
Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

Geocaching i verneområder

Miljødirektoratet viser til brev av 26. januar 2016 med spørsmål om geocaching kan nevnes spesielt i 

forvaltningsplaner og andre sentrale dokumenter for verneområder og om det er mulig å gi en 

generell tillatelse til plassering av geocacher innenfor verneområder med minst strenge 

vernekategori. 

De enkelte verneområder (nasjonalparker, naturreservater og andre verneområder) har en egen 

verneforskrift med vernebestemmelser for det aktuelle området. Verneformål og verneverdier 

avgjør hvilke vernebestemmelser som fastsettes. Dette innebærer at det kan være ulike 

restriksjoner også innenfor en enkelt vernekategori. I mange tilfeller er vernebestemmelsene 

formulert generelt for å regulere ulike typer aktiviteter innenfor området. Selv om geocaching ikke 

er nevnt spesielt i verneforskriften vil bestemmelsene kunne ha betydning for geocaching.  

Som hovedregel vil geocaching ikke være søknadspliktig i nasjonalparker og landskapsvernområder, 

med mindre det er snakk om utsetting av større installasjoner som rammes av forbudet mot inngrep 

(midlertidige innretninger) eller som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter 

vesentlig.  

I nasjonalparker og større landskapsvernområder utarbeides det alltid forvaltningsplaner. 

Forvaltningsplanen skal være et verktøy for forvaltning av verneområdet innenfor rammen av de 

restriksjoner som følger av verneforskriften. I forvaltningsplanene omtales aktuelle brukerinteresser 

i verneområdet. Miljødirektoratet ser det som naturlig at geocaching omtales i forvaltningsplaner 

der det er aktuelt, og at man ved utarbeidelse av forvaltningsplaner gjør en vurdering av denne 

aktiviteten opp mot verneverdiene på linje med andre fritidsaktiviteter. Selv om geocaching ikke er 

søknadspliktig vil forvaltningsmyndigheten gjennom arbeidet med en forvaltningsplan kunne gjøre 

vurderinger av om det finnes spesielle sårbare områder, for eksempel kalvingsområder, 

rovfugllokaliteter mv., hvor det ikke er ønskelig at det utplasseres geocacher. Utkast til 

forvaltningsplan sendes på høring til berørte interesser, og i arbeidet med slike planer er det 

ønskelig med dialog med brukerinteressene. 
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Naturreservater er den strengeste vernekategorien, og som naturreservater vernes ofte områder 

med spesiell sårbar natur. I noen naturreservater vil det kunne være ferdselsforbud i hele eller 

deler av områder i spesielt sårbare perioder. I alle naturreservater gjelder et generelt forbud mot å 

«foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet», jf. naturmangfoldloven § 37 tredje 

ledd. Dette innebærer at geocaching og lignende aktiviteter kan være søknadspliktige i 

naturreservater. Selv om utplassering av geocachen(e) i seg selv ikke forringer verneverdiene, vil 

aktiviteter som ferdsel og stidannelse lettere kunne ha negativ påvirkning på verneverdiene i et 

naturreservat. 

I naturreservater er det ikke et generelt krav om utarbeidelse av forvaltningsplaner, men i områder 

der det utarbeides planer vil geocaching kunne omtales på lik linje med andre brukerinteresser. 

Spørsmål om dispensasjoner må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Forvaltningsmyndigheten 

varierer mellom de ulike verneområdene, og det er i lovverket ikke hjemmel for å gi et generelt 

unntak for alle verneområder i en vernekategori. I et enkelt verneområde vil det imidlertid kunne 

gis flerårige dispensasjoner. Forvaltningsmyndigheten vil også kunne gjøre konkrete vurderinger av 

om geocaching rammes av vernebestemmelsene for et bestemt område og dermed er 

søknadspliktig. 

Generelt mener Miljødirektoratet at den praksisen som er beskrevet om at geocachere sjekker 

forskriften for verneområdene og tar kontakt med forvaltningsmyndigheten ved behov, er 

hensiktsmessig. Informasjon og dialog vil kunne bidra til avklaringer i konkrete områder, og at 

gjenstander/letepunkter ikke plasseres i nærheten av sårbare naturområder. Videre vil 

forvaltningsmyndigheten kunne gi retningslinjer i forvaltningsplaner som utarbeides i aktuelle 

områder. 

Oversikt over verneområder og forvaltningsmyndighet for det enkelte området finnes i 

Miljødirektoratets Naturbase www.naturbase.no
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