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Til Stortingets energi- og miljøkomité     Oslo, 1. juni 2011 
 
 

Endringer i friluftsloven – plukking av molter i Nord-Norge 
 
Vi viser til høring i komiteen 9. mai 2011 angående endringer i friluftsloven, samt vårt notat av 9. 
mai 2011. 
 
I forbindelse med behandling av molteplukking i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) 
ønsker FRIFO å komme med noen tilleggskommentarer. 
 
I Stortingsmelding nr 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgarer livskvalitet ble det varslet en 
gjennomgang og opprydning av reglene om molteplukking i Nord-Norge med sikte på å gjøre 
molteplukking lettere tilgjengelig for folk flest. 
 
Kun en flytting av dagens bestemmelse i straffeloven til friluftsloven, slik det er lagt opp til fra 
departementets side, er ikke i tråd med stortingsmeldingen og heller ikke i tråd med gjeldende 
rettsoppfatning, jf rundskriv T-3/07 fra Miljøverndepartementet om friluftsloven. Vi oppfatter at 
proposisjonen legger opp til at molter på moltebærland bare kan spises på stedet selv om det ikke 
er lagt ned forbud mot plukking fra grunneiers side, mens det i rundskrivet sies at selv om det er 
lagt ned forbud, kan det plukkes molter som spises på stedet. Dette utgjør i praksis en vesentlig 
forskjell. 
 
FRIFO ber derfor komitéen og Stortinget sørge for at bestemmelsen om molteplukking i Nord-
Norge sikrer allmenhetens tilgang på en ryddig og klar måte, som samtidig sikrer grunneiers 
interesser der dette har en øknomisk verdi. 
 
FRIFO foreslår derfor følgende i § 5: 
 
I Nordland, Troms og Finnmark kan molter plukkes fritt, untatt på moltebærland der grunneier har 
nedlagt forbud mot plukking. Forbudet kan bare gjøres gjeldende der moltebærlandet har 
øknomisk verdi for grunneier. Forbudet må gjøres kjent på hensiktsmessig måte. Molter som 
spises på stedet kan uansett plukkes. 
 
Molteplukking har stor betydning som motivasjonsfaktor for å komme seg på tur. Dette har større 
verdi for folkehelsa enn den relle øknomiske betydningen for grunneiere. 
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