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2015 
Forskrift 14. februar 2013 om 
narkotika (narkotikaforskriften) 

§ 2. (Ferdsel i utmark.) 

 

       I utmark kan enhver 

ferdes til fots hele året, 

når det skjer hensynsfullt 

og med tilbørlig 

varsomhet.  

§ 19 (Forholdet til andre lover) 
 
Utøvelse av allemannsretten etter denne lov gjelder med de 
begrensninger som følger av annen lovgivning eller av forskrifter 
gitt i medhold av lov. 
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Friluftsloven § 11.  
 
Enhver som ferdes eller oppholder 
seg på annen manns grunn eller 
på sjøen utenfor, skal opptre 
hensynsfullt og varsomt for ikke å 
volde skade eller ulempe for eier, 
bruker eller andre, eller påføre 
miljøet skade. 

TREKANT 

kommunen Almannarétt  

Freien zugang zu  
wald und weide  

Betretungsrecht Recreational  
Use Statutes  Betretungsrecht 

almannarétt 

Coastal access code 

Recreational Use Statutes 

Jokamiehenoikeus 

wegefreiheit 

Access to the countryside 

Offentlighedens 

adgang til 

naturen 

Allemansrätt 
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Fri flyt av farer? Friluftsloven § 1. (Lovens formål)  
       Formålet med denne loven er å verne friluftslivets 
naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, 
opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve 
friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og 
miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.  

Innmark eller utmark? 

 Høyesterett 1998 - Sandefjord 
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Høyesterett 2012(Kyststi Nesodden) 

Høyesterett 2014 - Alpinbakker er utmark 
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Oppholdsretten 
 
Friluftsloven § 9: Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus /hytte at det 
forstyrrer beboernes fred  
 
(og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter.) 

Friluftsloven § 5 - høstingsretten 
Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal 

spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær 
og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og 

med tilbørlig varsomhet. 

Friluftsloven § 5 andre ledd – Høstingsretten 
For multer på multebærland i Nordland, Troms og 
Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller 
bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot 
plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud 
kan allmennheten alltid plukke multer som spises 
på stedet. 



06.11.2015 

7 


