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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 1/15 
Arkivkode: K00 
Arkivsaksnr:  15/37 
Saksbehandler: Steinar Haugen 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
1/15 Klagenemnda 04.06.2015 
 
SAKEN GJELDER: 
SØKNAD OM SAMTYKKE TIL Å SETTE OPP IGJEN NEDTATTE 
STENGSLER/MARKERINGER MOT UTMARKA TIL KLÆTH GNR/BNR 27/1 OG 
OM Å FÅ BEHOLDE STENGSLER/MARKERINGER SOM DET ENNÅ IKKE HAR 
VÆRT MULIG Å FÅ FJERNET 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune opprettholder administrativt vedtak fra 02.03.2015. Klagen fra Inger og Harald 
Vik imøtekommes ikke.  
 
Klagen sendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for videre behandling.  
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om samtykke til å sette opp igjen nedtatte stengsler/markeringer mot utmarka til 
Klæth gnr/bnr 27/1 og om å få beholde stengsler/markeringer som det ennå ikke har 
vært mulig å få fjernet, brev fra Inger og Harald Vik 05.01.2015.  

2. Foreløpig svar fra Skaun kommune 26.01.2015 (Ikke utsendt) 
3. Avslag på søknad om samtykke til å sette opp igjen nedtatte stengsler/markeringer mot 

utmarka til Klæth gnr/bnr 27/1 og om å få beholde stengsler/markeringer som det ennå 
ikke har vært mulig å få fjernet, brev fra Skaun kommune til Inger og Harald Vik. Dato 
02.03.2015.   

4. Klage på søknad om samtykke til å sette opp igjen nedtatte stengsler/markeringer mot 
utmarka til Klæth gnr 27 bnr 1, fra Inger og Harald Vik 26.03.2015 

5. Foreløpig svar - klage på søknad om samtykke til å sette opp igjen nedtatte 
stengsler/markeringer mot utmarka, fra Skaun kommune, Kultur, fritid og frivillighet. 
Dato 14.04.2015 (Ikke utsendt) 

6. Klagebehandling - krav om fjerning av ulovlig oppsatte stengsler mot utmark – 
Kjølvassvegen, (Fylkesmannens svar av 15.12.2014)   

7. Referat fra befaring i forbindelse med krav om fjerning av ulovlig oppsatte stengsler mot 
utmark – Kjølvassvegen. Avsender Skaun kommune, Kultur, fritid og frivillighet.  (reg. 
dato. 28.02.2014) 

8. Bilder fra befaring 18.02.2014 (regdato:28.02.2014) (Ikke utsendt) 
9. Lov om friluftslivet (friluftsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-

16 
10. Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen – DN-håndbok nr 14 – 2000 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-
handboker/Fjerning-av-ulovlige-stengsler-i-strandsonen/ 
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11. Friluftslovens forarbeider, fra Klima- og miljøverndepartementets hjemmeside 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/rundskriv/2007/t-307-.html?id=475481 

12. Oversiktskart gnr 27 bnr 1 

13. Søknad om samtykke til å sette opp en gjerdestubb ved bommen over kjølvassveien mot 
øst for å hindre plagsom og ulovlig kjøring med 4-hjuling innover utmarka. Brev fra 
Inger og Harald Vik – 22.05.2015  

14. Kommentar til brev fra Inger og Harald Vik, datert 22.05.2015. Brev fra Moan Sæteråsen 
veglag v/ Terje Gustad 25.05.2015 
 
 

SAKSFRAMLEGG: 
Bakgrunn: 
Inger og Harald Vik søker i brev av 05.01.2015 om ”samtykke til å sette opp igjen nedtatte 
stengsler/markeringer mot utmarka til Klæth gnr/bnr 27/1 og om å få beholde 
stengsler/markeringer som det ennå ikke har vært mulig å få fjernet”. Siden søknaden ble sendt 
Skaun kommune er stengslene fjernet, og søknaden gjelder nå kun retten til å sette opp igjen 
nedtatte stengsler/markeringer.  
 
Saken er på mange måter lik sak Klagenemnda hadde til behandling i oktober 2014. Harald og 
Inger Vik hadde da fått pålegg om å fjerne oppsatte stengsler mot utmark ved innkjøring til 
Kjølvassvegen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag opprettholdt Klagenemndas vedtak, og stengslene 
er fjernet. Det er tilsvarende stengsler/markeringer Inger og Harald Vik nå søker Skaun 
kommune om tillatelse til å sette opp.  
 
Friluftslovens kapittel II (§ 11 - § 20) åpner for å søke om oppsetting av stengsler og regulering 
av ferdselen i visse friluftsområder/utsatte områder.  
 
Saksgang: 
Skaun kommune fikk 05.01.2015 søknad fra Inger og Harald Vik om lov til å sette opp 
stengsler/ markeringer mot utmarka ved innkjøring til Kjølvassvegen (g.nr.27, b. nr. 1.). I 
Søknaden viser Vik til at  

”Sporene etter hest og hund langs Renåsveien tar av fra Stavholtveien og går over 
lunningsplassen vår. Det er åpenbart ikke noe annet enn fysiske stengsler/markeringer 
som kan få slutt på den uakseptable ferdselen med hest i utmarka vår. Vi søker derfor 
Skaun kommune om samtykke til å sette opp igjen de stengslene/markeringene vi har tatt 
ned…” 

 
Skaun kommunes avslår i svar av 02.03.2015 Viks søknad om oppsetting av stengsler. I svaret er 
oppsummering/konklusjon og vedtak som følger:  

 
D. Oppsummering / konklusjon:  
Skaun kommune har vurdert søknad om å ”sette opp igjen nedtatte 
stengsler/markeringer mot utmarka til Klæth gnr/bnr 27/1”. Kommunen konkluderer 
med at slike stengsler vil bryte med Friluftslovens formål slik dette er omtalt i § 1 og med 
lovens § 2 som omhandler ferdsel i utmark. Videre ser vi at etablering av stengsler ikke 
finner støtte i Friluftslovens § 11 som omhandler ferdselskultur. Vi kan ikke se at omtalt 
ferdselen bryter med god ferdselskultur i slik grad at det berettiger stengsler. 
Avslutningsvis ser vi at stengsler vil ”vanskeliggjøre ferdsel” og med det gå mot 
Friluftslovens § 13 som omhandler ulovlige stengsler.  
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E. Vedtak:  
Eier av gnr. 27 bnr. 1, Harald og Inger Vik innvilges ikke rett til å sette opp 
stengsler/markeringer mot utmarka til Klæth, gnr/bnr 27/1. 

 
Klagen: 
Inger og Harald Vik har i skriv av 26.03.2015 klaget på kommunens avslag på søknad om å sette 
opp igjen stengslene ved innkjøring til Kjølvassvegen. Vik viser i klagen til Forvaltningslovens § 
28 og Friliftslovens § 24, 2. ledd. Klagen er rettet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men sendes 
formelt til behandling i Klagenemda i Skaun kommune.  
 
Vik viser i sin klage ikke til spesielle forhold i Friluftsloven som de mener blir brutt. For dem er 
det en generell hesteferdsel på egen utmark de ønsker fjernet. Vik skriver:  

”Vi opplever at Skaun kommune ”kaster oss til ulvene” når det gjelder å ta vare på 
utmarka vår og påfører oss belastninger som rett og slett er nedbrytende.” 

 
Vik viser også i sin klage til at representant for Moan Sæteråsen veilag uttalte seg om hesteferdsel 
langs Kjølvassvegen når området ble befart 18.02.2014. Vik skriver her blant annet at:  
 

 
 

Skriv om ulovlig kjøring med 4-hjuling, av 22.05.2015 
Inger og Harald Vik har sendt brev 22.05.2015 (vedlegg 13) der de søker om å få sette opp en 
gjerdestubb på østsida av bommen for å begrense ulovlig motorferdsel i utmarka. Vik ber om at 
”det tas hensyn til denne søknaden under den videre klagebehandlinga”. 26. mai 2015 har Skaun 
kommune mottatt et skriv fra Moan Sæteråsen veilag v/ leder Terje Gustad (vedlegg 14) som 
omhandler motorferdsel langs Kjølvassvegen og på siden av bommen ved innkjøringa til 
Kjølvassvegen.  
 
Rådmann drøfter ikke merknadene i skriv fra Inger og Harald Vik av 22.05.2015 i denne 
klagesaken, men viser til notat fra Moan Sæteråsen veglag.  
 
Formelle krav for behandling i Klagenemda: 
Klager har fremmet klagen innen klagefristen og klager har rettslig klageinteresse jfr. 
friluftslovens § 24, jfr. forvaltningslovens (fvl) § 28 og 29. 
 
Klagenemnda i Skaun kommune er første klageinstans, jfr. fvl. § 28 første ledd. Hvis klager ikke 
får medhold sendes klagen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som siste instans i 
klagebehandlinga.  
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Fvl. § 34 danner det rettslige utgangspunktet for Klagenemndas kompetanse i klagesaker. 
Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. 
Klagenemnda skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold 
som ikke er berørt av klageren. Klagenemnda kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve 
det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 
 
 
Rettslig utgangspunkt: 
Hjemmel for behandling av ulovlig oppsatte stengsler eller forbudsskilt finnes i friluftsloven § 13: 
 

”Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre 
ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt etter denne lov, med mindre det 
tjener hans berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for allmennhetens 
utøvelse av allemannsrett.” 

 
I friluftslovens § 15 åpnes det for regulering av ferdsel på visse friluftsområder og § 16 åpner for 
sperring av særlig utsatte områder.  
 

§15:  
Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan kommunen med 
samtykke av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler som enhver som ferdes på 
området plikter å følge. Reglene skal særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, verne 
dyre- og plantelivet og fremme helsetiltak og sanitære forhold. Kommunens vedtak må 
stadfestes av fylkesmannen. 

§ 16 
Blir en eiendom i særlig grad utsatt for allmennhetens ferdsel kan kommunen med 
samtykke av eieren eller brukeren bestemme hel eller delvis sperring av eiendommen, når 
ferdselen gjør nevneverdig skade på den eller er til vesentlig hinder for den bruk som 
eieren eller brukeren gjør eller ønsker å gjøre av den. 
Sperring fastsettes for et bestemt tidsrom, ikke over 5 år om gangen. Kommunens vedtak 
må stadfestes av fylkesmannen. 
 
 

Vurdering: 
Klager viser i søknad av 05.01.2015 til det er ”åpenbart ikke noe annet enn fysiske 
stengsler/markeringer som kan få slutt på den uakseptable ferdselen med hest i utmarka vår. Vi 
søker derfor Skaun kommune om samtykke til å sette opp igjen de stengslene/markeringene vi 
har tatt ned, …” 
 
Rådmann kan ikke se at det er brakt ny informasjon til denne saken siden tilsvarende sak var til 
behandling i Klagenemnda høsten 2014. Den gang gjaldt saken at stengsler var satt opp uten 
tillatelse og så ble krevd fjernet. I denne omgang søkes kommunen om lov til å sette opp 
stengsler, og saken går så fra ulovlige stengsler i utmark høsten 2014 (§13 i friluftsloven)til 
regulering av ferdsel i utmark våren 2015 (§15 i friluftsloven).  
 
Slik rådmann tolker friluftslovens formål og de paragrafer som omhandler allmennhetens rett til 
ferdsel i utmark må det svært mye til for at det skal aksepteres stengsler som hindrer 
allmennhetens ferdsel. I denne saken er det fra klager i hovedsak en friluftsbruker som ønskes 
utestengt. Rådmann kan ikke se det finnes eksempler på at det tillates stengsler i tilsvarende 
saker. Se ellers under for vurdering av rettsanvendelsen.  
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Næringsmessig ferdsel: 
Da sak om fjerning av ulovlig oppsatte stengsler i utmark var til behandling i Klagenemnda 
høsten 2014 var næringsaktivitet ved Stavholtan gård et sentralt punkt. Dette punktet er av 
viktighet for vurderinga av regulering av ferdsel på visse friluftsområder eller for direkte sperring 
av særlig utsatte områder.  
 
Under revidering av friluftsloven i 1996 ble det drøftet å legge begrensninger i loven slik at 
allemannsretten ikke skulle gjelde for all næringsvirksomhet. Stortinget valgte å holde en slik 
begrensing utenfor loven, og valgte å likestille vanlige folk og næringsaktørers rett til allmenn 
ferdsel i utmark. Det pålegger dog de som driver organisert ferdsel å være aktpågivende.  
 
Når det gjelder aktiviteten ved Bente Fremos firma presiserte Fremo høsten 2014 at hun driver 
et hestesenter og ikke et ridesenter. Hun meddelte at hun i liten grad tar med hester under 
opptrening ut fra gården. Ved riding i utmark hevder Fremo det i stor grad er egne hester hun rir 
med, og altså ikke riding i næringsøyemed. Ved siden av opptrening av hester leier Fremo ut 
stallplasser. 
 
Kommunen ser ikke at aktiviteten ved Bente Fremos firma er av et slikt volum at det gir 
grunneier anledning til å sette opp stengsler. I forarbeidene til loven pålegges det å vise 
aktsomhet fra næringsaktører. Og det anbefales at grunneier og hesteeiere/næringsaktører skriver 
avtale om bruk.  
 
Klagens pkt. 2 - Rettsanvendelsen: 
Klager omtaler ikke feil rettsanvendelse i sin klage. Rådmann finner det likevel rett overfor 
Klagenemnda å utdype sitt syn på de vurderinger som ligger til grunn for avslaget av 02.03.2015.  
 
Friluftslovens § 2 (to første ledd) lyder:  

I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig 
varsomhet.  
Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg 
eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av 
eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. 
Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen. 

 
Skaun kommune kan ikke se at ferdselen som blir beskrevet fra klager er av en slik art at den bør 
stoppes og således legge hindringer for allmennhetens ferdsel langs Kjølvassvegen. 
 
Skaun kommunes vurdering av § 2 er at enhver kan ferdes til fots i utmark, og med hest langs sti 
og vei såfremt denne ferdselen skjer hensynsfullt. For at denne ferdselen skal hindres må 
”kommunen med samtykke av eieren eller brukeren ha forbudt slik ferdsel på nærmere angitte 
strekninger”, jfr. § 2 annet ledd.  
 
Når det gjelder klagers anførsel om at ferdsel kan stoppes av grunneier viser vi til lovens 
forarbeider. Det følger av forarbeidene til friluftsloven § 13 at en eier som mener ferdsel er til 
belastning, kan ikke selv ta seg til rette med sperringer o.l. I tilfelle må det søkes etablert en lovlig 
sperring etter § 16. Grunneier er derfor ikke berettiget til å sette opp stengsler uten at det søkes 
om dette på forhånd. 
 
Kommunen kan ikke se at eventuell manglende hensynsfullhet fra enkelte utmarksbrukere gir 
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anledning til å sette opp stengsler. Rådmann mener derfor at klager ikke er berettiget til å sette 
opp stengsler etter § 2. 
 
I friluftslovens § 2, avsnitt 2 vises det til at ferdselen med hest i henhold til § 2 kun kan foregå på 
sti og på vei. Skaun kommune ser eventuelle nye stengsler slik at de vil hindre ferdsel med hest 
langs sti og veg. Således vil eventuelle stengsler hindre den lovlige ferdsel med ride- og kløvhest. 
 
Når tilsvarende sak var til behandling i 2014 ble det vist til at ferdselen med hest er til utilbørlig 
fortrengsel for eiers berettigede interesser. Klager viser i søknad fra 05.01.2015 til noe tilsvarende 
”utilbørlig ferdsel”. Her vises det til at hest og hund har ødelagt oppgått skiløype langs 
Renåsveien jula 2014.  
 
Friluftslovens § 11 omhandler ferdselskultur og eiers bortvisningsrett. Rådmann ser ikke at 
omtalt ferdsel med hest er av en slik art at det bryter med god ferdselskultur.  
 
Klager mener han har berettiget interesse til å sette opp stengsel for å verne om egen utmark 
(muligens inkludert ungskog og plantefelt uten at dette er nevnt i søknad), og fordi ferdsel med 
hest skader fotgjengers ferdselsrett. En kan ikke se at stengsel av Kjølvassvegen er berettiget etter 
Friluftsloven § 13. Et av vilkårene i denne paragrafen er at stengsel ikke skal være til utilbørlig 
fortrengsel for allmennhetens utøvelse av allemannsrett. Ved å stenge Kjølvassvegen med gjerder 
mener kommunen at dette hindrer allemannsretten. 
 
Rådmann bestrider ikke at grunneiere har bortvisningsrett jfr. Friluftslovens § 11. Kommunen 
mener derimot at stengsler ikke er en legal form for bortvisning, og at det er en annen form for 
bortvisning det åpnes for i § 11.  
 
Rådmann vurderer friluftsloven slik at brudd på friluftsloven, som ”uakseptabel ferdsel med hest 
i utmarka” bør meldes til rett politimyndighet. Rådmann ser at stengsler kan være nødvendig i 
enkelte friluftsområder, men ser ikke at det er rett håndtering av denne saken.  
 
En har vurdert de ulike anførslene klager har kommet med. Skaun kommune er kommet til at 
allmennhetens utøvelse av allemannsretten må veie tyngre enn klagers berettigede interesse i å 
hindre ferdsel med hest. Slik Skaun kommune ser denne saken er stengslene en utilbørlig 
fortrengsel for allmennhetens utøvelse av allemannsretten. Stengslene er av en slik art at de 
hindrer allmennheten å ferdes i områdene ved Kjølvassvegen. 
 
Befaring 
Klagenemnda befarte området i forbindelse med en tilsvarende sak i 2014. Rådmann ser ikke 
behov for befaring ved denne behandlinga og anbefaler at man går rett til vedtak.  
 
Hvis det er flere vararepresentanter som møter ved Klagenemndas behandling anbefaler 
rådmann en befaring.  
 
Konklusjon: 
Skaun kommune kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye moment i saken som åpner 
for å gi tillatelse til at det settes opp stengsler ved innkjøring til Kjølvassvegen.  
 
Kommunene er satt til å håndheve friluftsloven og lovens formål om allemannsretten (§1 i 
friluftsloven). Med bakgrunn i vurderingene som lå til grunn for vedtak av 02.03.2015 og 
vurderingene som er presentert over anbefales klagenemnda å opprettholde administrasjonens 
vedtak fra 02.03.2015.   
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ØKONOMISK VURDERING: 
Denne saken har ingen økonomiske konsekvenser for Skaun kommune.  
 
 



SAKSPAPIRER 
 
 

Utvalg:   Klagenemnda 
Møtedato: 04.06.2015 
 
 

Sakliste 
 
 
 
1/15: 

 
SØKNAD OM SAMTYKKE TIL Å SETTE OPP IGJEN NEDTATTE 
STENGSLER/MARKERINGER MOT UTMARKA TIL KLÆTH GNR/BNR 
27/1 OG OM Å FÅ BEHOLDE STENGSLER/MARKERINGER SOM DET 
ENNÅ IKKE HAR VÆRT MULIG Å FÅ FJERNET 

 

 



Arkivsaksnr.:15/37 
 
 

SAKEN GJELDER: 
AVSLAG PÅ SØKNAD OM SAMTYKKE TIL Å SETTE OPP IGJEN NEDTATTE 
STENGSLER/MARKERINGER MOT UTMARKA TIL KLÆTH GNR/BNR 27/1 OG 
OM Å FÅ BEHOLDE STENGSLER/MARKERINGER SOM DET ENNÅ IKKE HAR 
VÆRT MULIG Å FÅ FJERNET 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune opprettholder administrativt vedtak fra 02.03.2015. Klagen fra Inger og Harald 
Vik imøtekommes ikke.  
 
Klagen sendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for videre behandling.  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om samtykke til å sette opp igjen nedtatte stengsler/markeringer mot utmarka til 
Klæth gnr/bnr 27/1 og om å få beholde stengsler/markeringer som det ennå ikke har vært 
mulig å få fjernet, brev fra Inger og Harald Vik 05.01.2015.  

2. Foreløpig svar fra Skaun kommune 26.01.2015 (Ikke utsendt) 
3. Avslag på søknad om samtykke til å sette opp igjen nedtatte stengsler/markeringer mot 

utmarka til Klæth gnr/bnr 27/1 og om å få beholde stengsler/markeringer som det ennå 
ikke har vært mulig å få fjernet, brev fra Skaun kommune til Inger og Harald Vik. Dato 
02.03.2015.   

4. Klage på søknad om samtykke til å sette opp igjen nedtatte stengsler/markeringer mot 
utmarka til Klæth gnr 27 bnr 1, fra Inger og Harald Vik 26.03.2015 

5. Foreløpig svar - klage på søknad om samtykke til å sette opp igjen nedtatte 
stengsler/markeringer mot utmarka, fra Skaun kommune, Kultur, fritid og frivillighet. 
Dato 14.04.2015 (Ikke utsendt) 

6. Klagebehandling - krav om fjerning av ulovlig oppsatte stengsler mot utmark – 
Kjølvassvegen, (Fylkesmannens svar av 15.12.2014)   

7. Referat fra befaring i forbindelse med krav om fjerning av ulovlig oppsatte stengsler mot 
utmark – Kjølvassvegen. Avsender Skaun kommune, Kultur, fritid og frivillighet.  (reg. 
dato. 28.02.2014) 

8. Bilder fra befaring 18.02.2014 (regdato:28.02.2014) (Ikke utsendt) 
9. Lov om friluftslivet (friluftsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16 
10. Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen – DN-håndbok nr 14 – 2000 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-hand
boker/Fjerning-av-ulovlige-stengsler-i-strandsonen/ 

11. Friluftslovens forarbeider, fra Klima- og miljøverndepartementets hjemmeside 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/rundskriv/2007/t-307-.html?id=475481 

12. Oversiktskart gnr 27 bnr 1 

13. Søknad om samtykke til å sette opp en gjerdestubb ved bommen over kjølvassveien mot 
øst for å hindre plagsom og ulovlig kjøring med 4-hjuling innover utmarka. Brev fra Inger 
og Harald Vik – 22.05.2015  

14. Kommentar til brev fra Inger og Harald Vik, datert 22.05.2015. Brev fra Moan Sæteråsen 
veglag v/ Terje Gustad 25.05.2015 
 
 



SAKSFRAMLEGG: 
Bakgrunn: 
Inger og Harald Vik søker i brev av 05.01.2015 om ”samtykke til å sette opp igjen nedtatte 
stengsler/markeringer mot utmarka til Klæth gnr/bnr 27/1 og om å få beholde 
stengsler/markeringer som det ennå ikke har vært mulig å få fjernet”. Siden søknaden ble sendt 
Skaun kommune er stengslene fjernet, og søknaden gjelder nå kun retten til å sette opp igjen 
nedtatte stengsler/markeringer.  
 
Saken er på mange måter lik sak Klagenemnda hadde til behandling i oktober 2014. Harald og 
Inger Vik hadde da fått pålegg om å fjerne oppsatte stengsler mot utmark ved innkjøring til 
Kjølvassvegen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag opprettholdt Klagenemndas vedtak, og stengslene 
er fjernet. Det er tilsvarende stengsler/markeringer Inger og Harald Vik nå søker Skaun kommune 
om tillatelse til å sette opp.  
 
Friluftslovens kapittel II (§ 11 - § 20) åpner for å søke om oppsetting av stengsler og regulering av 
ferdselen i visse friluftsområder/utsatte områder.  
 
Saksgang: 
Skaun kommune fikk 05.01.2015 søknad fra Inger og Harald Vik om lov til å sette opp stengsler/ 
markeringer mot utmarka ved innkjøring til Kjølvassvegen (g.nr.27, b. nr. 1.). I Søknaden viser Vik 
til at  

”Sporene etter hest og hund langs Renåsveien tar av fra Stavholtveien og går over 
lunningsplassen vår. Det er åpenbart ikke noe annet enn fysiske stengsler/markeringer 
som kan få slutt på den uakseptable ferdselen med hest i utmarka vår. Vi søker derfor 
Skaun kommune om samtykke til å sette opp igjen de stengslene/markeringene vi har tatt 
ned…” 

 
Skaun kommunes avslår i svar av 02.03.2015 Viks søknad om oppsetting av stengsler. I svaret er 
oppsummering/konklusjon og vedtak som følger:  

 
D. Oppsummering / konklusjon:  
Skaun kommune har vurdert søknad om å ”sette opp igjen nedtatte stengsler/markeringer 
mot utmarka til Klæth gnr/bnr 27/1”. Kommunen konkluderer med at slike stengsler vil 
bryte med Friluftslovens formål slik dette er omtalt i § 1 og med lovens § 2 som omhandler 
ferdsel i utmark. Videre ser vi at etablering av stengsler ikke finner støtte i Friluftslovens § 
11 som omhandler ferdselskultur. Vi kan ikke se at omtalt ferdselen bryter med god 
ferdselskultur i slik grad at det berettiger stengsler. Avslutningsvis ser vi at stengsler vil 
”vanskeliggjøre ferdsel” og med det gå mot Friluftslovens § 13 som omhandler ulovlige 
stengsler.  
 
E. Vedtak:  
Eier av gnr. 27 bnr. 1, Harald og Inger Vik innvilges ikke rett til å sette opp 
stengsler/markeringer mot utmarka til Klæth, gnr/bnr 27/1. 

 
Klagen: 
Inger og Harald Vik har i skriv av 26.03.2015 klaget på kommunens avslag på søknad om å sette 
opp igjen stengslene ved innkjøring til Kjølvassvegen. Vik viser i klagen til Forvaltningslovens § 28 
og Friliftslovens § 24, 2. ledd. Klagen er rettet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men sendes 
formelt til behandling i Klagenemda i Skaun kommune.  
 
Vik viser i sin klage ikke til spesielle forhold i Friluftsloven som de mener blir brutt. For dem er det 



en generell hesteferdsel på egen utmark de ønsker fjernet. Vik skriver:  
”Vi opplever at Skaun kommune ”kaster oss til ulvene” når det gjelder å ta vare på utmarka 
vår og påfører oss belastninger som rett og slett er nedbrytende.” 

 
Vik viser også i sin klage til at representant for Moan Sæteråsen veilag uttalte seg om hesteferdsel 
langs Kjølvassvegen når området ble befart 18.02.2014. Vik skriver her blant annet at:  
 

 
 
Skriv om ulovlig kjøring med 4-hjuling, av 22.05.2015 
Inger og Harald Vik har sendt brev 22.05.2015 (vedlegg 13) der de søker om å få sette opp en 
gjerdestubb på østsida av bommen for å begrense ulovlig motorferdsel i utmarka. Vik ber om at 
”det tas hensyn til denne søknaden under den videre klagebehandlinga”. 26. mai 2015 har Skaun 
kommune mottatt et skriv fra Moan Sæteråsen veilag v/ leder Terje Gustad (vedlegg 14) som 
omhandler motorferdsel langs Kjølvassvegen og på siden av bommen ved innkjøringa til 
Kjølvassvegen.  
 
Rådmann drøfter ikke merknadene i skriv fra Inger og Harald Vik av 22.05.2015 i denne 
klagesaken, men viser til notat fra Moan Sæteråsen veglag.  
 
Formelle krav for behandling i Klagenemda: 
Klager har fremmet klagen innen klagefristen og klager har rettslig klageinteresse jfr. friluftslovens 
§ 24, jfr. forvaltningslovens (fvl) § 28 og 29. 
 
Klagenemnda i Skaun kommune er første klageinstans, jfr. fvl. § 28 første ledd. Hvis klager ikke får 
medhold sendes klagen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som siste instans i klagebehandlinga.  
 
Fvl. § 34 danner det rettslige utgangspunktet for Klagenemndas kompetanse i klagesaker. 
Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. 
Klagenemnda skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som 
ikke er berørt av klageren. Klagenemnda kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og 
sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 
 
 
Rettslig utgangspunkt: 
Hjemmel for behandling av ulovlig oppsatte stengsler eller forbudsskilt finnes i friluftsloven § 13: 
 

”Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, 
opphold, bading eller høsting som er tillatt etter denne lov, med mindre det tjener hans 
berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for allmennhetens utøvelse av 



allemannsrett.” 
 
I friluftslovens § 15 åpnes det for regulering av ferdsel på visse friluftsområder og § 16 åpner for 
sperring av særlig utsatte områder.  
 

§15:  
Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan kommunen med samtykke 
av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å 
følge. Reglene skal særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet 
og fremme helsetiltak og sanitære forhold. Kommunens vedtak må stadfestes av 
fylkesmannen. 

§ 16 
Blir en eiendom i særlig grad utsatt for allmennhetens ferdsel kan kommunen med 
samtykke av eieren eller brukeren bestemme hel eller delvis sperring av eiendommen, når 
ferdselen gjør nevneverdig skade på den eller er til vesentlig hinder for den bruk som eieren 
eller brukeren gjør eller ønsker å gjøre av den. 
Sperring fastsettes for et bestemt tidsrom, ikke over 5 år om gangen. Kommunens vedtak 
må stadfestes av fylkesmannen. 
 
 

Vurdering: 
 
Klager viser i søknad av 05.01.2015 til det er ”åpenbart ikke noe annet enn fysiske 
stengsler/markeringer som kan få slutt på den uakseptable ferdselen med hest i utmarka vår. Vi 
søker derfor Skaun kommune om samtykke til å sette opp igjen de stengslene/markeringene vi har 
tatt ned, …” 
 
Rådmann kan ikke se at det er brakt ny informasjon til denne saken siden tilsvarende sak var til 
behandling i Klagenemnda høsten 2014. Den gang gjaldt saken at stengsler var satt opp uten 
tillatelse og så ble krevd fjernet. I denne omgang søkes kommunen om lov til å sette opp stengsler, 
og saken går så fra ulovlige stengsler i utmark høsten 2014 (§13 i friluftsloven)til regulering av 
ferdsel i utmark våren 2015 (§15 i friluftsloven).  
 
Slik rådmann tolker friluftslovens formål og de paragrafer som omhandler allmennhetens rett til 
ferdsel i utmark må det svært mye til for at det skal aksepteres stengsler som hindrer allmennhetens 
ferdsel. I denne saken er det fra klager i hovedsak en friluftsbruker som ønskes utestengt. Rådmann 
kan ikke se det finnes eksempler på at det tillates stengsler i tilsvarende saker. Se ellers under for 
vurdering av rettsanvendelsen.  
 
Næringsmessig ferdsel: 
Da sak om fjerning av ulovlig oppsatte stengsler i utmark var til behandling i Klagenemnda høsten 
2014 var næringsaktivitet ved Stavholtan gård et sentralt punkt. Dette punktet er av viktighet for 
vurderinga av regulering av ferdsel på visse friluftsområder eller for direkte sperring av særlig 
utsatte områder.  
 
Under revidering av friluftsloven i 1996 ble det drøftet å legge begrensninger i loven slik at 
allemannsretten ikke skulle gjelde for all næringsvirksomhet. Stortinget valgte å holde en slik 
begrensing utenfor loven, og valgte å likestille vanlige folk og næringsaktørers rett til allmenn 
ferdsel i utmark. Det pålegger dog de som driver organisert ferdsel å være aktpågivende.  
 
Når det gjelder aktiviteten ved Bente Fremos firma presiserte Fremo høsten 2014 at hun driver et 



hestesenter og ikke et ridesenter. Hun meddelte at hun i liten grad tar med hester under opptrening 
ut fra gården. Ved riding i utmark hevder Fremo det i stor grad er egne hester hun rir med, og altså 
ikke riding i næringsøyemed. Ved siden av opptrening av hester leier Fremo ut stallplasser. 
 
Kommunen ser ikke at aktiviteten ved Bente Fremos firma er av et slikt volum at det gir grunneier 
anledning til å sette opp stengsler. I forarbeidene til loven pålegges det å vise aktsomhet fra 
næringsaktører. Og det anbefales at grunneier og hesteeiere/næringsaktører skriver avtale om 
bruk.  
 
Klagens pkt. 2 - Rettsanvendelsen: 
Klager omtaler ikke feil rettsanvendelse i sin klage. Rådmann finner det likevel rett overfor 
Klagenemnda å utdype sitt syn på de vurderinger som ligger til grunn for avslaget av 02.03.2015.  
 
Friluftslovens § 2 (to første ledd) lyder:  

I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig 
varsomhet.  
Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg 
eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av 
eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens 
vedtak må stadfestes av fylkesmannen. 

 
Skaun kommune kan ikke se at ferdselen som blir beskrevet fra klager er av en slik art at den bør 
stoppes og således legge hindringer for allmennhetens ferdsel langs Kjølvassvegen. 
 
Skaun kommunes vurdering av § 2 er at enhver kan ferdes til fots i utmark, og med hest langs sti og 
vei såfremt denne ferdselen skjer hensynsfullt. For at denne ferdselen skal hindres må ”kommunen 
med samtykke av eieren eller brukeren ha forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger”, jfr. 
§ 2 annet ledd.  
 
Når det gjelder klagers anførsel om at ferdsel kan stoppes av grunneier viser vi til lovens 
forarbeider. Det følger av forarbeidene til friluftsloven § 13 at en eier som mener ferdsel er til 
belastning, kan ikke selv ta seg til rette med sperringer o.l. I tilfelle må det søkes etablert en lovlig 
sperring etter § 16. Grunneier er derfor ikke berettiget til å sette opp stengsler uten at det søkes om 
dette på forhånd. 
 
Kommunen kan ikke se at eventuell manglende hensynsfullhet fra enkelte utmarksbrukere gir 
anledning til å sette opp stengsler. Rådmann mener derfor at klager ikke er berettiget til å sette opp 
stengsler etter § 2. 
 
I friluftslovens § 2, avsnitt 2 vises det til at ferdselen med hest i henhold til § 2 kun kan foregå på sti 
og på vei. Skaun kommune ser eventuelle nye stengsler slik at de vil hindre ferdsel med hest langs 
sti og veg. Således vil eventuelle stengsler hindre den lovlige ferdsel med ride- og kløvhest. 
 
Når tilsvarende sak var til behandling i 2014 ble det vist til at ferdselen med hest er til utilbørlig 
fortrengsel for eiers berettigede interesser. Klager viser i søknad fra 05.01.2015 til noe tilsvarende 
”utilbørlig ferdsel”. Her vises det til at hest og hund har ødelagt oppgått skiløype langs Renåsveien 
jula 2014.  
 
Friluftslovens § 11 omhandler ferdselskultur og eiers bortvisningsrett. Rådmann ser ikke at omtalt 
ferdsel med hest er av en slik art at det bryter med god ferdselskultur.  
 



Klager mener han har berettiget interesse til å sette opp stengsel for å verne om egen utmark 
(muligens inkludert ungskog og plantefelt uten at dette er nevnt i søknad), og fordi ferdsel med 
hest skader fotgjengers ferdselsrett. En kan ikke se at stengsel av Kjølvassvegen er berettiget etter 
Friluftsloven § 13. Et av vilkårene i denne paragrafen er at stengsel ikke skal være til utilbørlig 
fortrengsel for allmennhetens utøvelse av allemannsrett. Ved å stenge Kjølvassvegen med gjerder 
mener kommunen at dette hindrer allemannsretten. 
 
Rådmann bestrider ikke at grunneiere har bortvisningsrett jfr. Friluftslovens § 11. Kommunen 
mener derimot at stengsler ikke er en legal form for bortvisning, og at det er en annen form for 
bortvisning det åpnes for i § 11.  
 
Rådmann vurderer friluftsloven slik at brudd på friluftsloven, som ”uakseptabel ferdsel med hest i 
utmarka” bør meldes til rett politimyndighet. Rådmann ser at stengsler kan være nødvendig i 
enkelte friluftsområder, men ser ikke at det er rett håndtering av denne saken.  
 
En har vurdert de ulike anførslene klager har kommet med. Skaun kommune er kommet til at 
allmennhetens utøvelse av allemannsretten må veie tyngre enn klagers berettigede interesse i å 
hindre ferdsel med hest. Slik Skaun kommune ser denne saken er stengslene en utilbørlig 
fortrengsel for allmennhetens utøvelse av allemannsretten. Stengslene er av en slik art at de hindrer 
allmennheten å ferdes i områdene ved Kjølvassvegen. 
 
Befaring 
Klagenemnda befarte området i forbindelse med en tilsvarende sak i 2014. Rådmann ser ikke 
behov for befaring ved denne behandlinga og anbefaler at man går rett til vedtak.  
 
Hvis det er flere vararepresentanter som møter ved Klagenemndas behandling anbefaler rådmann 
en befaring.  
 
Konklusjon: 
Skaun kommune kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye moment i saken som åpner for 
å gi tillatelse til at det settes opp stengsler ved innkjøring til Kjølvassvegen.  
 
Kommunene er satt til å håndheve friluftsloven og lovens formål om allemannsretten (§1 i 
friluftsloven). Med bakgrunn i vurderingene som lå til grunn for vedtak av 02.03.2015 og 
vurderingene som er presentert over anbefales klagenemnda å opprettholde administrasjonens 
vedtak fra 02.03.2015.   
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Denne saken har ingen økonomiske konsekvenser for Skaun kommune.  
 
 
 



Inger og Harald Vik 

Klæth Gård 

7350 Buvika 

 

Rådmannen i Skaun        Buvika, 05.01. 2015.  

Rådhuset 

7350 Børsa.  

 

Søknad om samtykke til å sette opp igjen nedtatte stengsler/markeringer mot utmarka til 

Klæth, g.nr. 27, br.nr. 1, i Skaun og om å få beholde stengsler/markeringer som det ennå ikke 

har vært mulig å få fjernet. 

Vi viser til diverse korrespondanse med kommunen i forbindelse med krav til oss om å fjerne 

stengsler/markeringer mot utmarka til gården vår samt til stadfesting av kommunens krav 

fremsatt i brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 15.12. 2014. 

Stengslene (de blå reipene)ved vår høyst private lunningsplass ved grendeveien 

Stavholtveien har vi tatt ned. Samtidig har vi laget en åpning i det korte nettinggjerdet mot 

vest med grind som er meget lett å åpne. Spor etter ridning langs skogsveien Kjølvassveien 

frem til drikkevannskilden Kjølvatnet viser at det er enkelt å passere med hest gjennom 

åpningen. 

Resten av stengslene/markeringene har det ennå ikke vært mulig for oss to å fjerne. 

I jula gikk gårdens folk opp skiløype langs den gamle skogsveien som tar av fra Kjølvassveien 

ved bommen som er satt opp for å beskytte drikkevannskilden Kjølvatnet i samsvar med 

Mattilsynets krav. (Veien går gjennom skogen vår mot Renåsen og stelles av oss for å lette 

ferdsel til fots for gårdens folk og andre vanlige turgåere.) 

I mellomjula, da gårdens folk skulle gå på ski etter løypa langs Renåsveien, fant de at løypa 

var blitt ødelagt av ridehest og hund. (Det foreligger foto av sporene.) Den som peker seg ut 

som ansvarlig for ødeleggelsen av skisporene, er Bente Fremo med hestesenteret sitt i 

Stavholten. Ryttere fra senteret har i lengere tid forårsaket generell angst hos folk med 

ferdselen sin. Ofte har det dreid seg om heste ledsaget av løs hund av tvilsomt slag.  

Vi har flere ganger bedt Bente Fremo om å holde seg unna utmarka vår med hestetrafikken 

sin, senest i rekommandert brev av 08.12. 2014. (Så vel ordføreren som rådmannen i Skaun 

har fått kopi av brevet.)  

Sporene etter hest og hund langs Renåsveien tar av fra Stavholtveien og går over 

lunningsplassen vår.  Det er åpenbart ikke noe annet enn fysiske stengsler/markeringer som  



      2       

kan få slutt på den uakseptable ferdselen med hest i utmarka vår. Vi søker derfor Skaun 

kommune om samtykke til å sette opp igjen de stengslene/markeringene vi har tatt ned, og 

samtidig få beholde de stengslene/markeringene vi ikke har rukket å fjerne. Åpningen i 

nettinggjerdet letter ferdselen for folk med barnevogn osv. og vil bli beholdet.  

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Inger Vik    Harald Vik 

 

 

 

Kopi: Ordføreren i Skaun, Rådhuset, 7353 Børsa. 

 Advokat Bjørn Hovstad, postboks 125, 7291 Støren. 
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Inger og Harald Vik 

Klæth Gård 
 
7350 BUVIKA 

   

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/37-3/SHA K00 05.01.2015 02.03.2015 

AVSLAG PÅ SØKNAD OM SAMTYKKE TIL Å SETTE OPP IGJEN NEDTATTE STENGSLER/ 

MARKERINGER MOT UTMARKA TIL KLÆTH GNR/BNR 27/1 OG OM Å FÅ BEHOLDE 
STENGSLER/MARKERINGER SOM DET ENNÅ IKKE HAR VÆRT MULIG Å FÅ FJERNET  

 

Viser til deres søknad av 05.01.2015 om samtykke til å sette opp igjen nedtatte 

stengsler/markeringer mot utmarka til Klæth gnr/bnr 27/1 og om å få beholde stengsler/markeringer 

som det ennå ikke har vært mulig å få fjernet. Foreløpig svar sendt 26.01.2015.  

 

Skaun kommune har vurdert denne saken i henhold til Friluftslovens bestemmelser. Skaun 

kommune ser at saken dreier seg om allmennhetens interesser kontra grunneiers rett til å stenge 

brukere av utmark ute fra egen, og andres grunn.  

I deres søknad heter det blant annet:  

Sporene etter hest og hund langs Renåsveien tar av fra Stavholtveien og går over 

lunningsplassen vår.  Det er åpenbart ikke noe annet enn fysiske stengsler/markeringer som 

kan få slutt på den uakseptable ferdselen med hest i utmarka vår. Vi søker derfor Skaun 

kommune om samtykke til å sette opp igjen de stengslene/markeringene vi har tatt ned, og 

samtidig få beholde de stengslene/markeringene vi ikke har rukket å fjerne. 

 

A. Formaliteter:  

Etter at søknad fra dere ble sendt Skaun kommune (05.01.2015) er stengslene fjernet (viser til skriv 

av 15.02.2015). Skaun kommune vurderer derfor ikke den delen av søknaden som angår å beholde 

stengslene. Vi vurderer kun den delen av søknaden som omhandler å få ”sette opp igjen nedtatte 

stengsler/markeringer mot utmarka til Klæth gnr/bnr 27/1”. 

 

B. Problemstilling: 

Dere søker om å få sette opp stengsler/markeringer mot utmark. Dere viser i søknaden til følgende 

forhold som bakgrunn for å få satt opp stengsler mot utmark. Dels vises det til at ferdsel med hest 

skaper angst hos brukere av utmarka:  

Ryttere fra senteret har i lengre tid forårsaket generell angst hos folk med ferdselen sin. Ofte har 

det dreid seg om hester ledsaget av løs hund av tvilsomt slag. 

Videre skriver dere i søknaden at: 



Det er åpenbart ikke noe annet enn fysiske stengsler/markeringer som kan få slutt på den 

uakseptable ferdselen med hest i utmarka vår. 

 

C. Vurdering:  

Skaun kommune har i denne saken vurdert om stengsler vil bryter med friluftslovens formål (§ 1) 

om å ”sikre allmennhetens rett til fri ferdsel, opphold m.v. i naturen”. Når vi vurderer søknaden mot 

lovens formål er det flere paragrafer i loven som kommer til anvendelse.    

I friluftslovens § 2 – Ferdsel i utmark vises det til at:  

”enhver kan ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt eller med tilbørlig varsomhet. Det samme 

gjelder for ferdsel med ride- eller kløvhest” …. ”såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller 

brukeren har forbudt slik ferdsel …” 

Kommunen kan altså innvilge og stoppe ferdsel til fots eller med hest om den vurderes å skje med 

”manglende varsomhet”. Vi kan ikke se ut fra deres søknad at ferdselen foregår uten 

hensynstagende eller med manglende varsomhet. Oppsetting av stengsler ved innkjøring til 

Kjølvassvegen vil således bryte med § 2.  

I tilsvarende sak med stengsler ved innkjøring til Kjølvassvegen var Skaun kommune på befaring 

ved Kjølvassvegen (18.02.2014). Leder i Veilaget Moan Sæteråsen uttalte da at ”veilaget har ikke 

registrert noen skader/ ulemper på veien som følge av ridning”. Skaun kommune ser at det 

underbygger vår vurdering når det gjelder om stengsler vil bryte med friluftslovens § 2.  

Friluftslovens § 11 vedrørende ferdselskultur er relevant for denne saken. Det er ikke ønskelig at 

riding med hest langs stier og veger skader naturen og volder ulempe for eier og/eller bruker. §11 

åpner for at grunneier kan vise bort brukere som ”opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd 

utsetter eiendommen” ……. ”for skade eller ulempe”. Skaun kommune tolker loven slik at den gir 

grunneier rett til bortvisning, men ser ikke at det er noen sammenheng mellom etablering av 

stengsler ved starten av Kjølvassvegen og grunneiers bortvisningsrett.  

Skaun kommune ønsker ikke å oppfordre til ødeleggelse av stier og utmark, og vil på det sterkeste 

oppfordre alle brukere av utmarka i Skaun kommune til å opptre hensynsfullt.  

Friluftslovens § 13 omhandler stengsler eller forbudsskilt:  

Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, opphold, bading 

eller høsting som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete interesser og ikke er til utilbørlig 

fortrengsel for allmennhetens utøvelse av allemannsrett. 

Uten særskilt hjemmel er det ikke tillatt å sette opp skilt eller på annen måte kunngjøre forbud mot ferdsel, 

opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov. 

Stengsel, skilt eller kunngjøring som er i strid med denne paragraf, kan kreves fjernet etter § 40. 

Skaun kommune ser at grunneiers ønske om stengsler ikke er forenlig med § 13. Ønske om 

stengsler kan synes å være rettet mot å holde ridende fra å bruke hele dette utmarksområdet.  

Skaun kommune kan ikke se at grunneiers rettigheter er krenket i så stor grad at det hemmer ”hans 

berettigede interesser” (§ 13, avsnitt 1).   

Skaun kommune har ikke vurdert punkt i deres søknad der hesteferdselen ”forårsaker generell 

angst” hos brukere av utmarka. Vi erkjenner at enkelte vil kunne oppleve at store dyr kan virke 

skremmende, men har altså ikke vurdert dette punktet nærmere.  



Vi avslutter vurderingspunktet med følgende kommentar: Det kan synes som denne saken har 

utfordringer som krever andre tiltak enn stengsler.  

 

D. Oppsummering / konklusjon:  

Skaun kommune har vurdert søknad om å ” sette opp igjen nedtatte stengsler/markeringer mot 

utmarka til Klæth gnr/bnr 27/1”. Kommunen konkluderer med at slike stengsler vil bryte med 

Friluftslovens formål slik dette er omtalt i § 1 og med lovens § 2 som omhandler ferdsel i utmark. 

Videre ser vi at etablering av stengsler ikke finner støtte i Friluftslovens § 11 som omhandler 

ferdselskultur. Vi kan ikke se at omtalt ferdselen bryter med god ferdselskultur i slik grad at det 

berettiger stengsler. Avslutningsvis ser vi at stengsler vil ”vanskeliggjøre ferdsel” og med det gå 

mot Friluftslovens § 13 som omhandler ulovlige stengsler.  

 

E. Vedtak:  

Eier av gnr. 27 bnr. 1, Harald og Inger Vik innvilges ikke rett til å sette opp stengsler/markeringer 

mot utmarka til Klæth, gnr/bnr 27/1.  

 

F. Klageadgang:  

 

Avslag på oppsetting av stengsler er enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningslovens § 28. I 

henhold til friluftslovens § 24 andre ledd er fylkesmannen klageinstans. Klagen skal sendes Skaun 

kommune og ikke direkte til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen denne 

underretningen kom fram, i henhold til Forvaltningslovens § 29.  

 

 

 

I arbeidet med denne saken har Skaun kommune konsultert Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og 

Trondheimsregionens friluftsråd.  

 

 

 

Med hilsen 

Kultur, fritid og frivillighet 

 

 

Edvin Langmo  Steinar Haugen 

leder  kulturkonsulent  
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Kultur, fritid og frivillighet 

 

Harald Vik - grunneier 
Bente Fremo – eier av Skaråsen  

Anders Garberg - leder i Sæteråsen Moan veilag   
Erik Wahl – Mattilsynet  
Kjølvatnet vassverk v/ Lars Aunet 
  

   

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/22-14/SHA K00  25.02.2014 

REFERAT FRA BEFARING 18. FEBRUAR 2014 I FORBINDELSE MED KRAV OM 
FJERNING AV STENGSLER MOT UTMARK - KJØLVASSVEGEN 

 

Tilstede: Harald K Vik – grunneier, Ole Kristian Vik og Kristian Vik (for å bistå far og bestefar), 

Anders Garberg – Moan Sæteråsen veilag(også omtalt som Kjølvassveien), Bente Fremo – klager, 

Erik Wahl – Mattilsynet, Helge Hatlevoll og Steinar Haugen – Skaun kommune.  

Forfall: Lars Aunet - Kjølvatnet vassverk 

 

Bakgrunn for befaring: klage fra Bente Fremo av 23.12.2013 på stengsler oppsatt ved innkjøring til 

Kjølvassvegen. 

 

 Det ble tatt bilder av stengsler/ gjerder satt opp ved bommen inn til Kjølvassvegen. Det ble 

også tatt bilder av skilt satt opp av Kjølvatnet vassverk.(Bildene blir arkivert på saken). 

 Skilt satt opp av Kjølvatnet vassverk om føringer for ferdsel i området er satt opp ved 

bommen til vegen og ved Kjølvatnet. Skiltene er identiske. Det ble tatt bilder av skiltene.  

 Det ble orientert om reservevannskilde. Skilt er satt opp av Kjølvatnet vassverk ved 

reservevannskilden med omtale ”Reserveløsning”. 

 Klausulering av grunn langs Kjølvassbekken ble diskutert, og grunneier Vik og leder i 

veilaget Garberg var uenig i om det fantes en slik klausulering av grunn langs bekken.  

 Det ble vist spylepunkter for vannledningen.  

 Veien er en traktorvei (ikke godkjent som skogsbilveg). Den har generelt god standard. 

Veien skal gruses opp våren 2014.  

 Veien brukes til skiløype vinterstid.  

 Bommen ved innkjøringa til Kjølvassvegen er satt opp av veilaget i 2011.  

 Det ble ikke vist til noen skader på veien, og veilaget har heller ikke registrert noen skader/ 

ulemper på veien som følge av ridning.  

 Orientering fra Ole Kristian Vik om plasser der det er registret skader på stier som følge av 

ridning. Dette gjaldt blant annet ved snuplass Sæteråsen og på sti/ veg øst for snuplass 

Sæteråsen, samt på sti/ veg ved starten av Kjølvassvegen. Ole Kristian Vik dokumenterte 

dette med medbrakte bilder.  

 Orientering fra Bente Fremo på hvor hun red før veien ble stengt av. Orienterte også om at 

hun er bevisst på og ikke ta med hestene til Kjølvatnet.  

 Bente Fremo orienterte om antall hester på egen gård. Hun har sjøl 4 hester. Hun har for 

tiden 6 hester i trening, disse tas i liten grad med ut fra gården. Det er 8 plasser i stallen, kun 

to av disse plassene er utleid. I tillegg er det 3 hester på utegang.   



 

 
 

 Orientering om inntak for vassverket i Kjølvatnet.  

 Det er to hytter langs veien inn til Kjølvatnet (før nedslagsfeltet til Kjølvatnet), og det er to 

hytter ved vannet (i nedslagsfelt).  

 Erik Wahl orienterte om kvalitet ved drikkevann generelt, og om begrensninger for 

friluftsliv nær drikkevannskilder.  

 

 

 

 

Referent 

 

 

Steinar Haugen 

kulturkonsulent  
 

Direkte innvalg:  72867262 

 

 

Kopi: Trondheimsregionens friluftsråd v/ Knut Erling Flataker 
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