
Rådmannens kommentar og vurdering av uttalelser som kom inn 

etter saksfremlegget var sendt ut.:  

 

  

Nr. Aktør/uttalelse Rådmannens vurdering 

1 Viken fylkeskommune, 20.05.2022: 
 
Viken fylkeskommune viser til høring av forslag til 
Forskrift om adferdsregler for Ørekroken friluftsområde, 
Hvaler kommune. Høringsfristen er 20. mai. 
 
Forslaget til forskrift omfatter et område som ligger 
innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark og Hvaler 
prestegårdsskog naturreservat. Det ligger også to 
statlig sikrede friluftslivsområder innenfor området; 
Ørekroken 1 og 2, og begge disse ligger innenfor 
nasjonalparken. 
 
Fylkeskommunen skal i tråd med Forskrift om 
fylkeskommunens oppgaver innenfor 
friluftslivsområdet, ivareta statens rolle ved 
Miljødirektoratet som grunneier eller rettighetshaver på 
statlig sikrede friluftslivsområder. På disse områdene 
ønsker man minst mulig og ingen unødvendige 
innskrenkninger i allemannsretten. Ettersom Ørekroken 
1 og 2 ligger innenfor nasjonalparken, er det naturlig at 
de blir omfattet av de samme reglene som 
for nasjonalparken. Friluftsliv er imidlertid en viktig 
aktivitet i nasjonalparken, og vi mener at eventuelle 
restriksjoner for friluftslivet må være godt begrunnet og 
nødvendig for vernet. 
 
I forskriften som er på høring foreslås totalforbud mot 
bruk av telt og hengekøye, mot bruk av åpen ild og 
engangsgrill, mot sykling, bruk av hest og mot bruk av 
båt innenfor badebøyene. Viken fylkeskommune stiller 
spørsmål ved behovet for så strenge adferdsregler som 
her er foreslått. Vi stiller også spørsmål ved om 
eventuelle adferdsregler behøver å være like strenge 
gjennom hele året. 
 
Når det gjelder forslaget til teltforbud, vises det i 
høringsdokumentene til teltplass på Storesand. Vi vil 
her kommentere at det koster penger og man må 
booke plass for å sove i telt på Storesand. Det er et 
mål med inkluderende lavterskel friluftsliv, og at det 
som hovedregel ikke skal koste noe å bruke utmarka, i 
hvert fall ikke i områder som er statlig sikret til 
friluftslivsformål. Vi ber derfor om at telt- og 
hengekøyeforbudet vurderes på nytt. 
 

Det er lettere å håndheve 
forskriften når reglene 
gjelder hele året. Og at det 
er like regler for hele 
området, ikke bare i 
nasjonalparken og 
verneområdet for 
prestegårdsskogen.  
 
I Hvaler er det store området 
som er sikra friområder. 
Ørekroen 1 og 2 er veldig 
små områder i forhold til hva 
som er sikret totalt på 
Hvaler. Det er i tillegg 
mange områder man kan 
telte på i Hvaler uten å måtte 
betale.  
 
Rådmannen mener at § 3 
bør beholdes i forskriften og 
ikke som vedlegg. Det er 
lettere for alle å tolke 
forskriften, enn å måtte se 
gjennom vedlegg i tillegg.  
 

Det er vurdert at det ikke er 
ønskelig innenfor 
Ørekroken-området med 
villbål og engangsgrill. Med 
tanke på brannfare og 
forurensning.  
 
Det er henvist til 
motorferdselloven i 
forskriften og rådmannen ser 
på dette som godt nok.  
 
Uttalelsen tas ikke til følge.  

 



Når det gjelder forslaget om totalt bålforbud, anbefaler 
vi at det gjøres en vurdering av om det i stedet for 
totalforbud, kan etableres noen faste bål-/grillplasser 
som friluftsfolket kan bruke. 
Vi kan heller ikke se hvorfor det er nødvendig med 
totalforbud mot sykling. Vi minner her om den 
pågående gjennomgangen i departementet av alle 
verneforskrifter i nasjonalparker og 
landskapsvernområder i Norge, med tanke på å gjøre 
sykkelreglene mer lempelige. 
 
Når det gjelder § 3, ordensregler, anbefaler at disse 
ligger som et vedlegg til forskriften, eventuelt at de 
kommer til slutt og ikke inngår som en egen paragraf i 
forskriften. 
 
§ 7 er en opplysning om gjeldende regelverk for all 
utmark og egentlig unødvendig å ha med i forskriften. 
Hvis den skal inngå, anbefaler vi et tillegg som 
tydeliggjør budskapet om at motorisert ferdsel i utmark 
ikke er tillatt. § 7 blir da slik:  
 
All motorisert ferdsel i friluftslivsområdet skjer i henhold 
til lov om motorferdsel i utmark og vernebestemmelser 
for Ytre Hvaler nasjonalpark, samt vernebestemmelser 
for Hvaler prestegårdskog naturreservat. Som det 
framgår av motorferdselregelverket, er all motorferdsel 
i utmark i utgangspunktet forbudt. 

2 Oslofjordens friluftsråd, 20.05.2022: 
 
Forslag til forskrift for adferdsregler for Ørekroken 
friluftsområde. Kommentarer Oslofjordens Friluftsråd 
(OF) viser til forslag til forskrift for adferdsregler for 
Ørekroken 
friluftsområde som er lagt ut til høring. 
 
Innenfor friområdet inngår parseller sikret av OF til 
friluftsformål. OF er godt kjent i området og har i 
samråd med Ytre Hvaler nasjonalpark og kommune 
vært med på å utforme forslag til nye atferdsregler. 
Sommeren 2021 ble det utprøvd en ordning med 
begrenset telting i området. 
 
Dessverre viste det seg vanskelig å håndheve dette og 
besøkende fulgte ikke råd og anbefalinger, noe som 
medførte telting på uønskede plasser med rikt og 
sårbart biologisk mangfold og mange såkalte «villbål». 
Vi forstår ellers forskriften slik at den ikke er til hinder 
for bål i godkjente og etablerte bålplasser. 
 
OF støtter opp om forslaget som er sendt ut på høring 
og understreker viktigheten av tilsyn om 
sommeren for å passe på at atferdsreglene håndheves. 

Rådmannen tar uttalelsen 
til orientering.  
 
Det legges ikke til rette for 
villbål og engangsgrill. Med 
tanke på brannfare og 
forurensning. 
 

 


