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Direktoratet for naturforvaltning
7485 Trondheim
Dato, 29.4.2005
FORSLAG TIL VERNEPLAN FOR HOVEDØYA I OSLO - HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til Deres brev av 25.1.2005 angående sentral høring av forslag til verneplan for Hovedøya i
Oslo. Vi beklager at vi har overskredet høringsfristen, men viser til samtale med saksbehandler om
saken.
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.
FRIFO støtter forslaget om vern etter naturvernloven av Hovedøya i Oslo, men ønsker å peke på at
dette er et meget viktig friluftslivsområde for Oslos befolkning, og det må derfor tas hensyn til dette
i utformingen av verneforskriftene.
Verneplanen
Vernforslaget omfatter ett landskapsvernområde på ca 0,49 km2, hvorav ca 0,21 km2 er landareal og
to naturreservater på henholdsvis ca 0,16 km2 og 0,06 km2.
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. 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
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verneområdene og på den måten får et positivt forhold til disse områdene vil være et viktig bidrag
til å sikre en framtidsretta forvaltning av disse områdene spesielt, men også for naturen generelt.
Som nevnt ovenfor er Hovedøya et svært attraktivt område for Oslos befolkning til ulike
friluftslivsaktiviteter, og det kan fort oppstå konflikt mellom rene naturverninteresser og
friluftslivsinteresser. FRIFO mener at det i et slikt bynært og attraktivt friluftslivsområde skal være
meget forsiktig med å legge for sterke restriksjoner på friluftslivet. Slike bynære områder vil ofte
være med å skape interesse for natur og friluftsliv blant folk flest, noe som igjen vil være positivt
for natur- og friluftslivsinteressen på sikt.
FRIFO mener derfor at hensynet friluftsliv burde være en del av verneformålet, spesielt i
landskapsvernområdet, utover det har vi ingen konkrete merknader til verneforskriftene.
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