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ANGÅENDE TELTFORBUDET PÅ TORSØY 
 
Viser til samtale med Nina Nissestad i går, angående telting på Torsøy. 
 
For tiden arbeider adrenaline.no med å lage en padleguide til Vest-Agders kyst (i 
samarbeid med VAF). I denne guiden er teltplasser vesentlig informasjon. Jeg hadde 
en flott natt i telt på Torsøy i forrige uke, men har i ettertid fått beskjed om at dette 
var ulovlig. Nå ha jeg sjekket med Nissestad hos Dem, og fått dette bekreftet. 
 
I St.Meld 39 fremheves det enkle og ikke-motoriserte friluftslivet. Når jeg ankommer 
Torsøy i kajakk ser jeg på det som både enkelt og ikke-motorisert. At jeg da tvinges 
til å padle helt til Andabeløya eller inn i Grisefjorden for å sette opp teltet finner jeg 
merkelig. I mine øyne er det her tilrettelagt i en slik grad at man har ekskludert en 
viktigere og viktigere friluftslivsgruppe; padlerne. Vi kan ikke overnatte i båten, og er 
avhengig av relativt flat grunn for å få en god natt. 
 
Jeg kan se at en generell tillatelse til telting her kan være problematisk, men hva med 
følgende løsninger: 

- En ”innhegning” på 5x5 m bak det overbygde langbordet. Her er det mulig å 
sette opp små telt for kajakkpadlere og roere. For ikke å snakke om små barn 
som ser frem til sin første natt i telt mens foreldrene ligger i båten. 

- Tidsbegrenset teltforbud – for eksempel fra 15.6 til 15.8. 
- Døgnbegrenset – forbud i tidsrommet 8-22. 

 
For adrenaline.no er det viktig å fremme det enkle og ikke-motoriserte friluftslivet. 
Slik Torsøy fremstår i dag er det en perle, men ikke for padlere. Vi håper at Dere kan 
se litt nærmere på atferdsreglene til dette friområdet. 
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