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STATLIG SIKRING AV KOMMUNALE FRILUFTSOMRÅDE  
 
Vedlegg: MILJØDIREKTORATET – FRILUFTSLIV FOR ALLTID 
 
SAKSUTGREIING: 
 
Miljøvernmyndighetene har som mål at tilgangen på og tilgjengelegheita til grøntareal, 
turveier, større naturområder og bade- og fiskeområder skal gi muligheit til et variert friluftsliv 
for folk i heile landet.  
Derfor ble ordninga «Statlig sikring av friluftsområder» innført i 1958 og sidan då har rundt 
2 400 områder blitt statlig sikra. Dette inneberer at det offentlige kjøper eller inngår avtaler om 
varig bruksrett for areal som kan brukas av allmenta til friluftsliv. 

Staten, ved Miljødirektoratet, har det overordna forvaltningsansvaret for statlig sikra 
friluftslivsområder. Dei forvaltar to tilskotsposter; ein til kjøp av nye områder og ein til 
forvaltning og tilrettelegging av eksisterande område. 

I begge tilfelle kan staten bidra med inntil 50 % av kostnadene ved grunnleggande 
tilrettelegging i forbindelse med sikringen, slik at området raskt kan tas i bruk. I tillegg kan 
fylkeskommunen gi støtte til anna tilrettelegging av området. Kommunane og friluftsrådene 
kan søke slike midlar årlig.  

Sikringsordninga finansieras gjennom en egen post i statsbudsjettet, og ramma kan derfor 
variere frå år til år. For Tysnes kommune tydar dette at me kan få tilgang til fleire midlar til 
opprusting og tilrettelegging av våre friluftsområder. 

Me foreslår å statlig sikre føljande kommunale eigedommar: 
o Apalvika – badeplass og friluftsområde 
o Dalen - parkeringsplass 
o Fluøy – badeplass og friluftsområde 
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o Peralio – friluftsanlegg og Tuftepark 
o Solheimsdalen - parkeringsplass 
o Solstråleøya – badeplass og friluftsområde 
o Kyrkjevatnet – deler av turveg (under etablering) 

 
Bergen og omegn friluftsråd (BOF) har i dag driftsansvaret for desse områda og vil halde frem 
med det arbeidet om områda blir statlig sikra. Dei vil, ved ei statlig sikring, også få tilgang til 
å søkje statlege midlar til utvikling og drift av desse områda.  Tildelingen av slike midlar er eit 
resultat av ei søknadspross der Miljødirektoratet v/fylkeskommunen prioriterar mellom alle 
innkomne søknader. Saksbehandler i fylkeskommunen gir sin innstilling og tildeling vil bli 
gjort etter politisk beslutning i fylkestinget, forutsatt at Miljødirektoratet ikke overprøver 
denne.  

Vi har von om at statlig sikring av desse områda vil gjere det mogleg å utvikle fleire og betre 
tilbod til innbyggjarane, samt bevare dei . 

Brosjyren «Friluftsliv for alltid» som er vedlagt saken presenterer ordninga med statlig 
sikring. Brosjyren gir smakebiter på en rekke sikringsprosjekt, og kommunar og friluftsråd 
som har jobba med desse deler sine erfaringar. 

 
INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 
 
Vi foreslår å statlig sikre kommunens områder vederlagsfritt, slik at dei blir tilgjengeleg for 
allmenta i all framtid.  Det betyr at kommunen held fram som grunneigar, men at det skal 
tinglysast ei fråsegn som gjer staten ved Miljødirektoratet til rettshavar. Bergen og omegn 
friluftsråd held fram som driftar og samarbeidspartnar for kommunen i spørsmål om utvikling 
og tilrettelegging. 
 
FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET 01.12.2020: 
 
I samsvar med innstilling. 
 


