
 
 

 
 

 

 
   

Saksframlegg 
 

 
Ark.:  Lnr.: 8151/22 Arkivsaksnr.: 22/1004-1 
 
Saksbehandler: Marie Skavnes 
 
VURDERING ETTER FRILUFTSLOVEN §14 - INNGANGSPENGER HELVETE NATURPARK  
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken skal det tas stilling til om Gausdal kommune skal gi Dalbakken Fjellgard 
tillatelse til å ta inngangspenger til Helvete Naturpark. Kommunedirektøren foreslår at det 
gis tillatelse til å kreve avgift/inngangspenger for tilrettelagt område ved Jettegrytene/ 
Helvete Naturpark. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Statsforvalteren i Innlandet har bedt Gausdal kommune ta en ny vurdering av om billettkrav 
for inngang til Jettegrytene/Helvete er innenfor intensjonen i Friluftslovens § 14. Det er 12 år 
siden forrige gang saken var oppe til behandling i planutvalget. Eier, Dalbakken Fjellgard 
v/Odd Midtlin, er blitt forespurt om grunnlaget for inngangspengene, og han belyser dette 
med å ha investert mye for å gjøre området tilgjengelig og trygt for besøkende. Utover 
sikring og trapper er det blant annet bygd sanitæranlegg med fire toaletter for fri benyttelse, 
og avgiftsfri parkeringsplass som er utvidet til en kapasitet på 50 biler. Eier har i tillegg 
tegnet ulykkesforsikring for besøkende til jettegrytene. I sommersesongen har èn person full 
jobb med å holde anlegget i orden. De siste par årene har eier gjort betydelig vedlikehold, 
grunnet bl.a. isblokkeris som faller ned fra veggene og gir skader i trappene.  
 
Helvete Naturpark omfatter jettegrytene og Dalbakken Fjellgard. Jettegrytene ligger helt sør 
i Espedalen, ca. 200 meter fra riksveg 255. Trafikken til attraksjonen begynte i 1954 da det 
ble ryddet stier og satt opp rekkverk. Stien ned til jettegrytene går i skogsterreng slakt 
nedover, og i den siste bratte nedstigningen er det satt opp trapper med gelender. Den aller 
siste biten ned går på fjellgrunnen med rekkverk hele veien. Stien går helt ned i bunnen på 
den største gryta som er over 20 meter i diameter og 40 meter dyp. Herfra kan man gå 
innover juvet der det er flere større og mindre gryter. Navnet «Helvete» kommer av at gjelet 
var vanskelig å passere med hest og slede på den tiden det var gruvedrift i Espedalen. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Dalbakken Fjellgard har tatt inngangspenger til området siden 60-tallet, ved siden av 
kiosksalg på området, men det var først i 2010 at søknad om tillatelse ble behandlet av 
kommunen. Følgende vedtak ble gjort i planutvalgets møte 12.11.2010: 
 
Etter Friluftslovens § 14. gis Dalbakken Fjellgard ved Odd Midtlin  
tillatelse til å kreve avgift/inngangspenger for tilrettelagt område ved Jettegrytene/Helvete.  
Det settes følgende vilkår for tillatelsen:  
1. Vesentlig endring av avgift/inngangspenger skal godkjennes av kommunen.  
2. Oversikt over antall besøkende sendes årlig til kommunen innen 1. desember. 
 
Kommunen har siden 2010 ikke mottatt årlig informasjon om antall besøkende, og ikke 
mottatt ny søknad om endrede priser. Dette har ifølge eier vært en rutinemessig svikt fra 
deres side og vil følges opp fremover. 
 
Oversikt over endring av inngangspriser: 

 2010 billettpris (kr) 2022 billettpris (kr) 
Dagsbillett voksen  50 90 
Dagsbillett barn over 6 år 50 45 
Familiebillett 150 Tilbys ikke 
Grupperabatt Tilbys ikke Hver 10. besøkende gratis 

 
Helvete Naturpark har åpent daglig i hele juli og halve august, samt helgebasert fra midten 
av mai til ut høstferien. Billetter selges i kaféen, som også har salg av mat, drikke og andre 
handelsvarer. Ifølge hjemmesiden tilbys også guidede turer til jettegrytene. 
 
Lovgrunnlaget 
Friluftsloven § 14. sier: Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker 
etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass 
eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier 
eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt 
løyve. 
 
Dersom eiere av tilrettelagte anlegg i naturen skal ta avgift for alminnelig ferdsel i disse, må 
dette skje etter Friluftsloven § 14, ved at kommunen gir tillatelse. Uten slik tillatelse kan det 
ikke forbys eller settes opp skilt som hindrer allmenn ferdsel. Eiere av anlegg kan derimot ta 
betalt for leie av utstyr eller kjøp av guidetjenester i anlegget uten nærmere tillatelse. 
Eventuelle andre reguleringer av ferdsel i slike anlegg kan skje i kommunal forskrift etter 
Friluftsloven § 15.  
 
I rundskriv T- 3/07 gjeldende Friluftsloven presiseres det: Dersom et område blir spesielt 
tilrettelagt for allment friluftsliv, kan det tas betaling - for å dekke kostnadene med 
tilretteleggingen. 
 
VURDERING: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Allemannsretten til ferdsel, opphold og høsting som er nedfelt i friluftsloven er av stor 
betydning for mulighetene til å utøve friluftsliv. Friluftsloven fra 1957 ble til i en tid da særlig 
fotturer og høstingsaktiviteter utgjorde kjernen i friluftslivet i Norge, og konfliktsituasjonene 
loven tok sikte på å løse gjaldt i hovedsak mellom grunneierinteressene og allmenhetens 
interesser. Friluftslivet i Norge har siden loven ble vedtatt blitt stadig mer mangfoldig, flere 
aktiviteter er kommet til og flere brukergrupper deltar i friluftsaktiviteter.  
 
Friluftsloven § 14 åpner for at det kan avkreves en rimelig avgift for såkalte «opparbeidede 
friluftsområder». Begrensningen ligger i at avgiften ikke må «…. stå i misforhold til de tiltak 
eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket.»  
Jettegrytene i Helvete Naturpark er et eksempel på en tilrettelagt/opparbeidet ferdsels-
destinasjon.  
 
Det er uheldig at det ikke har vært søkt om tillatelse til å endre satsen på billettprisen siden 
2010.  Søknadsplikten etter Friluftsloven § 14 gjør det mulig for det offentlige å føre kontroll 
med at ytelser er tilstrekkelige når det gjelder slike forhold, og dette anses som et viktig 
virkemiddel for å ivareta intensjonen i loven. Kommunen har gjennom en slik prosess 
anledning til å tilbakekalle en gitt tillatelse, eller gripe inn i en etablert ordning, dersom det 
viser seg at den ikke praktiseres i samsvar med lovens vilkår. Det er viktig at kommunen 
følger med og tar opp med eier/bruker forhold som anses å falle inn under Friluftslovens § 
14.  
 
Grensen for adgangen til å ta betaling i tilknytning til friluftsliv og ferdselsrett framgår av 
Friluftslovens § 14 om avgift for adgang til opparbeidet friluftsområde. Bestemmelsen 
beskytter allmennhetens rett til ferdsel og friluftsliv. Samtidig anerkjennes rett for eier eller 
bruker til innen angitte rammer å ta betalt for visse tilretteleggingstiltak som skjer til 
friluftsformål. Herunder gis om nødvendig grunnlag for å stenge områder for ferdsel for å 
kunne gjennomføre avgiftsinnkrevingen.  
 
For å sikre at prisnivået holdes på et fornuftig nivå, bør endringer godkjennes av kommunen, 
på lik linje med bomavgift på veier. 
 
Billettprisen for personer over 6 år har steget med 40 kr siden 2010, fra 50 til 90 kr. 
Inflasjonsberegning gir 63 kr som dagens verdi av billettprisen på 50 kr i 2010. Inkludert i 
dagens billettpris er ulykkesforsikring, tilgang til fire toaletter, tilgang til parkering, samt 
vedlikeholdte og tilrettelagte ferdselsårer til jettegrytene. Kommunen skal vurdere om 
prisen står i misforhold til de tiltak som er gjort til fordel for friluftsfolket og kan sette vilkår 
til en tillatelse. 
 
Kommunedirektøren vurderer at tilretteleggingen av ferdselen til jettegrytene med trapper 
og gelender har medført at flere har kunnet ta del i naturopplevelsen, ettersom nedfarten til 
grytene anses å være risikofylt grunnet både bratte heng og glatte partier. Det at billettpris 
også inkluderer tilgang til toalett, parkering og ivaretakelse av ulykkesforsikring tilsier at 



  
 
 

  
 
 

 

 
rammen for ferdselsavgift vurderes som rimelig. Kommunedirektøren foreslår derfor at det 
gis tillatelse til å ta inngangspenger i medhold av Friluftlovens § 14. 
 
På bakgrunn av at vilkår gitt i vedtaket fra 2010 ikke har vært oppfylt, foreslår 
kommunedirektøren å legge inn et punkt i vedtaket om tilbaketrekking av tillatelse dersom 
vilkårene ikke følges. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
Med hjemmel i Friluftslovens § 14 gis Dalbakken Fjellgard, ved Odd Midtlin, 
tillatelse til å kreve inngangspenger for tilrettelagt område ved Jettegrytene i Helvete 
Naturpark. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
1. Vesentlig endring av billettpris skal godkjennes av kommunen gjennom innsending av 
søknad. 
2. Oversikt over antall besøkende sendes årlig til kommunen innen 1. desember. 
 
Dersom ovennevnte vilkår ikke følges kan kommunen trekke tilbake tillatelsen. 
 


