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Svar på forespørsel om moring i Lykkjnesområdet 

 
Vi viser til din forespørsel av 20. 05.2020 med videre avklaringer 29.05.20 der du spør om mulighetene 
for moring, og hvordan få tillatelse til moring på Lykkjneset. Vi forstår spørsmålet litt også som om 
hvilke lover som styrer slik aktivitet.  
 
Forespørsler om moring og fast båtplass ved Lykkjneset styres slik vi tolker dette av Friluftsloven (Lov 
om friluftslivet) fra 1957, en lov med flere oppgraderinger i tida etter at den ble vedtatt. Men formålet 
ligger relativt fast og sier:  

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til 
ferdsel, opphold mv. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. 

 
Skaun kommune ser at privatisering med moring/båtplasser på Lykkjneset vil hindre ferdsel for 
allmennheten. 
 
Skaun kommune viser videre til § 7 i Friluftsloven når vi ikke ønsker fortøyning av båt på Lykkjneset. 
Denne paragrafen avslutter med:  

Andre fortøyningsgreier (ringer, bolter o.l.) i utmark kan ikke nyttes dersom eieren eller 
brukeren har forbudt det. Eieren eller brukeren kan likevel ikke motsette seg bruk av slike 
fortøyningsgreier for kortere tid når bruken kan foregå uten utilbørlig fortrengsel for eier eller 
bruker. 

 
Skaun kommune sier ikke at det ikke er lov å legge til med båt ved Lykkjneset, men avslår altså fast 
båtplass. Vi ser at permanente båtplasser over tid vil fortrenge andre brukere.  
 
Til orientering er denne saken drøftet med Trondheimsregionens friluftsråd.  
 
Avslutningsvis vil vi anbefale Børsa båthavn. Børsa båthavn har mange båtplasser, det er ei forening 
som driver sin aktivitet godt, og de har forhåpentligvis plass til nye båter og nye medlemmer.  
 
Vi ønsker deg en god sommer, og håper du finner egnet sted for båten.  
 
Med hilsen 
    
    
    
Steinar Haugen Knut Andre Bjerke  
fagleder kultur enhetsleder   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16
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