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Behandling av Forskrift for Ørekroken friluftsområde 
 
 
Saksopplysninger 
 
I følge friluftsloven § 15 kan kommunen i områder med verdifull natur og hvor utfarten er stor, med 
samtykke av grunneiere, fastsette adferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å følge. 
Ørekroken er et område med stor ferdsel, mange ulike friluftsinteresser og spesielt verdifull natur. 
 
Ferdselen i området 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 å telte og andre adferdsregler, uten særlig hell. (se vedlegg i saken) 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. 
 
Området ligger innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark. 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.  
 
Forskriften fremmes for behandling i formannskap og kommunestyre.  Deretter skal forskriften ut på 
høring i 6 uker før den endelig sluttbehandles av formannskap og kommunestyre.  
 
Vedlegg 
Forslag til Forskrift for «Ørekroken Friluftsområde» 
Kart med inntegnet område 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Friluftsloven 
 
 
Vurdering 
 
Det fremmes et forslag til forskrift som fastsetter adferdsregler for et område i Ørekroken, her kalt 
«Ørekroken friluftsområde», se kart. 
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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. 
 
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. 
 
Vi har erfart de siste årene at området blir mer og mer brukt til ulike friluftsaktiviteter. Det har blitt en 
betydelig økning av telt og hengekøyer i området, og med det mye bålbrenning. Området er meget 
populært for kitere, brettseilere, surfere, bading, turgåere, riding, sykling m.m. Samt en 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 vi mener vi trenger 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 sier friluftsloven «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, riding og 
motorferdsel. Det er i dag ikke lov å sykle i nasjonalparken. I reservatet er det ikke lov å sykle, ri eller 
kjøre hest utenom veier. Vi ønsker 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 riding. Dette begrunner vi 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.  
 
Ens regler for hele «Ørekroken friluftsområde» vil være mye lettere for allmenheten å forholde seg til 
og det vil være mye lettere å skilte/informere og håndheve adferdsreglene. 
 

Konklusjon 
Ny forskrift for adferdsregler legges ut på høring i 6 uker.   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forskrift for «Ørekroken friluftsområde» legges ut på høring i 6 uker. 
 
Hvaler kommune, 21.02.2022 



 
Rune Antonsen   
rådmann 
 
Behandling i Formannskapet 31.03.2022: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Formannskapet 31.03.2022: 
Forskrift for «Ørekroken friluftsområde» legges ut på høring i 6 uker. 
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