Friluftslivets fellesorganisasjon
Adresse: Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO
Telefon: 23 31 09 80, Telefaks: 23 31 09 89, E-post: post@frifo.no
Nettsteder: FRIFO; www.frifo.no, Friluftslivets År 2005; www.friluftslivet.no
Org. nr.: 971 262 834, Kontonr: 7154.05.51671
__________________________________________________________________________________________________________

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
Dato, 14.7.2005
UTKAST TIL FORSKRIFT OM MILJØGEBYR FOR REISENDE TIL SVALBARD –
HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til deres brev av 4.5.2005 angående høring av utkast forskrift om miljøgebyr for reisende til
Svalbard. Vi beklager at vi har overskredet høringsfristen med noen dager.
Vi viser også til vårt brev til Miljøverndepartementet, MD av 13.9.2004 om samme sak.
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.
Med hjemmel i Svalbardmiljøloven har MD utarbeidet et utkast til forskrift om miljøgebyr på
Svalbard. I dette utkastet foreslås det et miljøgebyr på 150,- kroner for tilreisende turister som går i
land på Svalbard. Gebyret skal gå inn i Svalbards miljøvernfond. Midlene fra fondet kan kun brukes
til tiltak på Svalbard som har til formål å verne miljøet.
FRIFO har ingen spesielle merknader til forslaget til forskrift om miljøgebyr for tilreisende til
Svalbard.
Vi vil imidlertid igjen understreke at størrelsen på gebyret må vurderes i forhold til den frie
ferdselsretten (allemannsretten), og ikke eventuelle andre hensyn. Det er vanskelig å sette en slik
eksakt grense i forhold til hva som blir tyngende og i prinsippet et hinder for den frie ferdselsretten,
men det bør heller ikke være noe mål å strekke seg opp mot en slik øvre grense.
Som vi har sagt tidligere mener vi at et gebyr på 150,- ligger innenfor det som vi mener er
akseptabelt i forhold til den frie ferdselsretten (allemannsretten).
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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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Forskriften legger opp til at det er den enkeltes ansvar å betale det fastsatte gebyret, med visse
unntak for organiserte turer. FRIFO mener at denne ordningen pålegger myndighetene et stort
ansvar når det gjelder å få ut informasjon til de tilreisende om dette gebyret. I tillegg må det gjøres
enkelt å få betalt gebyret slik at folk ikke trenger å bruke mye tid på å få ordnet dette.
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Friluftslivets fellesorganisasjon
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