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Hinder i strandsonen Smørstein og Framnes i Holmestrand kommune

FNF - Buskerud og Vestfold, samt Drammens Sportsfiskere, ber Fylkesmannen se på denne
saken som Holmestrand kommune har svart Drammens Sportsfiskere på 9.12.2015. Vi mener
kommunen her har en feil tolkning av § 13.
§ 13. (Ulovlige stengsler eller forbudsskilt)
«Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel,
opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete
interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens utøvelse av allemannsrett.»
Vi mener disse hindrene vanskeliggjør ferdsel på en slik måte at folk oppfatter det som
ulovlig å ferdes i strandsonen. I DN- håndbok 14 av 2000 står følgende:
«Gjerder har både en fysisk og psykisk effekt. Selv om et gjerde er slik at det lett kan forseres,
vil det i de fleste tilfeller ha en avvisende effekt. Er et gjerde sjikanøst jf. friluftslovens § 13,
blir det ikke mindre ulovlig om det faktisk er mulig for mennesker med større eller mindre
anstrengelse å passere det»
I sitt brev skriver Holmestrand kommune følgende:
«Selv om disse gjerdene bidrar til å hindre ferdselen i området noe kan vi ikke se at vi har tilstrekkelig
grunnlag for å kreve dem fjernet etter friluftsloven § 40. Gjerdene er åpenbart satt opp for å markere
grensen mellom eiendommene. Noen utilbørlig fortrengsel av allmennhetens utøvelse av
allemannsretten kan vi ikke se at de representerer.»

Ut i fra den signaleffekt stengslene/gjerdene gir mener vi dette er en feil tolkning og at disse
gjerdene opplagt representerer sjikanøse stengsler etter friluftslovens § 13.

Når det gjelder Holmestrand kommune sin vektlegging av eiers berettigete interesser for å
markere grensen mellom eiendommene, mener vi at dette ikke er grunn for å ha et gjerde som
føre til at allmennheten tror området ikke er lovlig tilgjengelig.
På grunnlag av dette ber vi Fylkesmannen i Vestfold se på de ulike hindrene beskrevet i
Drammens Sportsfiskere sitt brev til Holmestrand kommune og fatte en beslutning om disse
hindrene er sjikanøse stengsler og dermed kan fjernes i henhold til § 40.
Drammens Sportsfiskere og FNF blir gjerne med på en befaring: Vi kan også komme med
ytterligere opplysninger hvis dette ønskes.
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