 

vern av Sogndalstrand kulturmiljø etter kulturminneloven.  

 

Saken 

Det har vært arbeidet med vern av kulturmiljøet på Sogndalstrand siden 1970- tallet. Formålet med 

fredningen er å bevare et kyst-tettsted av særlig nasjonal verdi, utviklet blant annet på basis av 

sjøbruk og jordbruk. Verneforslaget dekker et areal på ca 1132 dekar. 

 

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 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 

og naturvennlige friluftslivet. 

 

I Kap VII punkt 7. i forslag til vernforskrift heter at fredningen ikke er til hinder for: Friluftsliv 

forutsatt at det ikke innebærer skjemming av eller skade på kulturminner og kulturmiljøet. 
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FRIFO mener at skjemming av eller skade på kulturminner og kulturmiljøet ikke er noe som bare 

gjelder friluftslivet, men gjelder generelt for all ferdsel og virksomhet innenfor verneområdet. 

 

FRIFO mener derfor at friluftslovens bestemmelser om fri ferdsel i utmark, med de plikter og 

rettigheter dette innebærer, også må gjelde på vanlig måte innenfor det foreslåtte verneområdet. 

 

Ellers er vi glad for at verneforskriften ikke er til hinder for vedlikehold av stier og rydding av stier 

som er utsatt for gjengroing, samt jakt og fiske, jf Kap VII punkt 2, 4 og 10. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 
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