Trygg i Naturen
med orientering

Gjest i Naturen
Friluftsloven – og ditt ansvar
Det er slett ikke alle land som gir deg like stor rett til å ferdes i skog og mark som
Norge. Fra gammelt av har allmennheten, du og jeg, hatt rett til å ferdes til fots, i båt
eller på ski i skog og utmark. Friluftsloven, som kom i 1957, forteller nærmere om
rettighetene, og den skal sikre at folk tar hensyn til naturen, dyrelivet, landbruksdrift
og annen næringsvirksomhet. Loven tar hensyn både til deg som ferdes i skogen og
til grunneierne. Den gir rett til å vise bort folk som oppfører seg hensynsløst.

Verdt å vite
• Du har lov til å ferdes i skog og mark til fots, på ski og på sykkel –
men på sykkel kun på vei og sti.
• Du har lov til å ro, seile, padle og bade i elver og vann.
• Du kan telte opptil to netter på samme sted i utmarka.
• Du har lov til å plukke bær, sopp og vanlige blomster. (Enkelte
steder i Nord-Norge er det noen restriksjoner på multeplukking).
• Jakt og fiske krever spesiell tillatelse.
• Motorisert ferdsel i utmarka krever spesiell tillatelse.
• Rydd opp etter deg! Vær nøye med å ta med deg alt som
er av glass, plast og metall.
• Bryt ikke friske tretopper eller greiner.
• Ødelegg ikke trær med kniv, spiker eller ståltråd.
• Gå utenom små skogplanter.
• La sjeldne og sårbare blomster og vekster få stå i fred, så kan
også andre som går i skogen ha glede av dem.
• Vis hensyn til dyr og fugler, særlig i yngletida.
• Lukk igjen grinder, ikke riv ned gjerder.
• Ha alltid kontroll over hunden. Husk båndtvangen.
• Fra 15. april til 15. september er det forbudt å
gjøre opp ild i skog og mark.
• På innmark kan du bare ferdes når marka er frossen eller snødekt, og bare i tida fra 15. oktober til 30. april. All slags dyrka mark
og skogplantefelt regnes som innmark. (Eier kan i tillegg forby
ferdsel hvis den fører til skader eller ulemper).

Husk dette:
Skremmer du fugl fra reiret, så gå straks vekk.
Skremmer du elg, hjort eller rådyr, så stans til dyret er kommet i skjul.
Kommer du nær kalv av dyrene, så fjern deg snarest. Moren venter i skjul til du har fjernet deg.
Hva gjør du hvis det brenner?
Prøv å slukke med vann, jord og sand, greiner eller småtrær. Eller du kan bruke ulltepper eller større klesplagg.
Fei flammene fra ytterkant og innover. Gi melding til brannvesenet – og til folk som kan komme i fare.
Den beste takk for turen er å oppføre seg slik at ingen etterpå merker at du har vært der.
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