Inviterer til temakveld om

FERDSEL I KULTURLANDSKAPET I TETTSTEDNÆRE STRØK
(allemannsretten, friluftsloven og grunneiers muligheter)

TID: 14. oktober kl. 18 00 - 21 00
STED: "Antikklåven" på ÅS (adresse: Fagerli gård, Dylterudvegen 14)
PÅMELDING innen 1.oktober til turid.rikheim@havass.skog.no
Kurset er gratis for medlemmer i grunneierorganisasjonene. Navn på medlemslag oppgis ved påmelding.
TEMA: Hvordan skal grunneier forholde seg til de nye reglene i ny friluftslov og til dagens friluftslivspolitikk?


Om friluftsloven og forskjell på innmark og utmark



Hvilke rettigheter har grunneier til å styre allmennhetens ferdsel på gården?



Hvordan skal vi forstå de nye reglene i friluftsloven om rett til å ferdes på sti og veg gjennom innmark?



Har bonden rett til å kreve erstatning for andres tilrettelegging over eiendommen? Hvem skal regningen sendes til?



Hvor går grensene for hvor mye belastning enkeltgrunneier skal tåle før han kan stenge for ferdsel over innmark?



Hvordan er reglene for å tjene penger på aktiviteter på annen manns grunn? Kan grunneier nekte?



Hvor går grensene for organisert og uorganisert ferdsel?



Hva er gjeldende regler for snøscooterkjøring?



Hvordan skal vi tolke reglene for tilrettelegging med digitale hjelpemidler (GPS, applikasjoner o.l.?)



Hvilke plikter og ansvar har lag og foreninger som tilrettelegger i inn- og utmark?



Hvilke finansieringsordninger finnes for grunneier som selv ønsker å tilrettelegge?



Hvem har ansvaret for vedlikehold og sikkerhet der det tilrettelegges?



Hvem skal sørge for at det ryddes søppel når andre tilrettelegger over eiendommen?



Hvordan løser man konflikter der det er uenighet mellom forskjellige typer friluftsliv (riding/sykling/turgåere)?



Hvordan skal vi tolke de nye reglene som åpner for at andre kan tilrettelegge for ferdsel på eiendommen mot grunneier vilje
(kalt inngrepsløyve)?
o

Kan inngrepsløyve også gis for tilrettelegging gjennom innmark som leder til utmark?

o

Kan inngrepsløyve gis til å tvinge fram maskinpreparering av skiløyper der grunneier har nektet motorferdsel?

 Finnes det gode
og finansieringsordninger
løse ferdselskonflikter?
Ansvarlig:
Turidstandardavtaler
Rikheim, Utmarksavdelingen
for Akershusfor
ogåØstfold.
Innleder:
Marianne Reusch, ledende jurist på fagområdet.

Det blir servert kveldsmat.

Send oss gjerne innspill ved påmelding på spørsmål du ønsker tatt opp.

PÅMELDING innen 1.oktober til: turid.rikheim@havass.skog.no der du oppgir navn, hvilket
medlemslag/organisasjon du er medlem i, samt epostadresse.
Fagkvelden er åpen for alle interesserte og gratis for medlemmer i grunneierorganisasjonene.
Ikke-medlemmer må også oppgi postadresse og vil bli etterfakturert med kr. 400,-

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen

Turid Rikheim,
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

Foto: Ny friluftslov tillater alle å sykle hele året på permanent driftsveg i innmark som leder til utmark (gjelder ikke organisert sykling)

UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Vegbeskrivelse:
«Antikklåven» ligger 5 minutters kjøring fra E18 og E6, nord for Ås sentrum.
Vegbeskrivelse:
http://www.1881.no/antikviteter/antikviteter-akershus/antikviteteraas/antikklaaven_100513466S1/kart/
E 18

Vegbeskrivelse via Ås:

Ta av fra E6/E18 mot Ås/UMB. Ta inn Kongevegen i Meierikrysset ved UMB (skilta mot
Kongevegen og Ås kirke). Fortsett til du kommer til Dylterudvegen. Grete setter opp en
fakkel der du skal ta venstre inn Dylterudvegen (dersom du kommer til ei bru, har du kjørt
for langt). Det er skilta til «Antikklåven» fra Dylterudvegen. Parkering like ved og på tunet.

