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TELTFORBUD OG FERDSEL I RISØR KOMMUNE
Viser til brev 28. juni 2008, der jeg purrer på svar fra brev 21. mars 2007. I
telefonsamtale med Omberg i fjor høst fikk jeg inntrykk av at jeg skulle få et svar,
men dette lar vente på seg.
Sakene angående teltforbudene og et spesifikt ferdselsproblem for padlere i Risør
kommune har adrenaline.no påpekt i brevs form siden 2005. Vi synes det nå trekker
ut i tid, og vil gjerne vite status.
TELTFORBUD
Vi viser til sak i AAB 29.4 i år, der det fremgår at saken er berørt på et
kommunestyremøte i Risør. Selv om det ”bare” er fire steder som er berørt av
teltforbudet, så:
- er dette de fire flotteste stedene (også for padlere) i kommunen.
- er dette steder som egner seg godt for mindre grupper. De fleste alternativene egner
seg kun for ett/to telt på samme sted. Viser til kartleggingen i boka ”Padleguide for
Aust-Agder.
Hvis det skulle være behov for regulering av opphold på disse stedene, så finner vi det
fremdeles urimelig at det nedlegges et generelt teltforbud HELE året. Dette fortjener
ikke verken områdene eller Friluftsloven! Vi håper at padlere og roere i sommer
slipper å se ”Friluftslivsområde – TELTING FORBUD” som velkomst når de
ankommer de fire ovennevnte steder.
FERDSELSPROBLEM FOR PADLERE
Det andre temaet som vi har berørt i Risør kommune er den gamle vikingeleden
gjennom Eidsvatn og Leivatn. I syd er det satt opp skilt med ”gjennomgang forbudt”
og trukket flere tau som stengsel. Vi hadde håpet kommunen kunne inngå en dialog
med grunneier her, da dette er et svært populært padleområde.
I en telefonsamtale i høst ble det påpekt at dette ”var en sak mellom meg som padler
og den aktuelle grunneier”. Vi er ikke enige i dette perspektivet, fordi:

- ferdsel ut til havet fra Leivatn har stor regional betydning for friluftslivet. Dette er
noe som berører allmennheten, ikke bare meg som privatperson.
- i fjor sommer ble også Skarvann aktivitetspark etablert, og dette må også være et
ferdselsproblem for dem.
- dette er som sagt en ferdselsåre som har historie helt tilbake til vikingetiden, og
dermed bør det jobbes for at den fremdeles skal være åpen.
Vi har blitt informert i brevs form om at det skulle være en befaring der i 2007, men
har ikke fått noe informasjon om hva som har skjedd i saken etter dette. Vi vil gjerne
ha en status før sommeren.
I en brevveksling med Flekkefjord kommune har vi hatt gode erfaringer med å sende
en kopi av brevet til Sivilombudsmannen. Etter å ha sett igjennom historikken av
adrenaline.no sine brev med Risør kommune, så er det tegn som tyder på at
Forvaltningsloven står enda lavere i kurs i Risør enn i Flekkefjord.
Da atferdsreglene for skjærgårdsparken også involverer fylkesmannen, får Karin
Guttormsen hos Fylkesmannen i Aust-Agder også en kopi. Telting er også tatt opp
med representanter fra Miljøverndepartementet ved flere anledninger, derfor får også
de en kopi. De kan ha nytte av å se hvordan kommunene gjør unntak fra Friluftsloven,
og hvordan dette rammer noen grupper ekstra hardt. I tillegg har FRIFO i sin
handlingsplan satt opp at de vil se på allemannsretten i forhold til padling. Derfor en
kopi til dem også. I og med at Aust-Agder Blad også har vist interesse for dette,
sendes en e-post med brevet til deres redaksjon.
Vi håper med dette at sakene kan landes før sommeren, og ønsker en riktig god vår!

Med padlehilsen
Lars Verket
adrenaline.no
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