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Forskrift om adferdsregler for Ørekroken friluftsområde 
 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
I følge friluftsloven § 15 kan kommunen i områder med verdifull natur og hvor utfarten er stor, med 
samtykke fra grunneiere vedta å fastsette adferdsregler som enhver som skal ferdes på 
friluftslivsområder plikter å følge. Ørekroken er et slikt område med stor ferdsel, mange ulike 
friluftsinteresser og spesielt verdifull natur.  
 
Ferdselen på Ørekroken har de siste årene økt med tilhørende belastning på naturen. De siste årene 
har Ytre Hvaler nasjonalpark, Oslofjordens friluftsråd og kommunen informert ved skilting om hvor det 
er lov til å telte samt andre adferdsregler, uten særlig hell. Både forvaltningsmyndighetene og 
grunneierne ser derfor behov for å vedta ens adferdsregler for området. 
 
Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Statsforvalteren og Oslofjordens friluftsråd har sammen 
med grunneierne utarbeidet et forslag til forskrift for «Ørekroken friluftsområde». Området består av 
deler av eiendommene gnr. 3 bnr. 1, gnr. 23 bnr. 45, gnr. 23 bnr. 44, gnr. 23 bnr. 2, gnr. 23 bnr. 6, gnr. 
23 bnr. 40, gnr. 23 bnr. 53 og gnr. 23 bnr. 111 som utgjør strandområdet Ørekroken/Gråtersand. 
 
Forskriftens område 
Store deler av området ligger innenfor Ytre Hvaler Nasjonalpark, en del areal inngår i 
Prestegårdsskogen naturreservat. To av eiendommene har evigvarende servituttavtale med 
Oslofjordens friluftsråd. Alle eiendommene omfattes av friluftsloven.  
 
Hovedformålet med å fremme denne forskriften er å ivareta naturverdiene, få ens regler for adferd i 
området og å unngå brukerkonflikter.  
 
Området som tilhører gnr. 3 bnr. 1 er en del av Prestegårdsskogen naturreservat. På gnr. 23 bnr.6 og 
44 har Oslofjordens friluftsråd servituttavtale til friluftsformål. 
 
Om naturmangfoldet 
Ørekroken innehar flere naturtyper og et stort biologisk mangfold. Sandområdene er gunstige 
leveområder for insekter, sommerfugler, planter og fugler. Vi har blant annet Strandmaurløve som 
lever her - en fredet, nær trua art som vi har et spesielt ansvar for å ta vare på. 
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Innkomne merknader ved høring og offentlig ettersyn 
Forskrift for adferdsregler for Ørekroken ble behandlet i formannskapet 31.03.2022 i sak 11/22 og har 
vært ute til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Det har kommet inn 8 innspill og uttalelser som 
rådmannen har kommentert og vurdert. Det er i forbindelse med høringen ikke gjennomført noen 
endringer i forskriften.  
 
Nr. Navn/Sammenstilling av innspill Rådmannens vurdering 
1 Jon Øyvind Johannesen, 29.04.2022: 

Det er veldig fint at det nå foreslås adferdsregler for 
Ørekroken. 
 
Bruken er økende og det er et behov for at dette unike 
området ivaretas til glede for framtidige generasjoner. 
Som hytteeier er jeg spesielt glad for forbudet mot åpen 
ild/engangsgrill. 
 
Jeg savner allikevel noe mer omkring tema kiting/brett. 
Blant annet bør diskuteres om oppsetting og utsetting skal 
avgrenses til deler av stranda og om det skal være en 
tidsbegrensning f.eks. i hekketiden. 

Rådmannen er enig i at det er 
behov for adferdsregler.  
 
Uttalelsen om kiting/brett tas 
ikke til følge. Rådmannen har 
ikke foreslått noen spesielle 
regler for de ulike 
interessegruppene. Dette er 
ønsket fra Johannesen, men 
ikke sett på som nødvendig av 
rådmannen.  

2 Statens vegvesen, 29.04.2022: 
Høringen gjelder forslag til forskrift om adferdsregler for 
Ørekroken friluftsområde. Området har stor ferdsel og 
økende belastning på naturen. Kommunen har derfor sett 
behov for å sammenfatte adferdsregler for de ulike 
eiendommene i en felles forskrift. Området er en del av Ytre 
Hvaler nasjonalpark, deler av området er naturreservat og 
noe er sikrede friluftsområder. 
 
Statens vegvesen er vegeier med ansvar for å planlegge, 
utvikle, drifte og vedlikeholde riksvegene. Statens vegvesen 
har også et sektoransvar for trafikksikkerhet, 
kollektivtransport, gange, sykkel, universell utforming og for 
å redusere miljøbelastningen fra vegtrafikk. 
Vi har ingen merknader som direkte berører vårt ansvar for 
riksveger eller vårt sektoransvar, men vi ser at det ikke er 
helt samsvar mellom forskriften og den teksten som er på 
«plakaten» som gjelder Ørekroken. Her følger noen 
eksempler, men det kan være flere: 
 
Forskrift: All bruk av åpen ild og engangsgriller er forbudt 
hele året. 
 

Uttalelsen tas til orientering. Ny 
informasjon blir hengt opp når 
forskrift er vedtatt.  



Plakat: Husk generelt bålforbud fra 15/4 til 15/9. Ikke fyr bål 
på svaberg eller 
rullestein. Unngå bruk av engangsgrill. 
 
Forskrift: Bruk av hest er forbudt 
 
Plakat: Hest – riding er tillatt, men ikke i organisert form. 
 
Det er mulig at plakaten for Ørekroken ikke er oppdatert i 
henhold til ny forskrift, slik at eksemplene ovenfor ikke er 
relevante. I så fall beklager vi det. 
 

3 Fiskeridirektoratet region Sør, 12.05.2022: 
Merknader og konklusjon: 
Det er registrert svært viktig ålegras i tillegg til viktige 
bløtbunnsområder i Ørekroken, se Fiskeridirektoratets 
kartverktøy Yggdrasil for nærmere informasjon 
https://portal.fiskeridir.no/plan 
 
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at forskriften vil få 
noen negative konsekvenser for de nevnte marine 
naturtypene, og vi har derfor ingen innspill. 
 

Uttalelsen tas til orientering. 
Forskrift gjelder landarealene 
på Ørekroken.  

4 Østre Ørekroken vel, 12.05.2022: 
Som hytteeiere og representanter for Østre Ørekroken Vel er 
vi glade for at formannskapet i Hvaler 
enstemmig har vedtatt å sende ut på høring forslag til 
«Forskrift for Ørekroken friluftsområde». Vi 
støtter fullt ut forslaget til nye adferdsregler. De er en 
forutsetning for å kunne snu den negative 
utviklingen vi har sett i Ørekroken de siste årene, med 
økende forsøpling, bålbrenning og slitasje på 
naturen. Et forbud mot overnatting i telt og hengekøye eller 
andre former for overnatting er helt sentralt 
i denne sammenhengen. De tiltakene som har vært forsøkt 
for å regulere teltingen har, som det også er 
nevnt i saksframlegget, vært mislykket, og i praksis har store 
deler av det åpne strandområdet utviklet 
seg til å bli en ukontrollert campingplass. Det er veldig bra at 
Hvaler kommune, i samarbeid med andre 
sentrale aktører, har sett behovet for å implementere regler 
som effektivt kan stoppe denne utviklingen. 
Ørekroken er et godt eksempel på hvor viktig det er å 
utarbeide adferdsregler for ferdsel i naturområder 
under stort press. 
 
Østre Ørekroken Vel har tidligere både dokumentert 
omfanget av campingaktiviteten, og argumentert 
for at kommunen må vedta nye adferdsregler i medhold av 
§15 i Friluftsloven. Vi vedlegger to 
dokumenter som ble sendt kommunen i sakens anledning i 
fjor, som utdyper og kompletterer vår 
høringsuttalelse. 
 
Vi mener de foreslåtte reglene, på en god måte, balanserer 

Uttalelsen tas til orientering. Å 
spre informasjon om forskriften 
er viktig. Rådmannen vil jobbe 
med å synliggjøre forskriften 
etter at den er vedtatt. Nye skilt 
vil bli satt opp, og informasjon 
lagt ut på kommunens 
hjemmeside.  

https://portal.fiskeridir.no/plan


hensynet til vern av viktige naturverdier mot 
en ansvarlig bruk av området. Ørekroken skal fortsatt være 
et attraktivt friluftsområde for mange 
brukergrupper, så som turgåere, båtfolk og padlere, 
badegjester, hyttefolk, brettseilere og kitere, som 
alle kommer hit om sommeren, til dels langveisfra. Men den 
tiltakende teltingen, med tilhørende bruk av 
åpen ild, samt nedgraving av søppel og latrineavfall, er etter 
vårt syn den aktiviteten som sliter mest på 
naturverdiene, og som samtidig dominerer store deler av det 
åpne strandområdet og Hvaler prestegårdskog 
naturreservat, hele døgnet. Dette er det mulig å regulere 
gjennom et forbud. De foreslåtte adferdsreglene vil 
innebære en stor forbedring i forhold til dagens kompliserte 
og fragmenterte regelverk, fordi de gir klare og lett 
forståelige rammer for hva som er tillatt i hele 
Ørekroken. Dermed er de også lettere å håndheve. Dette 
forutsetter riktignok at informasjon til 
publikum blir gitt på en hensiktsmessig måte gjennom bruk 
av skilt ved alle innfartsårer til området samt 
bruk av stolper med QR-kode (gjerne samordnet med 
Kyststiens stolper). En effektiv håndhevelse vil 
også kreve jevnlig tilsyn, spesielt i sommersesong, samt 
muligheten for publikum til å kunne kontakte 
tilsyn ved behov. 
 
Vi har nå stor tillitt til at kommunestyret vil slutte seg til 
formannskapets vedtak, slik at nye adferdsregler 
for Ørekroken kan tre i kraft før årets sommersesong. 
 

5 Tom Kofoed, 18.05.2022:  
Viser til mottatt høring. Jeg som grunneier ønsker dette 
forslaget velkomment og ser positivt på forskriften. 
 
Når det gjelder dispensasjon, mener jeg søknader 
vedrørende skjøtsel av området bør behandles av 
nasjonalparken og ikke kommunen da nasjonalparken har 
laget en skjøtselsplan for området. 
 

Uttalelsen anses ikke å være 
relevant til forskriften.  

6 Ørekroken velforening, 16.05.2022:  
Ørekroken velforening (org nr. 818929072) representerer 
100 fastboende og hytteeiere. Vi har en uttalelse til forslag til 
forskrift for adferdsregler for Ørekroken friluftsområde: 
 
Ørekroken velforening støtter forslaget, med en spesifisering 
rundt plassering av badebøyene: 
 
Badebøyene må plasseres slik at de ikke kommer i konflikt 
med bryggeanlegget og lovlige plasserte 
fortøyningsbøyer. 
 
Badebøyene må plasseres, slik det har vært gjort de siste 
årene, slik at det gis adgang for kitere/surfere til 
å komme ut fra stranda (se vedlagte illustrasjon). 
 

Uttalelsen tas til orientering. 
Forskriften gjelder areal på 
land. Plassering av 
badebøyene blir videreført. 



 
 

7 Statsforvalteren i Oslo og Viken, 18.05.2022: 
Ørekroken er et mye brukt friluftsområde som også har stor 
naturfaglig verneverdi. Det meste av området ligger i ett av 
de to verneområdene Ytre Hvaler nasjonalpark og Hvaler 
prestegårdskog naturreservat. Statsforvalteren er 
forvaltningsmyndighet for det sistnevnte verneområdet. 
Som kommunen skriver i sitt saksframlegg, medfører den 
utstrakte bruken av området slitasje på naturen og fare for 
brukerkonflikter. Aktiviteter som bålbrenning, 
telting/overnatting, sykling og ridning er i dag regulert 
gjennom flere lover og forskrifter. Dette gir en uoversiktlig 
situasjon med hensyn til hva som er tillatt hvor innenfor 
området. 
 
I tillegg til at adferdsreglene inneholder generelle 
ordensregler, vil de også innebære at det for hele området 
vil gjelde et forbud mot bl.a. de nevnte aktivitetene. 
Statsforvalteren har deltatt i utformingen av den foreslåtte 
forskriften. Vi slutter oss til de vurderinger som er gjort av 
kommunen og som er beskrevet i saksframlegget. Vi mener 
at det i dette tilfellet er tungtveiende grunner til å innskrenke 
hvilke friluftsaktiviteter som er tillatt. Ørekroken er kjent som 
en «hot spot» for biologisk mangfold på Hvaler, og den 
utstrakte bruken vil kunne gå på bekostning av 
verneverdiene. Restriksjonene vil gjelde et forholdsvis lite 
område, og det vil etter vårt syn fortsatt være gode 
muligheter innenfor rimelig avstand for å utøve de 
aktivitetene som blir forbudt på Ørekroken. 
 
Konklusjon: Statsforvalteren støtter Hvaler kommunes 
forslag til forskrift om adferdsregler for Ørekroken 
friluftsområde. 
 

Uttalelsen tas til orientering.  

8 Anne-Marie Jenssen, 18.05.2022: 
 
Som grunneiere med hytteeiendom liggende inntil friområdet 
støtter vi fullt ut de nye adferdsreglene som er foreslått. Vi 
ser årlig tegn på slitasjen økt bruk/trafikk medfører. 
 
Kartet over Ørekroken utsendt med høringen viser at 
parkering skal være i østre del av området oppe ved 
hovedveien. Vår erfaring hver sesong er at det foregår 
utstrakt parkering også ved vestre del av Ørekroken fra 

Uttalelsen tas til orientering. 
Innspill om trafikkregulering og 
parkering er ikke relevant til 
forskriften og blir videresendt til 
rette avdeling.  



avkjørselen ned mot brygga i Ørekroken, og dette gir stor 
slitasje av terrenget innimellom furutrærne rett ved utgangen 
til stranda og på gressområdet nær vår eiendom 23/31. På 
dager med mye besøk av badende og folk som driver med 
kiting, har vår egen bil også blitt inneparkert. Det er sterkt 
ønskelig at kommunen ser på saken slik at biltrafikk og 
ferdsel til denne delen av friluftsområdet blir regulert. 
 

 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) § 15. 
 
 
Vurdering 
 
Ørekroken har i de siste årene i økende grad blitt brukt til ulike friluftsaktiviteter. Det har blitt en 
betydelig økning av telt og hengekøyer i området, og med dette mye bålbrenning. Ørekroken er meget 
populært for kitere, brettseilere, surfere, bading, turgåere, ridning, sykling m.m., samt for den blanding 
av bolighus og hytter som grenser inntil området. Dette medfører slitasje på naturen og fare for 
brukerkonflikter. Tangenbekken deler området i to.  
 
På brua over bekken står det en teller som teller antall passerende personer. I juli 2021 var det ca. 10 
000 passeringer her. I juli 2020 var det over 11 650 passeringer. Dette er bakgrunnen for at det 
vurderes som nødvendig med klare og hensiktsmessige adferdsregler i dette området. 
 
Eiendommenes status i forhold til adferdsregler er i dag ulike. Prestegårdsskogen naturreservat har 
totalforbud mot bålbrenning. I Nasjonalparken kan du tenne opp bål i strandkanten, men ikke bryte 
greiner på levende eller døde trær. Ved må medbringes og det er bålforbud fra 15. april til 15. 
september. 
 
Når det gjelder telting følger det av friluftsloven § 9 blant annet at: «(…) Telt må ikke settes opp så 
nært bebodde hus (hytter) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 m. 
(…)». Innenfor «Ørekroken friluftsområde» innebærer det at det kun er et veldig lite område mot 
Gråtersand hvor det i dag er avstand nok fra hus og hytter til å kunne telte. Reglene er også ulike når 
det gjelder sykling, ridning og motorferdsel. Det er i dag ikke lov til å sykle i nasjonalparken. I 
reservatet er det ikke lov til å sykle, ri eller kjøre hest utenom veier. Det er ønskelig å lage en forskrift 
slik at «Ørekroken friluftsområde» har ens adferdsregler som forhåpentligvis blir lettere å forstå, 
overholde og kontrollere. 
 
Forskriften foreslår forbud mot overnatting både i telt og hengekøye, samt bålforbud. Det foreslås 
også forbud mot sykling og ridning. Dette begrunnes med at det først og fremst er et svært lite område 
hvor telting er tillatt i henhold til friluftsloven i dag. Telting/overnatting kan gi slitasje og uro for plante- 
og dyreliv. Det er et veldig tørt område med fare for brann, spesielt i Prestegårdsskogen naturreservat. 
Dessuten er det nå lagt godt til rette for telting, hengekøyer, båling og grilling på Storesand, som ligger 
nært ved. 
 
Samlet adferdsregler for hele «Ørekroken friluftsområde» vil være mye lettere for allmenheten å 
forholde seg til og samtidig mye lettere å skilte/informere om samt håndheve. 
 
Det har kommet inn en del innspill som rådmannen har kommentert og vurdert (se tabellen ovenfor). 
Det er i forbindelse med høringen ikke gjennomført noen endringer i forskriftens ordlyd på bakgrunn 
av disse innspillene.  
 



Konklusjoner 
Forskriften er innenfor hva kommunen kan bestemme, jf. friluftsloven § 15: «Til regulering av ferdselen 
på område hvor utfarten er stor, kan kommunen med samtykke av eieren eller brukeren fastsette 
atferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å følge. Reglene skal særlig ta sikte på å 
opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet og fremme helsetiltak og sanitære forhold.» 
Rådmannen mener at det på bakgrunn av den kunnskap som finnes om bruk av området er svært 
viktig å få på plass en regulering av Ørekroken friluftsområde, som i dag ikke har en tydelig og samlet 
forskrift om adferdsregler. 
 
Det har ikke kommet inn innspill i høringsrunden som nødvendiggjør endringer i forskriften.  
 
Rådmannen mener forskriften slik den er foreslått gir en god og nødvendig samlet regulering av 
friluftslivsområdet og naturreservatet, og at dette gir et godt utgangspunkt for å bruke og forvalte 
Ørekroken. 
 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta forskriften.  
 
Saken legges frem for utvalget for plan- og byggesaker til orientering. Formannskapet fremmer 
innstilling i saken til kommunestyret.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Kommunestyret vedtar forskrift om adferdsregler i Ørekroken friluftsområde, Hvaler kommune.  
2. Forskriften trer i kraft 18.06.22, kl. 00:00.  
 
Hvaler kommune, 20.05.2022 
 
Rune Antonsen 
rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 01.06.2022: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 01.06.2022: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 02.06.2022: 
 
Mona Vauger (Ap) fremmet følgende forslag til punkt 3: 
3. Tillegg § 5. Bruk av ild. 

Det tilrettelegges for minimum 2 faste grillplasser, i området Gråterfjellet - Gråtersand. 
  
Begrunnelse: 
Allemannsretten, hjemlet i friluftsloven, gir oss rett til fri ferdsel og opphold i utmark, og utgjør på 
mange måter fundamentet i vår friluftstradisjon. 



Nasjonalparkområdet Ørekroken skal være en levende park. Vi mener det vil være positivt for 
folkehelsen og ikke minst for småbarnsforeldre og allmenhetens bruk å tilrettelegge for faste 
grillplasser. Det er ingen registrerte kulturminner eller automatisk fredede områder i dette området. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til pkt 1 ble enstemmig vedtatt 
Rådmannens forslag til pkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Vaugers forslag til pkt 3 fikk 5 stemmer, mot 2 stemmer (Linnes (Frp), Borge (uavh)), og ble vedtatt 
 
Innstilling fra Formannskapet 02.06.2022: 
1. Kommunestyret vedtar forskrift om adferdsregler i Ørekroken friluftsområde, Hvaler kommune,  
2. Forskriften trer i kraft 18.06.22, kl. 00:00.  
3. Tillegg § 5. Bruk av ild. 

Det tilrettelegges for minimum 2 faste grillplasser, i området Gråterfjellet - Gråtersand. 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 16.06.2022: 
 
Mona Vauger (Ap) fremmet følgende endringsforslag til punkt 3: 
3. Hvaler kommune søker om å få anlegge minst en fast grillplass i området. Dette for å gi 

befolkningen et signal om at kommunen har som intensjon å tilrettelegge for fast grillplass i 
området til bruk utenom bålforbudet fra 15. april til 15. september. 

 
Votering: 
Rådmannens forslag fikk 4 stemmer (Frp, Hollen (uavh)), og falt. 
Innstillingen fra formannskapet, med Vauger sitt endringsforslag, fikk 17 stemmer (Ap, Sp, SV, MDG, 
H, Styr, Borge (uavh)), og ble vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret 16.06.2022: 
1. Kommunestyret vedtar forskrift om adferdsregler i Ørekroken friluftsområde, Hvaler kommune,  
2. Forskriften trer i kraft 18.06.22, kl. 00:00.  
3. Hvaler kommune søker om å få anlegge minst en fast grillplass i området. Dette for å gi 

befolkningen et signal om at kommunen har som intensjon å tilrettelegge for fast grillplass i 
området til bruk utenom bålforbudet fra 15. april til 15. september. 
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