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Til familie- og kulturkomiteen

22.04.2021

Innspill til Prop. 144 L (2020-2021) lov om Opplysningsvesenets fond
Norsk Friluftsliv representerer de 18 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til
sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av
hovedoppgavene til Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige
friluftslivets vilkår i Norge, herunder saker som har betydning for forvaltningen av natur- og
friluftsliv.
Barne- og familiedepartementet sendte høsten 2020 på høring et utkast til ny lov om
Opplysningsvesenets fond. I vår høringsuttalelse pekte vi på viktigheten av at utmarksarealene,
som tilfaller staten, forvaltes helhetlig og til det beste for samfunnet. Norsk Friluftsliv er opptatt
av at forvaltningen av disse utmarksarealene ivaretar hensynet til allmennhetens tilgang til
friluftsliv generelt, men jakt og fiske spesielt. Dette er på samme måte som statsallmenninger og
annen statsgrunn, viktig for å gi folk tilgang til jakt og fiske, uavhengig av folks økonomi. Selv om
loven skal fungere som et rettslig grunnlag for å dele fondet mellom staten og Den norske kirke,
mener vi at den nye loven må legge føringer for hvordan staten i framtiden skal forvalte disse
utmarksarealene.
I Prop. 144 L (2020-2021) lov om Opplysningsvesenets fond, viser departementet til flere av våre
innspill. Departementet er enig i at det er viktig hvordan staten vil forvalte verdiene ved
overtakelse, men sier samtidig at dette er noe departementet vil legge fram for Stortinget på en
egnet måte når fondet er delt. Vi mener likevel at det er viktig at denne loven legger tydelige
føringer for framtidig forvaltning av disse utmarksarealene, som staten vil overta.
Norsk Friluftsliv ber komiteen/Stortinget om følgende:
•
•

At lovens formål må presisere at utmarksarealene skal forvaltes til det beste for
fellesskapet i et langsiktig og bærekraftig perspektiv, herunder hensynet til allmennhetens
tilgang til friluftsliv generelt, men jakt og fiske spesielt.
At utmarksarealene ikke kan splittes opp eller selges ut fra staten, men forvaltes som en
helhet.

Dersom komiteen/Stortinget ikke mener disse punktene hører hjemme i denne loven, ber vi
Stortinget legge disse punktene inn som klare føringer for regjerningens videre behandling av
saken, når foredlingen mellom staten og Den norsk kirke er gjennomført.
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Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Seilforbund, Norsk Orientering,
Norges Klatreforbund, Kristen Idrettskontakt, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, KFUK - KFUM-Speiderne, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, Norsk Kennel Klub, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Skogselskapet, Norges sopp- og nyttevekstforbund

