
 

 

  

 

Til Sandefjord kommune 

Sandefjord, 05.06.2020 

Hensikten med denne henvendelsen er å få fremmet en ny sak etter friluftslovens § 13 om ulovlige 

stengsler.  

Det vises til vedtak fra Sandefjord kommune datert 16.10.12 om gjerdene ved Truberjordet og 

porten ved Engebukta samt fylkesmannen i Østfolds behandling av klagen 06.06.13.  

Juridisk sett er dette etter vår vurdering ulovlige stengsler etter friluftsloven, men Sandefjord 

kommune har ikke hittil vært villig til å ivareta sine innbyggeres interesse på dette området. For 

eksempel viser Høyesteretts dom 2012-1183A at saueskuret på Truberjordet og porten ved 

Engebukta er slike ulovlige stengsler. I denne Høyesterettsdommen var det Nesodden kommune som 

fremmet innbyggernes interesser. Vi oppfordrer herved kommunen å ta sitt ansvar overfor 

allmenhetens friluftsinteresser alvorlig.  

Vedlagte kart viser hvorledes veiene gikk på Yxney for noen år siden. Grunneier har systematisk 

stengt veien ved Truberjordet, veien ved Helle og veien ved Engebukta. Dette er viktige adkomsveier 

for familier med barn som vil gå korteste vei til Sandefjords fineste strand; Engebukta eller foreta en 

rundtur. Slik tillater ikke Sandefjord kommune i resten av hytteområdene i Sandefjord.  

Kravene til friluftslivets vilkår er kraftig forbedret over hele landet de siste 8 år og folk er kjent med at 

de har anledning til å ferdes i strandsonen de aller fleste steder. Dessuten har det kommet nye krav 

fra grupper med diverse bevegelseshemninger om også å få ta del i friluftslivet. En fjerning av porten 

og åpning av den gamle driftsveien langs fjellet ved Truberjordet vil gjøre det mulig for folk med 

funksjonshemninger og eldre til å komme til noen av de fineste områdene i vår kommune.  

En bemerker særlig at grunneiers fjerning av driftsveien ved Truberjordet skjedde i tiden før 

friluftslovens § 3a ble tilføyd lov av 16.09.2011. Etter friluftslovens § 3a er det i dag således direkte 

forbudt å fjerne en slik veg. Uansett er det dog fortsatt i strid med friluftslovens § 13 å stenge denne 

adkomst.  

Vennlig hilsen 

Sandefjord Turistforening 

Sandefjord Naturvernforbund 

Sandefjord Jeger og Fiskerforening  

Uttalelsen er også støttet av Forum for natur og friluftsliv Vestfold – se eget brev 

Yxney- fremkommelighet og friluftslovens § 13 
Om åpning av adgang for allmenheten ved saueskuret på 
Truberjordet og porten ved Engebukta 


