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FNF Trøndelag er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I Trøndelag 

har vi 21 tilsluttede foreninger med til sammen ca 44 000 medlemskap. 

 

Dette brevet sendes på vegne av: Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.  
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Høringsuttalelse KDP fysisk aktivitet, 
idrett, friluftsliv og anleggsutvikling 2018 – 
2026 
 

VÅRE MERKNADER 
Denne planen gir en god oversikt over status og utfordringer for friluftslivets kår i Selbu. Det er 

spesielt gledelig å se at det er så mange initiativ for å utvikle flere typer anlegg for friluftslivet. 

Vi har ingen spesielle merknader knyttet til spillemiddelprioriteringene for nærmiljøanlegg, men vi vil 

henstille til at enkle tilrettelegginger som omfavner mange prioriteres i årene som kommer. Med 

dette mener vi at det i tillegg til typiske aktivitetsparker, også bør prioriteres skilting og enkel 

tilrettelegging for friluftslivet i utmark der dette behøves. Det er fra og med i år blitt enklere å søke 

om spillemidler til mindre tiltak som ikke har vært berettiget tidligere år. Eksempelvis kan 

hvileplasser, merking og andre tiltak for universell utforming ifm etablering av turstier i nærmiljøet 

søkes om. Nytt av året er også at man kan søke om merking og skilting av eksisterende stier. Ta 

kontakt med fylkeskommunen for mer info om dette.  

Vi støtter helhjertet at Selbu vil jobbe for å etablere sykkelsti rundt Selbusjøen, og oppfordrer til et 

nært samarbeid med Klæbu i dette arbeidet.  

Vi har også en merknad til et foreslått prosjekt som ennå ikke er satt på prioriteringslisten. På side 24 

foreslås «bomsystem nedre p-plass» fra Selbuskogen skisenter. Dette er en praksis som vi sterkt vil 

fraråde at kommunen tillater. Det grunnleggende prinsippet i friluftsloven er at umotorisert ferdsel i 
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utmark er gratis. Når innmarka er snødekt er også denne ferdselen lovlig på innmark. Det er ingen 

prinsipiell forskjell på om en beveger seg på kunstsnø eller natursnø i friluftsloven. Dette 

fremkommer i høyesterettsdommen fra 2014 om Hovden alpinanlegg som sa at bakkene i et 

alpinanlegg var å regne som utmark.  

Den aktuelle parkeringsplassen er også et velegnet og velbrukt startsted for ferdsel utenfor 

skisenteret, og vi mener derfor at en slik bomavgift vil ramme langt flere enn folk som har tenkt å 

bruke de preparerte løypene i skisenteret.  

Jfr. friluftslovens § 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 allmenhetens utøvelse av allemannsrett. 

Uten særskilt hjemmel er det ikke tillatt å sette opp skilt eller på annen måte kunngjøre forbud mot 

ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov. 

Videre står det i friluftslovens § 20.(Uttalelse om tvilsspørsmål): 

Er det tvil eller uenighet om a) hvorvidt et grunnstykke skal reknes som innmark eller utmark etter 

denne lov, eller c) hvorvidt et stengsel, eller annen hindring, et skilt eller en kunngjøring er lovlig (jfr. § 

13), kan grunneieren, brukeren, eller et interessert friluftslag kreve uttalelse herom av kommunen. 

Om det skal innføres en betalingsordning for å gå på ski i utmark må dette reguleres av friluftsloven § 

14. Der fremgår det klart at avgift for adgang til friluftsområde bare er tillatt dersom kommunen har 

gitt tillatelse. Det finnes eksempel på dette i Norge der det er etablert en slik betalingsordning på 

lovlig vis på en skiarena. Det er her da naturlig at kommunen stiller vilkår sammen med tillatelsen 

som f. eks. at barn og unge skal gå gratis, hvor løypeavgiften gjelder, tidsbegrensning for avgifta osv. 

Vi vil her minne om at Norges Idrettsforbund akkurat nå holder på med et arbeid for å se på hvordan 

man skal unngå ekskludering i norsk idrett sett i lys av at; 

• I Norge er 78 000 barn i familier med lav betalingsevne. 

• Om lag 80 prosent av alle barn har vært innom idretten, og at idretten er en av de viktigste 

sosialiseringsarenaene i samfunnet. 

• Kostnader – medlemskontingent, treningsavgift, reiser, utstyrsinnkjøp – er en av flere 

faktorer som hindrer barns deltakelse. 

 

 

 

Marius Nilsen 

Koordinator 

FNF Trøndelag 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

mailto:trondelag@fnf-nett.no

