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Norges Hytteforbund sitt årsmøte ble 
for første gang avholdt digitalt i perio-
den 11.-24. april. Fra enkelte medlem-
mer fikk forbundet kritikk for måten 
årsmøtet ble gjennomført på og dette 
er tatt til etterretning ifm planleggin-
gen av årsmøtet neste år. 

NY NETTLEIEMODELL TRER I KRAFT 
1. JULI 2022 
Fastleddet i nettleien vil bli basert 
på den timen som har det høyeste 
effektuttaket i tre forskjellige dager. 
Bakgrunnen for innføringen er i følge 
11 nettselskaper, som tidligere å moti-
vere kundene til å spre strømbruken 
jevnt over hele døgnet. 

Bortsett fra lading av elbil er det lite 
å spare, siden moderne elektrisk 
utstyr i utgangspunktet er veldig 
energieffektive. Det som da gjenstår 
er å redusere strømforbruket som 
benyttes til oppvarming av boligen. 
Det vil imidlertid normalt få liten effekt 
sommerstid. 

Mener nettselskapene med det-
te at den enkelte boligeier skal 
senke temperaturen innendørs 
for å spare strøm?

En dreining til økt strømforbruk i pe-
rioden fra kl 22.00 – 06.00 mener vi 
vil gi muligheter til å øke strømsalget 
til utlandet. Økt strømsalg til utlandet 
på dagtid og økt forbruk om natten vil 
ikke føre til lavere strømkostnader for 
den enkelte hytteeier!

NHF´s syn er derfor at en ny nett-
leiemodell for fritidsboliger bør være 
basert på gjennomsnittsforbruk over 
en lengre periode, som for eksempel 
en måned. Forbundet mener også 

at innføringen av ny nettleiemodell 
bidrar til at det må innføres en maksi-
mumspris på strøm. 

MARKAGRENSER. 
Hytteutbyggingen nesten doblet 
seg i 2021 i forhold til tidligere år. 
Mange kommuner «gikk av skaf-
tet» for å tiltrekke seg potensielle 
tomtekjøpere, hvor det ikke ble gjort 
konsekvensutredninger med hensyn 
på konsekvenser for natur, miljø og 
kulturlandskap. Hyttekommunene 
bør derfor pålegges å utarbeide en 
markagrense som begrenser hvilke 
områder kommunen kan utnytte til bo-
lig eller fritidsbebyggelse. Ringsaker, 
Lillehammer og Øyer kommune har 
allerede begynt.

Etterspørselen etter tomter er fallende 
og mange hytteområder vil ikke bli 
ferdig utbygd med det første. Fortset-
ter nedgangen i utbyggingstakten må 
mange hytteeiere også regne med at 
en stor del av utbyggingskostnadene 
bli veltet over på eksisterende hyt-
teeiere i form av høyere kommunale 
avgifter og/eller eiendomsskatt. Dette 
viser at planlegging og konsekvens-
utredninger fortsatt er svak i mange 
kommuner.

Forbundet har for tiden stor pågang 
fra hytteeiere med komplekse utfor-
dringer. Under fanen FAQ på nettsi-
den har vi samlet mange relevante 
problemstillinger på vår nettside. Det 
er alltid hyggelig å motta tilbakemel-
dinger fra medlemmer hvor NHF har 
bidratt til å få løst saker. 

God sommer fra oss i NHF!

Trond G Hagen, Styreleder

Innføring av ny kostnadsøkende 
nettleiemodell fra 1. juli, og behov for 
etablering av markagrenser i kommunene

Leder

STYRET
Styreleder og ansvarlig redaktør:
Trond Hagen, har hytte på Kvitfjell i  
Ringebu kommune i Gudbrandsdalen.

Styremedlemmer:
• Turid Knudsen, har hytte på Tver-

våg på øya Frøya i Trøndelag.
• Per Gunnar Halvorsen, har hytte i 

Sarpsborg og på Ringebufjellet.
• Birgitta Ericsson, har hytte i 

Sponvika/ Halden.
• Jens N. Engelstad, har hytte på 

Skeikampen.
• Kari Bente Aaserud, har hytte på 

Sjusjøen.
• Sverre Stockinger, nestleder, har 

hytte i Rollag.
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hytteforbund.no
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Velforening:
• 2-20 medlemmer kr 1 000,-
• 21-50 medlemmer kr 2 000,-
• 51-200 medlemmer kr 3 000,-
• 201-500 medlemmer kr 4 000,-
• Over 500 medlemm  er kr 5 000,-
• Velsammenslutning: kr 1 000,-

Kontingentår: 1. jan. - 31. des.
Medlemsskapet må sies opp skriftlig
Kontonr: 1271.29.40415 

BIDRAG TIL INNHOLD
Stoff til neste utgave av Hytte og 
Fritid sendes direkte til redaksjonen  
norges@hytteforbund.no
• Norges Hytteforbund og redaksjo-

nen frasier seg ansvar for innleg-
gene i Hytte og Fritid. 

• Gi beskjed dersom innlegget skal 
være anonymt.

• Navn og adresse må gjøres kjent 
for  redaksjonen.

Redaksjonen forbeholder seg retten 
til å :
• Forkorte innlegg pga. plassmangel
• Fremlegge svarinnlegg for de/den  

involverte før trykking.
• Gi tillatelse av formidling av 

medlems bladets innhold til andre 
publikasjoner, derav også digital 
videreformidling.

Bruk av bladets innhold må på for-
hånd avtales med ansvarlig redaktør.

ANNONSERING
På web: 
• I redaksjonelt innhold: 900x300px
• På forsiden høyre spalte: 

600x800px

Ta kontakt for mer detaljer og pakke-
priser. For annonsering: erik.helli@
hytteforbund.no

God sommer

Har du forslag til 
tema eller innspill til 
redaksjonen, send mail til 
erik.helli@hytteforbund.no

Trond G. Hagen, Styreleder
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Vindkraft

Tekst: Hogne Hongset, styremedlem 
i industriaksjonen og rådgiver i Mot-
vind Norge. 

På NHOs årskonferanse 12. mai 
lanserte Ole Erik Almlid rask byg-
ging av mer vindkraft på land som 
viktig for å løse strømpriskrisen. 
Men flere vindkraftverk vil bare 
utløse en ny bølge rasering av det 
vi har igjen av urørt natur. Det vil 
ikke gi oss lavere strømpriser!

N      oen dager før Putin invader-
te Ukraina 24. februar skrev 
redaktør i ANB, Kjell Werner, 

en kommentar til strømpriskrisen i net-
tavisen Fri Fagbevegelse. Den dagen 
kommentaren ble offentliggjort, var 
strømprisen ca 3,5 ganger så høy som 
snittprisen de siste ti årene. Werners 
forklaring var enkel: « - - vinterens 
strømsjokk har vist oss hvor viktig det 
er at Norge blir mer selvforsynt av 
strøm.» 

En mer kunnskapsløs kommentar er 
vanskelig å tenke seg. I 2021, samti-
dig som strømprisene eksploderte, 
eksporterte vi 17,4 TWh. Det meste i 
andre halvår, da strømprisen for alvor 
gikk sky high. Da Werner skrev sin 
kommentar, hadde vi allerede på 6 
uker nettoeksportert nye 1,4 TWh. Hittil 
i år har eksporten økt til over 4 TWh, 
omtrent som Bergen bys forbruk. 

Erik Helli: «Norge er selvforsynt 
med strøm, men når arvesølvet 
selges til utlandet må Sør-
Norge sloss om restene. Derfor 
er bygging av enda flere 
vindkraftverk skivebom. Bli 
faktaorientert og les hva Hogne 
Hongset som er rådgiver i 
Motvind Norge skriver om dette.»

Roan vindkraftverk på Fosen i Trøndelag, 
– Et av de to som er dømt ulovlige av Høyesterett. 
Foto: Motvind Norge.

NHO: En trussel mot natur, 
næringsliv og husholdninger

Strømprissjokket skyldes 
ikke mangel på strøm, 
men at Statnett har bygd 
kabler til høyprisområdene 
Tyskland og England.



HY T TE OG FR IT ID  76  HY T TE OG FR IT ID

ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA  AS

DYRE ØSTBY    MAURITZ AARSKOG

Østby Aarskog Advokatfirma AS bistår private og organisasjoner 
som Norges Hytteforbund med rådgivning og tvisteløsning.

Vi bistår i typiske problemstillinger for eiere av fritidsboliger:

• Vei og byggesaker
• Festekontrakter
• Arv og generasjonsskifte
• Vann & avløp
• Byggetvister
• Kjøp / salg 

Ta kontakt med oss- det vil lønne seg
Sentralbord: 62 55 62 00 || Epost: post@ostbyaarskog.no

Vi er og har vært mer enn selvforsynt 
med strøm i over ti år. Strømprissjok-
ket skyldes derfor ikke mangel på 
strøm, men at Statnett har bygd kabler 
til høyprisområdene Tyskland og Eng-
land. Det er kabler vi ikke trenger for 
å ha strøm nok. Men Statnett opererer 
i dag som en ren kommersiell aktør, 
en slags stat i staten, og tjener stort 
på disse kablene. Konsekvensen av 
dem er dessverre i ferd med å bli 
katastrofal for både husholdninger og 
næringsliv.

At en kommentator i media viser at 
han ikke skjønner hva som forgår, er 
ikke noe stort problem. Det er langt 
verre at NHO-sjefen heller ikke ser ut 
til å skjønne det. Eller ikke vil se det. 
Hva som er verst kan diskuteres. På 
årskonferansen krevde Almlid altså 
bygging av mer vindkraft på land. Til 
media uttalte han i den forbindelse 
dette: «- Vi må tørre mer i Norge. Og 
vi må tåle mer, om vi skal unngå en 
energikrise med veldig høye priser for 
husholdninger og industri.» 

Til media hevdet Almlid også, med re-
feranse til en rapport fra Statnett, at vi 
vil få underskudd på strøm fra 2026. 

Dette er en ren bløff fra Almlid, eller 
mangel på kunnskap om hva Statnett 
har sagt om tiden etter 2026. Det 
er riktig at Statnett i sin kortsiktige 
analyse av perioden 2021-2026 antar 
at kraftoverskuddet blir redusert til 3 
TWh i 2026. Men Statnetts langsiktige 
analyse sier at deretter vil kraftover-
skuddet stige jevnt, slik at det i 2050 
vil være på 9 TWh, uten en eneste ny 
vindturbin i norsk natur. 9 TWh tilsva-
rer forbruket i Oslo by. 

NVEs langsiktige markedsanalyse ble 
sist oppdatert i oktober 2021. Ana-
lysen gir omtrent samme overskudd 
i årene som kommer som Statnetts 
analyser, også her uten mer vindkraft 
på land. Både Statnett og NVE har 
store volumer strøm til ny industri og 
transportformål inne i sine analyser. 
Økt forbruk framover blir ifølge Stat-
nett og NVE dekket opp av oppgra-
dert vannkraft, solenergi, energieffek-
tivisering og noe havvind fra omtrent 
2030 av. Spesielt solkraft er trolig 
kraftig underestimert av både Statnett 
og NVE. NVE sier selv at tallene for 
både oppgradering av vannkraft og 
energieffektivisering er lavt anslått, 
og at de kan økes betydelig hvis insi-
tamentene økes. 

Når Almlid hevder at vi vil få un-
derskudd på strøm om få år, er det 
altså stikk i strid med de langsiktige 
markedsanalysene fra både NVE og 
Statnett. Så hva er Almlids agenda? 
Er han advokat for vindkraftbransjen? 
Han kan umulig tro at økt strømover-
skudd i Norge vil få strømprisene 
ned til det som har utgjort det norske 
konkurransefortrinnet i over hundre 
år: Lavere strømpriser enn i de lande-
ne vi konkurrere med! Det kan umulig 
ha unngått NHO at strømprisene i 
Sør-Norge nå settes utenfor landets 
grenser.

Skal vi komme tilbake til en situasjon 
der norske strømpriser blir et reelt 

konkurransefortrinn, må elefanten i 
rommet ut i sola: Tilknytningen til EUs 
energiunion. Der er målet nettopp 
det vi nå ser utvikle seg: full utligning 
av strømprisene i alle land. Det betyr 
adjø til den historiske konkurranse-
fordelen Norge har hatt. Skal vi få 
tilbake den fordelen, må vi ut av EUs 
energiunion. Så enkelt,- og så van-
skelig. For dette utfordrer EØS-avta-
len. Den anses av mange som hellig, 
fordi den gir oss enkel adgang til EUs 
marked. 

Kan løsningen være dette: Ta energi ut 
av EØS-avtalen? Avtalen beholdes for-
øvrig, og dermed markedsadgangen.

Eventuelt kan vi ta ut strøm, mens 
olje og gass reguleres i EUs energi-
marked som nå? Landbruk og fiskeri 
er regulert i egne avtaler mellom EU 
og Norge. Det kan utvides til også 
å omfatte elektrisk kraft. Norge er 
en stormakt på energi, i form av vår 
eksport av olje og gass. Som ekspor-
tør av strøm er vi en mygg i Europa. Vi 
har ingen kraftkrise i Norge, og det får 
vi heller ikke i årene som kommer. Det 
vi har er en helt unødvendig strøm-
priskrise, skapt av Statnett. Den kan vi 
komme oss ut av,- hvis det er politisk 
vilje til det hos myndighetene. 

MOTVIND Norge 
er en demokratisk 
medlemsorganisasjon som 
ble stiftet i 2019. Utspringet 
er motstanden mot de 
brutale utbyggingene av 
vindkraft landet rundt. 

KONTAKTINFORMASJON: 
Telefon: 476 77 100 
E-post: kontakt@motvind.org
Nettside: www.motvind.org

DETTE ER MOTVIND NORGE:

Vi har ingen kraftkrise i 
Norge, og det får vi heller 
ikke i årene som kommer. 
 
Det vi har er en helt 
unødvendig strømpriskrise, 
skapt av Statnett. Den kan 
vi komme oss ut av hvis 
det er politisk vilje hos 
myndighetene.
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Tekst: Ann Iren Ryen. 
Ansvarlig kundeopplevelse 
og kommunikasjon, GE

I snart tre år har Marius vært 
daglig leder for Gudbrandsdal 
Energi (GE). 40-åringen, som 

opprinnelig kommer fra Fredrikstad, 
møtte odelsjenta Mari fra Sør-Fron i 
Gudbrandsdalen. Dermed endte han 
opp som gardbruker og melkebonde 
på si, og offshore-jobbing for Statoil 
ble byttet ut med jobb i Gudbrands-
dal Energi. Der jobbet han først som 
fiberplanlegger før han ble ansvarlig 
for mobilsatsingen til strømselskapet. 
Da daglig leder skulle gå av med 
pensjon høsten 2019, søkte Marius på 
stillingen og fikk den. 

– Det var helt klart mye å sette seg 
inn i. Samtidig har bransjen endret 
seg voldsomt på disse tre årene. Mye 
til det bedre, for bransjen har et rufse-
te rykte og det trengs en opprydding, 
forteller Sveipe. 

Bransjen har lenge vært i både For-
brukerrådets og medienes søkelys, 
og særlig har det siste året med 
rekorddyr strøm også bidratt til at 
strømkundene har blitt mer bevisste. 
Det har tvunget fram mer åpenhet og 
ryddighet hos strømselskapene. Det 
synes GE-sjefen er positivt. 

– I GE har vi trua på å være skikkelig 
og gjøre det skikkelig, det har alltid 
vært viktige verdier i selskapet. Man 
må behandle folk med respekt og 
være etterrettelige. Vi lever tross alt 
av og for fornøyde kunder. 

De høye strømprisene, særlig det siste 
halvåret, har dog gjort mange til frus-
trerte – og fortvilte – strømkunder. 

– Jeg betaler selv strømregninger og 
har full forståelse for folks frustrasjon 
over dyr strøm. I Norge har strøm 
stort sett vært billig og derfor vært et 

lavinteresse-produkt. Men så, av ulike 
og komplekse årsaker, skyter prisene 
i været. Da blir folk nødt til å forholde 
seg til strøm på en annen måte, og det 
krever mer av oss som strømleverandør.   

SATSER PÅ TEKNOLOGI OG MENNESKER 
Derfor satser selskapet fra Gud-
brandsdalen tungt på å utvikle 
gode digitale verktøy, parallelt som 
det legges vekt på å ha svært god 
kundeservice. Kundesenteret har hatt 
en enorm pågang av henvendelser i 
vinter, og GE-sjefen har selv besvart 
både e-poster og telefoner. 

– Det har vært alle mann til pumpene 
for å si det sånn. Som strømselskap 
kan vi ikke styre markedsprisene, men 
det vi kan gjøre er å hjelpe kundene 
våre, deriblant med å være best mulig 
rustet mot de høye prisene. 

Vil at kundene skal bruke 
mindre strøm 
Gjennom det siste året har GE lansert 
flere funksjoner i appen og andre tje-
nester som kan hjelpe kundene med å 
redusere både strømforbruket og -kost-
nader. Eksempelvis innsikt i forbruk, 
effekttopper, timepriser og strømkost-
nader helt ned på timenivå. GE-kunder 
kan også låne termisk kamera gratis 
for å avdekke varmelekkasjer i boligen, 
noe som er en stor strømtyv. 

– I tillegg leier vi ut Puls, en dings som 
kobles til sikringsskapet og som viser 
hvor mye strøm som brukes her og 
nå. Via denne vil det bli mulig å motta 
varslinger om unormalt høyt strømfor-
bruk eller når du er i ferd med å krys-
se en effektgrense. Det blir høyaktuelt 

 
 
MARIUS SVEIPE
Daglig leder   
Gudbrandsdal Energi

Bra med bevisste 
strømkunder!

Rekorddyr strøm har medført enda mer bevisste 
strømkunder. – Bra, sier Marius Sveipe, daglig 
leder i Gudbrandsdal Energi (GE). Selv er han 
mest opptatt av hvordan GE kan hjelpe kundene 
å bruke mindre strøm. 

med innføring av ny nettleiemodell, 
sier Sveipe og legger til:  

– Når prisene er som de er, vil det å 
redusere og flytte forbruket være det 
beste for å redusere regningen. Det 
handler mye om hvilke vaner vi har i 
hverdagen. Vaner er ikke en enkel sak 
å endre, men små endringer kan få 
stor effekt, mener han. 

– Har du eksempler på gode strøm-
vaner? 

– Det kan være så enkelt som å gjøre 
det til en rutine å følge med på strøm-
prisene og unngå de dyreste timene. 
Steng dører og skru ned varmen på 
rom som ikke brukes. Med ny nettleie-
modell blir det også viktig å fordele 
strømbruken, det vil si ikke skru på 
alle elektriske apparater samtidig, 
forklarer Marius. 

– Å bruke mindre strøm og ta grep om 
hvordan vi lever livene våre er også 
bra med tanke på det store samfunns-
bildet. Vi må være mer bevisste på 
bruken av de ressursene vi har, og det 
gjelder ikke bare strøm.  

– Har du et sommertips til strøm-
kundene? 

– Sjekk strømavtalen din om du ikke 
allerede har gjort det. Det kan være 
penger å spare ved å bytte leveran-
dør. Vurderer du å bytte bør du også 
velge en leverandør som er opptatt 
av å hjelpe deg med å redusere både 
strømforbruk og -kostnader. 

GEkunder kan låne 
termisk kamera gratis for 
å avdekke varmelekkasje i 
boligen, noe som er en stor 
strømtyv.

«Bransjen har et rufsete 
rykte og det trengs en 
opprydding.»

Strøm
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KRISER STÅR I KØ
Europa er i krig og vi står ovenfor 
flyktningkrise, sikkerhetskrise, trans-
portkrise, matkrise, inflasjonskrise, 
vannkrise og ikke minst energikrise. 
Da kan virke navlebeskuende å være 
misfornøyd med  kraftselskapene 
(som i stor grad er eid av staten og 
kommunene) sin håndtering av vedva-
rende høye strømpriser. 
 
Trond G. Hagen er styreleder i Norges 
Hytteforbund og refererer til vannfall-
rettighetsloven §1 som sier;  

«Landets vannkraftressurser tilhører 
og skal forvaltes til beste for allmenn-
heten. Dette skal sikres gjennom 
offentlig eierskap på statlig, fylkes-
kommunalt og kommunalt nivå.»

STRØMSTØTTEN FORDELES ULOGISK
Strømkunder sør for Dovre får tilbake-
betalt en del av avgiftene som kreves 
inn. Det er bra, og gjelder for pri-
mærboliger og sekundærboliger. Det 
er ingen grunn til at hytteeiere ikke 
skal ha samme ordning. Nord Pools 
statistikk viser at prisen pr 2. mai sør 
for Dovre betalte 205.91 øre pr mwh, 
mens prisen nord for Dovre i samme 
periode betalte 12.37 øre pr mwh. 

NORDPÅ SENDES VANNET PÅ HAVET 
Prisene nordpå er nå så lave at det 
er rimeligere å sende vannet rett på 
havet. Og dette i en tid da Sør-Norge 
har tidenes høyeste priser. «Jeg tror vi 
bør vurdere å innføre en maksprisord-
ning på strøm, sier Hagen.» 

Svenskene kjøper nå billig kraft nordpå 
og selger dyrt sørpå. Da er det mer-
kelig at transportlinjene holder. Hva 
er egentlig sannheten om overfø-
ringskapasiteten? Statnett sier at det 
ikke er mulig å sende kraft sørover før 
svenskene oppgraderer sine kraftlinjer 
og i Norge er linjene utdaterte. Men 
etter å ha studert overføringene kan 
vi se at det i perioder er overført kraft 
nordover. Med andre ord er det vika-
rierende motiver ute og går her. «Det 
liker vi dårlig, sier Trond G. Hagen»

SÅ HVA BØR GJØRES?
Støre sier det er vanlige folks tur 
nå. Derfor må hytteeiere få samme 
mulighet til tilbakebetaling. Videre må 
arbeidet med å fornye og forsterke 
overføringslinjene sør/nord få høyere 
prioritet. Med overføringskablene ut 
av landet er vi en del av et globalisert 
marked og høye strømpriser tror vi er 
kommet for å bli. Kanskje er innføring 
av makspris løsningen.

Strøm

Strømstøtten er 
ikke logisk fordelt

Hvor lenge må vi være prisgitt 
kraftselskapene sin grådighet? 
Norges Hytteforbund (NHF) mener 
vannressursene ikke forvaltes til 
det beste for allmenheten. Jeg 
har ikke hørt om noen som ikke 
forsøker å spare strøm, om det er 
på hytta eller hjemme. 

Tekst og foto: 
 
ERIK HELLI
Redaktør   
Norges Hytteforbund
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Hva gjør du ved en 
drukningsulykke og hjertestans?

Vi har spurt legespesialist Terje 
M. Halvorsen i Norsk Førstehjelp 
AS om hva som skal gjøres ved en 
akutt alvorlig hendelse. Her er hans 
anbefalinger:  

HVA GJØR DU (HUSKELISTE)

Tidlig forstått faresignal 
og alarm for å hindre 
hjertestans.
Tidlig hjerte- og 
lungeredning for å 
vinne tid.
Tidlig bruk av 
hjertestarter for å 
starte hjertet.
Medisinsk 
etterbehandling for å 
bevare god livskvalitet. 

HVA GJØR DU (MER INFORMASJON)?
Tidlig forstått faresignal
1. Et typisk symptom for hjerteinfarkt 

er akutte smerter i brystet, som 
kan stråle til venstre arm og/eller 
opp i halsen. Men også smerter 
i brystet som stråler til ryggen/
mellom skulderbladene eller ned 
i magen kan være relatert til et 
hjerteinfarkt. Blodpropp i lungene 
eller utposning av hovedpulsåren 
vil også gi akutte smerter i brystet. 
Et typisk symptom for hjerneslag 
er akutt hodepine, ofte kraftig 
og klemmende. Kvalme (ev med 
oppkast) og svimmelhet kan høre 
med, men det er ingen betingelse. 
Lammelse i ansiktet (skjev i ansik-

Førstehjelp

Tekst: Terje M. Halvorsen, legespesia-
list i Norsk Førstehjelp AS
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• Ca. 3.000 nordmenn får årlig hjer-
testans utenfor sykehus, av disse 
dør ca. 2.500. Til sammenlikning 
døde 75 personer ved drukning 
og 87 personer i trafikken i 
2021. Hjerneslag rammer 11.000 
personer og hjerteinfarkt 15.000 
personer hvert år.

• For hvert minutt som går uten at 
det startes hjerte- og lungered-
ning, reduseres sannsynligheten 
for å overleve en hjertestans med 
10 %. 70 % av hjertestansene skjer 
i hjemsituasjonen/fritid. Effektiv 
behandling forutsetter tidlig diag-
nostikk og behandling. Ubehand-
let eller forsinket behandling av 
hjerteinfarkt innebærer fare for 
hjertestans. 

• Hvis du starter med hjerte- og lun-
geredning før ambulansen kom-
mer og gir et strømstøt med en 
hjertestarter i løpet av de første 
3-5 minuttene, øker overlevelsen 
opp til 75 %.  

FAKTA

Norsk Førstehjelp AS ble etablert av 
og ledes av legespesialist Terje M. 
Halvorsen. Selskapet selger hjer-
testartere og førstehjelpsutstyr, og 
tilbyr flere forskjellige førstehjelps-
kurs. De er en landsdekkende aktør 
med 60 førstehjelpsinstruktører i 
hele Norge, alle autorisert helseper-
sonell. For mer informasjon, se www.
norskforstehjelp.no. 

Er du interessert i et godt tilbud på 
hjertestarter, førstehjelpsutstyr eller 
førstehjelpskurs, se vår nettbutikk 
www.butikk.norskforstehjelp.no 

FAKTA OM NORSK FØRSTEHJELP

tet, klarer ikke å smile), uklar tale, 
akutt redusert syn eller hørsel er 
tegn til hjerneslag. Lammelse i arm 
eller ben er også tegn til hjerne-
slag, dvs. at du ikke klarer å løfte 
arm eller ben.  

2. Ved alle ovennevnte symptomer, 
ring 113.

Tidlig hjerte- og lungeredning
1. Når en person faller om, eller du 

finner en person som har falt om, 
så sjekk bevisstheten. Dette gjør 
du ved å rope til vedkommende, 
slå med håndflaten i ansiktet, riste i 
personen eller klype i brystet. Hvis 
vedkommende ikke reagerer på 
dette, så rop etter hjelp og ring 113. 

2. Undersøk om personen puster ved 
å legge øret ditt ned mot munnen 
til personen, hør om vedkommen-
de puster. Kjenn også etter pust 
mot kinnet ditt, og se etter om 
brystkassen til personen hever og 
senker seg. 

3. Hvis personen ikke puster, så sjekk 
om det er frie luftveier. Dvs. om 
det er et fremmedlegeme i svelget 
som hindrer at personen puster, 
eller om det er tungebasis som 
blokkerer luftveiene (bøy i så fall 
hodet bakover).

4. Hvis personen ikke puster, så start 
med hjertekompresjoner. Plasser 
hendene midt mellom armhulene, 
trykk ned 5-6 cm hos voksne, fre-
kvensen skal være 100 kompresjo-
ner per minutt. Innblåsinger gjøres 
med munn-til-munn metoden, med 
hodet bøyd bakover (for å sikre frie 
luftveier), tommel og pekefinger 
klemmer igjen nesen til personen. 
Hjertekompresjoner og innblåsin-
ger gjøres i forholdet 30:2. 

Tidlig bruk av hjertestarter
1. Hvis du har hjertestarter tilgjen-

gelig, så koble på denne raskest 
mulig. Denne vil automatisk 
analysere om det er en sjokkbar 
rytme, lade opp og gi hjertet et 

strømstøt når det er grunnlag for 
det. Dagens anbefalte halvautoma-
tiske hjertestartere veileder deg i 
hjerte- og lungeredning og bruk av 
hjertestarteren. 

2. Medisinsk etterbehandling er den 
behandlingen som gjøres etter at 
ambulansen har kommet og videre 
behandling på sykehus. 

DRUKNINGSULYKKER
Ved en drukningsulykke så må du også 
her sjekke om personen er bevisst og 
om vedkommende puster. Hvis ingen 
pust, så starter du med 5 innblåsinger, 
deretter foretar du hjerte- og lungered-
ning som beskrevet ovenfor. 

Hvis personen puster, men er bevisst 
eller er bevisstløs, så legg vedkom-
mende i sideleie. Husk å ringe 113!

FØRSTEHJELPSUTSTYR
Alle bør ha førstehjelpsutstyr tilgjen-
gelig, enten om det er i hjemmet, på 
hytta, i båten eller om man er på tur i 
fjellet eller i skogsterreng. Dette bør 
minimum inneholde sårvask, plaster i 
ulike størrelser, sårbandasje/gasbind, 
kompresjonsbandasje/støttebandasje 
(som også kan brukes som «trekant-
tørkle»), saks og pinsett. Gnagsårplas-
ter, et par vinylhansker og sikker-
hetsnåler kan også være greit å ha i 
førstehjelpssettet. 

Halvorsen anbefaler alle å delta på 
førstehjelpskurs for å lære førstehjelp 
ved ulykker, hjerte- og lungeredning 
og bruk av hjertestarter. Hyttesamei-
er bør gå sammen og investere i en 
hjertestarter. 

Alle bør ha appen til Norsk Luftambu-
lanse 113 på mobiltelefonen sin. Når du 
ringer 113 fra denne, så kan nødetatene 
se eksakt hvor du befinner deg. 

Regelmessig førstehjelpskurs, tilgjen-
gelig hjertestarter og riktig første-
hjelpsutstyr bidrar til å redde liv. 
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Tekst: 
 
Julie Sofie Aas
Advokat
Økland

Det nåværende regelverket for bruk 
av vannscooter medfører at bruk 
av vannscooter er strengt regulert. 
Ferdsel på vannet er generelt strengt 
og altomfattende regulert. Riktig og 
forsvarlig bruk forutsetter, i tillegg til 
sunn fornuft, at en har satt seg inn i 
gjeldene regelverk, og jeg vil med denne 
artikkelen gi deg en oversikt over de 
viktigste reglene som gjelder ved bruk av 
vannscooter.

Det er nå opp til den 
enkelte kommune 
å fastsette lokale 
forskrifter om bruk 
av vannscooter. Hva 
som er tillatt og ikke 

ved bruk av vannscooter vil derfor i 
stor grad variere, og det er viktig at 
den som benytter vannscooter setter 
seg inn i det lokale regelverket, i 
tillegg til de generelle reglene som 
gjelder for ferdsel på vann. Regel-
verket har således en side rettet mot 
sikkerhet og sjøvett, samt en side 
rettet mot naturmangfold og friluftsliv. 
I tillegg kan det være verdt å ta en ek-
stra sjekk på hva forsikringen dekker.

AKTSOM OG SIKKER FERDSEL 
– SMÅBÅTLOVEN 
Som en overordnet hovedregel må 
kjøring med vannscooter foregå 
aktsomt og sikkert. En av de mest 
sentrale bestemmelsene for bruk av 
vannscooter er nedfelt i småbåtloven 
§ 24, som slår fast at: 

En fritidsbåt skal navigeres slik 
at det ikke oppstår fare for liv 
og helse, miljø¸ eller materielle 
verdier. 

Dette er en meget praktisk og 
skjønnsmessig regel som i sin utfor-
ming har likhetstrekk med vegtra-
fikkloven § 3. For å oppfylle kravene 
til aktsom og sikker ferdsel med vann-
scooter må som et minimum følgende 
punkter overholdes:

• Fører av vannscooter skal utvise 
forsiktighet og avpasse farten etter 
forholdene

• Vannscootere som passerer innen-
for en avstand av 50 meter fra 
steder hvor bading pågår, skal ikke 
gå med større fart enn 5 knop

• Alle brukere av vannscootere skal 
være iført flytevest

• Har vannscooteren mer enn 10 hk 
må føreren være fylt 16 år

• Har vannscooteren mer enn 25 hk, 
skal førere født 1. januar 1980 eller 
senere ha båtførerbevis. 

Blir du stoppet på sjøen uten nød-
vendig båtførerbevis, blir du politian-
meldt, får en bot på 5000 kroner og 
ett års utsettelse på båtførerprøven.

ANDRE SENTRALE REGLER SOM GJEL-
DER FOR VANNSCOOTER-
KJØRING:
Fartsgrenser
Myndigheten til å fastsette fartsgren-
ser på sjøen er delt mellom Kystverket 
og kommunene. 1. januar 2022 vedtok 
Kystverket ny «Forskrift om statlige 
fartsgrenser på sjøen», som blant 
annet inkluderer egne fartsgrenser for 
fritidsbåter – herunder vannscootere. 
Førere av vannscootere må derfor set-
te seg inn i de nye reglene som man 
finner på Kystverket sin hjemmeside. 
Kystverket har ikke rukket å oppdatere 
alle nye skilter som skal på plass langs 
norskekysten, og man må derfor være 
oppmerksom på at dagens skilter kan 
være misvisende. For å få informasjon 
om kommunale fartsgrenser for fritids-
fartøy i kommunenes sjøområde må 
kommunene kontaktes direkte. 

Forskrift om krav til minstealder 
og båtførerbevis mv. for fører at 
fritidsbåt
Forskrift om krav til minstealder og 
båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt 
oppstiller krav om at føreren av vann-

scooter med mer enn 10 hestekrefter 
må være fylt 16 år. Dette gjelder i 
praksis alle vannscootere. Forskriften 
regulerer også krav til alder, størrelse 
på motor og krav til båtførerbevis for 
personer født etter 1 januar 1980.

Forskrift om begrenset fart ved 
passering av badende mv. 
Forskriften angir bestemmelser om 
hastighet og ferdsel med båt i nærhet 
av badende og innenfor oppmerkede 
badeområder. Generelt kan man si 
at det er en landsdekkende 5-knops 
sone 50 meter fra steder der bading 
pågår, og forbud mot vannscooter ved 
badestrender.

Havne- og farvannsloven
Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 
1. januar 2020. Havne- og farvannslo-
ven har som formål å legge til rette for 
god fremkommelighet, trygg ferdsel 
samt effektiv og sikker havnevirk-
somhet og sjøtransport. Loven gir 
hjemmel til å fatte en rekke enkeltved-
tak, og gi lokale forskrifter for bruk og 
orden i havner og farvann, samt lokale 
fartsforskrifter. Mange kommuner har 
delegert bort sin myndighet til Havne-
selskap, ofte interkommunale. Det er 
da disse og ikke kommunestyret som 
skal vedta lokale forskrifter.

Forskrift om forebygging 
av sammenstøt på sjøen 
(sjøveisreglene)
Forskriften angir bl.a. sjøveisreglene 
som også førere av fritidsbåter er 
underlagt. I forskriftens § 6 fastsettes 
påbud om «Sikker fart»: 

Regler for bruk av
vannscooter i Norge

Jus

Vannscootere som 
passerer innenfor en 
avstand av 50 meter fra 
steder hvor bading pågår, 
skal ikke gå med større 
fart enn 5 knop.

Fører av vannscooter med 
mer enn 10 hestekrefter 
må være fylt 16 år.
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Advokatfirmaet Økland & Co 
DA er Norges Hytteforbunds 
samarbeidspartner. 

Økland er Romerikes 
største advokatfirma med 
kompetente, dedikerte og 
hyggelige medarbeidere. Vi 
har hovedkontor i Lillestrøm 
og avdelingskontorer i Oslo 
og på Eidsvoll. 

Vi arbeider mye med 
fast eiendom, herunder 
tomtefeste, bruksrettigheter, 
eierskifte, sameierett og 
skatterett. 

Medlemmer i Norges 
Hytteforbund får en time 
med gratis juridisk bistand 
av våre advokater, og 
deretter 20 % rabatt på 
veiledende timepriser.

OM ØKLAND

Ethvert fartøy skal alltid gå med 
sikker fart slik at det kan ma-
nøvrere riktig og effektivt for å 
unngå sammenstøt og kan stop-
pes på en distanse som passer 
til de rådende omstendigheter 
og forhold.

NATURMANGFOLD OG FRILUFTSLIV
Det finnes mange ulike forskrifter 
for verneområder og nasjonalparker. 
I tillegg har flere kommuner innført 
lokale forskrifter som regulerer bruk 
av vannscooter i eget sjøområde. 
Flere kommuner har også fastsatt 
lokale fartsgrenser i eget sjøområ-
de. Slike fartsgrenser gjelder for alle 
typer fartøy, også for vannscooter.  
Enkelte nasjonalparker, landskaps-
vernområder og lignende har dess-
uten også lokale regler om bruk av 
vannscootere.

Regler sentrale i denne sammen-
heng, som også gjelder for vann-
scooter-kjøring:

Motorferdselloven
Motorferdselloven forbyr all bruk 
av motor i vann under 2 kvadratki-
lometer. I vann der motorferdsel er 
tillatt reguleres bruken av kommu-
nen i forskrift. Ved særregulering av 
motorferdsel i ferskvann gjelder det 
overordnede hensynet til likestil-
ling mellom vannscooter og andre 
småbåter. Reguleringen er derfor gitt 
i form av begrensning i hastighet og 
hestekrefter for alle fartøystyper. For-

di vannscootere i praksis ofte har flere 
hestekrefter enn det som er tillatt i blir 
resultatet av reguleringen at vann-
scooter ikke er tillatt.

Forskrift om begrensning av 
forurensing 
Forskriften angir bl.a. bestemmelser for 
støyforurensning fra fritidsbåter (effek-
tiv lyddemping i eksossystemet), samt 
for kloakkutslipp (300 m fra land) mv.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven oppstiller i § 6 en 
generell aktsomhetsplikt for å unngå 
skade på naturmangfoldet.

FORSIKRING
En båtforsikring dekker vanligvis også 
vannscooter. Gjennom en alminnelig 
båtforsikring dekkes normalt uhell, 
brann, tyveri og fører- og passa-
sjerulykker. For vannscootere med 
toppfart over 50 knop stilles ofte 
egne kriterier for forsikring, og prisen 
er normalt høyere enn for fartøy med 
lavere toppfart. 

For vannscootere og fritidsbåter er 
det ikke påbudt med ansvarsfor-
sikring, men det anbefales på det 
sterkeste at man tegner ansvarsfor-
sikring. Ansvarsforsikring dekker ditt 
rettslige erstatningsansvar som eier 
eller bruker av vannscooteren. Det 
betyr at den dekker skade du påfører 
andre personer eller gjenstander, 
men ikke skade på egen vannscooter. 
Ofte er også rettshjelp inkludert. Vær 

Medlemmer i Norges Hytteforbund får 
en time med gratis juridisk bistand 
av våre advokater.

Har du behov for ytterligere hjelp får medlemmer 
av Norges Hytteforbund 20 % rabatt på veiledende 
timepriser. Økland er et stort advokatfirma med 
mange kompetente, dedikerte og hyggelige 
medarbeidere. Vi har kontorer på Romerike og i 
Oslo, men jobber med saker over hele landet. 

Vi arbeider mye med fast eiendom, herunder 
tomtefeste, bruksrettigheter, eierskifte, sameierett 
og skatterett.

Les mer om vår ekspertise på oklandco.no

Advokatfirmaet Økland & Co DA 
og Norges Hytteforbund er 

samarbeidspartnere

Marte Risøy
ADVOKAT

+47 468 37 147

+47 64 84 60 60

marte.risoy@oklandco.no

oppmerksom på at forsikringen kun 
gjelder dersom du overholder reglene 
for bruk, og at forsikringen sannsyn-
ligvis ikke vil dekke uhell eller skade 
dersom du ikke overholder fartsgren-
sene eller kjører uten båtførerbevis.

God, lovlydig og fartsfylt sommer!
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Tekst: Norsk Friluftsliv
Foto: Lars Verket

Den ferske kommunalministeren 
Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil myke opp 
reglene for bygging i strandsonen. 
Det får friluftslivsorganisasjonene 
til å reagere.

F ORBUD SOM IKKE OVERHOL-
DES: Gjelsvik (Sp) uttaler i Klas-
sekampen onsdag at dagens 

reguleringer begrunnet i vern av natur 
gir kommunene for lite handlingsrom 
i utbyggingssaker. Han sier videre 
at han ønsker et mer differensiert 
strandsonevern, der kommunene i 
større grad kan bestemme selv ut ifra 
lokale behov.

Norsk Friluftsliv, fellesorganisa-
sjonen for de 18 store friluftslivs-
organisasjonene, mener utspillet 
er svært bekymringsverdig.

– Strandsonen er et av kommunens 
mest attraktive friluftslivsarealer, og 
betyr mye for folks trivsel og helse. 
Det er viktig at den er tilgjengelig for 
folk flest, ikke kun for noen få. Dette 
er også et uttalt nasjonalt mål, og er 
grunnen til at vi helt siden 1950-tallet 
har hatt det generelle byggeforbudet 
i 100-metersbeltet, sier Bente Lier, 
generalsekretær i Norsk Friluftsliv.
 
REGELVERKET IVARETAR ALLEREDE 
LOKALE FORSKJELLER
Til tross for det generelle forbudet 
mot utbygging i strandsonen bygges 
området stadig ned. I dag er over en 
tredjedel bygget ut. 
 
– I fjor kom en endring i regelverket 
som skal gjøre det lettere å bygge ut 
i områder med lite utbyggingspress 
og mye tilgjengelig strandsone, så 
dagens regelverk ivaretar allerede 
den muligheten til lokal differensiering 
Gjelsvik etterlyser, sier Bente Lier.

– Men problemet er at alt for 
mange kommuner i dag gir 
dispensasjoner til å bygge i 
strandsonen på feil grunnlag, 
der hensyn til natur og friluftsliv 
ikke blir ivaretatt, fortsetter hun.

Hun viser til en kartlegging fra Sivi-
lombudsmannen, som viste at hele 85 
prosent av dispensasjonssøknadene 
var innvilget, og at flertallet av vedta-
kene var mangelfulle, eller begrunnet 
med ulovlige hensyn eller hensyn som 
skal tillegges liten vekt.

KUN ET FÅTALL ØNSKER 
MER UTBYGGING

En Ipsos-undersøkelse gjen-
nomført i fjor sommer viste at 
kun 7 prosent av befolkningen 
mener det bør tillates mer 
bygging i strandsonen enn det 
gjøres i dag. Flertallet mener 
slik bygging bør reduseres eller 
stoppes helt.

For å bevare folks tilgang til sjø og 
kyst, mener Norsk Friluftsliv at det 
trengs større politisk vilje til å håndhe-
ve det generelle byggeforbudet.
At kommunal- og distriksministeren 
ønsker at statsforvalteren i mindre 
grad enn i dag skal involveres i pro-
sessene, gjør dem derfor bekymret. 
 
– Statsforvalteren har en viktig rolle 
som vokter av det nasjonale regel-
verket som skal verne strandsonen. 
Svekkes deres rolle, slik Gjelsvik 
etterlyser, settes strandsonen i ytter-
ligere fare, sier generalsekretæren i 
Norsk Friluftsliv.

NORSK FRILUFTSLIV: 
– Kommunalministeren setter 

strandsonen i fare

Det er viktig at strandsonen 
er tilgjengelig for folk flest, 
ikke kun for noen få.

Norsk Friluftsliv mener mange kom-
muner er for slepphendte med å gi 
dispensasjoner fra byggeforbudet i 
strandsonen. 



HY T TE OG FR IT ID  2322  HY T TE OG FR IT ID

Jus

Tekst: Terje M. Halvorsen, lege-
spesialist i Norsk Førstehjelp AS

HUGGORMBITT
Tørrbitt er vanligst (ikke noe gift) ved 
bitt av huggorm. 

Hvis det ikke har kommet noen reak-
sjon innen 2 timer, så holder det med 
god rengjøring av såret. Bittstedet 
skal holdes i ro. Ikke kutt, sug eller 
klem på bittstedet. Barn skal bæres 
ev til transport. 

Hvem skal til lege / sykehus:
• alle med symptomer / reaksjoner
• alle barn og eldre, personer med 

redusert allmenntilstand
• personer som bruker ACE-hemme-

re (medisin for høyt blodtrykk og 
hjertesvikt). 

Førstehjelp

Ring 113 ved behov eller hvis du er i 
tvil.

VEPSESTIKK
Det å få et vepsestikk eller stikk fra 
bie eller humle er vanligvis bare 
ubehagelig. Noen kan bli stukket 
i munnen, spesielt hvis veps har 
kommet opp i et glass og flaske som 
du drikker av, og noen er allergiske 
mot insektsstikk. Da kan livstruende 
allergiske reaksjoner oppstå. Ring 
alltid 113 hvis du får stikk i munnhu-
len/svelg/hals, øyet, får mange stikk, 
utvikler en allergisk reaksjon med 
økte lokale symptomer med eller uten 
pustebesvær, eller er stukket og har 
kjent allergi mot insektet. 

De aller fleste får kun lokale reaksjo-
ner som vanligvis blir bedre i løpet 

av noen timer. Disse reaksjonene er 
vanligvis svie, smerte, kløe, rødhet og 
hevelse. 

Hvis det ikke kommer noen sympto-
mer på allergisk reaksjon, så kan du 
fjerne brodden hvis den fortsatt sitter 
i huden (bruk f.eks. en pinsett). Lokale 
smerter kan lindres ved å legge på 
noe som kjøler ned stedet eller smøre 
på en lindrende salve. Dette gjelder 
kun for stikk hvor det ikke er kommet 
symptomer på en allergisk reaksjon.

FLÅTT
De fleste flåttbitt er ufarlige, ca. 98 
% av flåttbittene skjer uten smitte av 
bakterien Borrelia. I noen sjeldne 
tilfeller kan det medføre smitte av 
Borrelia, som kan føre til sykdommen 
Borreliose. Borreliose kan føre til et Vepsestikk

Førstehjelpstiltak i 
sommerhalvåret

lokalt utslett som heter «erytema 
migrans», i noen sjeldne tilfeller kan 
nervesystemet rammes. 

Flåtten bør fjernes så raskt som mulig. 
Bruk en pinsett eller bruk neglene. Ta 
tak helt inntil huden og unngå å klem-
me på selve flåttkroppen. Dra flåtten 
rett ut til den slipper taket. Hvis noe 
skulle bli sittende igjen så vil det avstø-
tes fra huden i løpet av noen dager.

Hvis du skulle få utslettet «erytema 
migrans», så ta kontakt med lege for 
vurdering videre behandling, med 
bl.a. antibiotika. 

TIPS FOR Å FOREBYGGE SOLFORBREN-
NING/OVEROPPHETING
• Bruk solkrem med høy faktor, spe-

sielt de første dagene.
• Dekk til med lyse klær, bruk lue/

caps/solhatt
• Vær forsiktig med fysisk aktivitet 

når solen er på sitt varmeste
• Innta mye væske (morgenurinen er 

«lys» når du får i deg tilstrekkelig 
væske)

TILTAK VED SOLFORBRENNING/OVER-
OPPHETING
• Unngå sol-eksponering. Få i deg 

mye væske. 
• Bruk avkjølende kremer.
• Våte laken over de solbrente parti-

ene (men vær obs på kombinasjo-
nen av våte laken og aircondition 
som kan gi luftveisinfeksjon). 

• Ved smerter kan du bruke smer-
testillende medikamenter som 
paracetamol og ibumedtin, eller 
smertestillende krem (lidokain). 
Hydrokortison-krem kan brukes 
hvis du får eksematøst utslett.

Flåttbitt 



HY T TE OG FR IT ID  2524  HY T TE OG FR IT ID

VEIRETT TIL HYTTA 
– ULIKE STIFTELSESGRUNNLAG
En forutsetning for rett til vinterbrøy-
tet vei er at man har veirettighet med 
bil til hytta. En slik rettighet kan følge 
av flere grunnlag, slik som avtale, 
hevd og tålt bruk. I noen tilfeller vil det 
følge direkte av grunnlaget for veiret-
tigheten om man har rett til vinter-
brøyting. Eksempelvis kan det være 
avtalt rett til helårsvei eller brukerne 
av veien kan i god tro ha praktisert 
vinterbrøyting i så lang tid at det er 
hevdet rett til vinterbrøyting. 

Hvis det ikke følger eksplisitt av 

stiftelsesgrunnlaget om rettigheten 
gjelder vinterbrøyting, må innholdet 
av rettigheten tolkes og utfylles, jf. 
servituttlova § 2 og sameigelova § 3. 
I henhold til disse bestemmelsene 
skal rettigheten brukes i tråd med hva 
som samsvarer med «tida og tilhøva», 
men skal ikke være til «urimeleg eller 
uturvande» ulempe for andre. Det 
innebærer en interesseavveining mel-
lom behov for vinterbrøyting opp mot 
ulemper ved vinterbrøyting. 

HVILKE FORHOLD TALER FOR 
RETT TIL VINTERBRØYTING?
Det naturlige utgangspunktet er det 

som slås fast av Eidsivating lagmanns-
rett i saken inntatt i RG-2012-1311. 
Her angir lagmannsretten at vinter-
brøyting i dag er en «alminnelig og 
naturlig utvikling av hytteområder 
på fjellet». Dette gjelder særlig for mo-
derniserte hytteområder med hytter 

Jus

Tekst: 
 
Jonas Nilsen
Advokat flm.
Marius Aarskog
Advokat
Østby Aarskog 
Advokatfirma AS

Fjellhyttelivet må sies å være en del av 
den norske folkesjela, og virker dessuten 
mer populært enn noen gang. Et spørsmål 
som har vært til behandling for domstolen 
ved flere anledninger i senere tid er om 
fjellhytteeierne har rett til vinterbrøytet vei 
frem til hytta. Rettspraksis viser at dette må 
bedømmes konkret basert på de behov og 
ulemper som gjør seg gjeldende for brukerne 
og eierne av veien. 

Vinterbrøyting er i dag en 
«alminnelig og naturlig 
utvikling av hytteområder 
på fjellet»

Foto: Erik Helli

Har man rett til vinter-
brøytet vei til hytta?
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til helårsbruk. I den saken vektla lag-
mannsretten til fordel for hytteeierne 
at vinterbrøyting innebar at hyttene 
kunne brukes på en langt mer lettvint 
måte gjennom hele året. Dessuten 
bidro det til enklere byggeaktivitet, 
vedlikehold og annet bistand på 
vinterstid. Disse forholdene var etter 
lagmannsrettens syn vektigere mo-
menter enn grunneierens ønske om å 
bevare områdets uberørte estetikk og 
gode skiløyper. 

At veirett omfattet rett til vinterbrøy-
ting, kom dessuten også Borgarting 
lagmannsrett fram til i en sak inntatt 
i LB-2018-123901 fra Ål kommune. 
Her var det spørsmål om veirett 

på ‘grasveg’ også innebar rett til 
vinterbrøyting. Grunneieren anførte 
at vinterbrøyting kunne medføre 
skade på veiene, men ble ikke hørt 
av lagmannsretten. Lagmannsretten 
la avgjørende vekt på alle praktiske 
fordeler med vinterbrøyting, slik som 
forenklet tilkomst for tømming av 
septikkummer på vinterstid. 

HVILKE FORHOLD TALER MOT RETT TIL 
VINTERBRØYTING?
Når det gjelder forhold som kan tale 
mot rett til vinterbrøyting, har det sær-
lig vært lagt vekt på om vinterbrøyting 
kan stå til skade for næringsvirksom-
het. I en sak fra Harstad kommune, 
konkluderte Hålogaland lagmannsrett 

med at ulemper som vinterbrøyting 
ville medføre for grunneiernes mulig-
het til å drive trefellingsvirksomhet, 
var så stor at hytteeiernes interesse 
for vinterbrøyting ikke kunne få gjen-
nomslag, jf. LH-2006-87902.

Dersom reguleringsplan eller andre 
bindende offentlige bestemmelser 
om arealbruk står i veien for vinter-
brøyting kan dette ikke gjennom-
føres med bistand fra for eksempel 
jordskifteretten, jf. jordskifteloven § 
3-17. Dette spørsmålet var gjenstand 
for behandling i en bruksordningssak 
fra Sel kommune som kom helt opp 
til behandling for Høyesterett, jf. HR-
2019-2102-A. 

Foto: Erik Helli
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Tekst og foto: Øyvind Stranna Larsen, 
Norsk Ved Forum for vedprodusenter

V edprodusenten jeg besøkte 
trodde ikke at det skulle bli 
noe vedsalg i en slik varme, 

men der tok han feil. En hytteeier kom 
innom og kjøpte flere sekker bjørke-
ved. Han hadde investert i en liten, 
flyttbar bakerovn, nå skulle det lages 
både pizza og kaker.

VEDFYRTE BAKEROVNER 
IGJEN POPULÆRE 
De siste årene har flere vedprodu-
senter registrert økt salg av ved også 
om sommeren. For bakerovnene har 
igjen blitt populære. Disse tradisjons-
rike ovnene som før elektrisitetens 
tidsalder var svært viktige for baking 
både av brød og kaker. På gårdene 
hadde man i eldre tider ofte et såkalt 
bryggerhus. En liten bygning på tunet, 
med bakerovn. Bryggerhusene ble 
også benyttet som en reservebolig 
om sommeren. Ofte i forbindelse med 
innendørs vedlikehold av hovedbyg-
ningen. Men også når det ikke var 
nødvendig å flytte ut i bryggerhuset 
så valgte mange familier allikevel å 
gjøre det, hver eneste sommer. Kan-
skje følte man behov for litt forand-
ring. Alt ble tatt litt enklere i brygger-
huset, og noen mener flyttingen var 
en forløper til dagens hytteliv. 

I store bakerovner laget man mengder 
av bakervarer. Ofte brød for en lengre 
periode. Men, så fikk vi elektrisiteten 
og elektriske bakerovner. Mange 
bryggerhus ble etter hvert ombygd, 
vedfyrte bakerovner forsvant. I man-
ge, mange år var det svært få som 
benyttet seg av slike ovner. Inntil for 
en del år siden, da skjedde det noe. 

Vi fikk nemlig tilgang på små bakerov-
ner med hjul, som enkelt kunne flyttes 
fra et lager til utendørs benyttelse. 
Dessuten, de som fremdeles hadde 
tradisjonsrike, store bakerovner fant 
ut at her fikk man jo svært velsmaken-
de bakst, ikke minst herlig pizza. Den 
stammer opprinnelig fra Napoli, der 
flatt brød først ble dekket med tomat-
saus, ost mm., og bakt i vedfyrt ovn. 
Først på 1970-tallet fikk nordmenn 
virkelig smaken på denne italienske 
matretten. Flere pizzarestauranter 
laget etter hvert pizza fra vedfyrte 
bakerovner, noe kundene satte stor 
pris på. Og i nyere tid har vi altså fått 
tilgang på de små, transportable, ved-
fyrte bakerovnene. Svært praktiske 
på hyttene, der man koser seg med 
pizza og annen bakst rett fra ovnen.

VIKTIG MED RIKTIG BRENSEL
Når du skal velge brensel til bakerovn 
er det viktig å unngå furuved. Glørne 
med trerester rakes jo innover i ovnen 
når den har kommet opp i riktig tem-
peratur for baksten. Og i furu er det 
en del kvaestoffer som lett kan sette 
smak på maten. Lauvtreslagene inne-
holder ikke slike stoffer og er derfor 
velegnet, bjørk er et godt valg. For 

Ved brukes også i 
sommervarmen i juli

For noen år siden besøkte jeg en av våre 
medlemmer i Norsk Ved Forum for ved-
produsenter, han holder til like utenfor 
Risør. Dette var i juli måned, strålende 
sommervær med badetemperatur og mye 
folk på hyttene.

Napolitansk pizza har tynn bunn og 
skal stå inne i ovnen kun 2-5 minutter.

I store bakerovner 
laget man mengder av 
bakervarer. Ofte brød for 
en lengre periode.

Bryggerhusene ble brukt 
som reservebolig om 
sommeren

Ved
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Rett løsning premieres med FLAX-lodd! 
KRYSSORD

Svarfrist: 31. august og sendes inn slik: 
E-post: norges@hytteforbund.no | Post: Norges Hytteforbund, Billingstadsletta 25, 1396 Billingstad
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Litt hjernetrim 
på nest siste side...

å ha best mulig kontroll på tempera-
turøkningen bør det brukes finkløyvd 
ved. Hvis noen av vedkubbene er litt i 
grøvste laget så bruk øksa. 

VIKTIG MED RIKTIG TEMPERATUR
Den mest optimale temperaturen 
for en pizzaovn er ca. 430°C, målt 
på ovnsgulvet. Temperaturen ved 
ovnskuppelen blir da ca. 485°C. På 
ovnsgulvet må ikke temperaturen 

Bakerovnene benyttes også til å lage 
nydelige boller, brød og kaker.

Bryggerhuset var en liten, koselig 
bygning på gårdene. Ofte med en 
bakerovn. Heldigvis har mange 
bryggerhus blitt restaurert og 
godt vedlikeholdt, slik som dette.

NORSK FORUM FOR
VEDPRODUSENTER

• Norsk Ved Forum for 
vedprodusenter bidrar 
med artikler om ved og 
vedfyring til Hytte og 
Fritid. 

• Vi er et interesseforum 
primært for 
næringsdrivende 
vedprodusenter, men 
også for alle andre 
som produserer ved 
på hobbybasis eller er 
interessert i ved. 

• Forumet har ca. 2500 
medlemmer over hele 
landet. 

• Alle får tilsendt fagbladet 
Norsk Ved som er Norges 
eneste fagblad om ved. 

• Norsk Ved Forum for 
vedprodusenter er 
medlem av Skogbrukets 
HMS-utvalg og Standard 
Norge sin rådgivende 
komité for bioenergi. 

• Vi arrangerer fagdager 
for våre vedprodusenter 
over hele landet og 
bidrar med oppdatert 
informasjon om effektiv 
vedproduksjon og god 
kundebehandling. 

• Våre medlemmer 
dokumenterer via sitt 
medlemskap at de har 
en særlig interesse for 
vednæringen. 

• Vedkunder gir ofte 
tilbakemelding på at 
de helst kjøper ved av 
produsenter som er 
medlem av forumet. 

overstige 465°C, da vil du brenne 
pizzaen. Og dette er alvor, ikke minst i 
pizzaens hjemland Italia. For steke-
temperaturene bestemmes av den 
napolitanske pizzaforeningen «Verace 
Pizza Napoletana». Ved denne me-
todikken må ekte napolitansk pizza 
utelukkende stekes i en vedfyrt piz-
zaovn. Temperaturen på ovnsgulvet til 
en vedfyrt pizzaovn bør måles med en 
infrarød termometerpistol. Pizzaovner 
har vanligvis innebygde termometre, 
men de måler som regel ikke tempe-
raturen på ovnsgulvet.



32  HY T TE OG FR IT ID

Retur: Billingstadsletta 25, 1396 Billingstad

Vi har en god historikk på spørsmål  
som eiere av fritidsboliger har.  

www.hytteforbund.no

Våre nettsider kan gi deg 
svar på mange relevante 

spørsmål

#norgeshytteforbund facebook.com/ 
NorgesHytteforbund


