
 

Forskrift om adferdsregler for Storesand friluftslivsområde i Hvaler 
kommune, Viken, Gnr. 3 Bnr. 165. 
Hjemmel: Fastsatt av Hvaler kommunestyre DATO med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 
om friluftslivet (friluftsloven) § 15.  

Erstatter tidligere forskrift …. 

 
§ 1 Formål: 

Adferdsreglene skal legge til rette for at brukere får et best mulig opphold i området, ved å 
forhindre brukerkonflikter og verne dyre- og plantelivet. 

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gjelder på Storesand friluftslivsområde i Hvaler kommune, Gnr. 3 Bnr. 165. 
Området inngår i Ytre Hvaler nasjonalpark og er også omfattet av «Forskrift om vern av Ytre 
Hvaler Nasjonalpark». 

 

§ 3 Definisjoner 

Med telting menes oppslag av telt, hengekøye eller overnatting under åpen himmel.  
Med sommersesong menes perioden 1. mai til 1. september. 
 

§ 4 Ordensregler 

Enhver som ferdes i Storesand friluftlivsområde skal: 

1. Opptre hensynsfullt og ikke gjøre skade på omgivelsene.  
2. Vise særlig hensyn til kulturminner, dyre- og planteliv. Det er ikke tillatt å hugge eller 

på annen måte skade trær eller vegetasjon. 
3. Holde området rent og ryddig. Henlegging av avfall er forbudt. 
4. Vise hensyn til andre brukere. Det skal være ro etter kl. 23:00.  
5. Rette seg etter tilsynsvaktens anvisninger i henhold til denne forskriften. 

Tilsynsvakten har rett til å bortvise gjester som ikke overholder reglene i denne 
forskriften. 
 

§5 Motorisert ferdsel 

All motorisert ferdsel i friluftslivsområdet skjer i henhold til lov om motorferdsel i utmark og 
vernebestemmelser for Ytre Hvaler nasjonalpark. 



 

§ 6 Telting 

Telting i friluftslivsområdet er forbudt. Telting på avgrensede og inntegnede teltområder er 
tillatt etter egne regler. Kommunen har fastsatt avgift for telting etter friluftslovens § 14.  

 

§ 7 Bruk av ild 

All bruk av åpen ild er forbudt i perioden 15 april - 15. september. Etablerte grillplasser og 
kokeapparater kan benyttes til matlaging hvis ikke annet er bestemt. Tilsynsvakt kan slukke 
åpen ild som anses å utgjøre en brannfare.  

 

§ 8 Andre bestemmelser 

Landgangsbrygga skal kun brukes til iland- og ombordstigning.  
Det er ikke tillatt å ferdes i båt eller med seilbrett innenfor badebøyene. 
 

§ 9 Straff 

Overtredelser av atferdsreglene kan straffes med bøter etter lov om friluftslivet §39. 
 

§ 10: Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft…  

 

 

 


