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Hei!
Den regionale friluftsforskrift har nå vært ute på høring og kan nå legges frem for politisk behandling
i alle kommuner.
Felles saksutredning
Jeg har skrevet et utkast til en felles saksutgreiing som dere kan ta utgangspunkt i. Den finner dere
vedlagt sammen med alle høringssvarene. For fellesbestemmelsene, som gjelder alle kommuner, har
jeg gjort noen språklige og juridiske justeringer ut ifra innspillene som kom inn. Vedlagt finner dere
en oppdatert versjon av forskriften (Versjon 17.02.2021) der disse endringer er ført inn. Når
forskriften skal behandles politisk, er det svært viktig at det ikke blir gjort nye endringer i
fellesbestemmelsene. Det vil føre til at forskriften må behandles i alle kommuner igjen, og da
sannsynligvis ikke blir klar før sommeren. Dersom det er ønske om endringer i fellesbestemmelsene,
må vi ta det ved en senere revisjon.
Når det kommer til særreglene, altså de regler som bare gjelder for den enkelte kommune, har jeg i
saksutgreiingen skrevet en kort oppsummering av høringssvarene for hver enkelt kommune og
friluftsrådets vurdering av innspillene. Dette er ment som en hjelp, men dere må naturligvis gjøre
egne vurderinger av innspillene og om de skal tas til følge. Det har kommet mange gode innspill til
særreglene og det det er veldig viktig at dere gjør en konkret vurdering av innspillene, og kommer
med gode begrunnelser dersom de ikke skal tas til følge.,
Inntil dere har bestemt annet, er det fortsatt kartbilagene fra tidligere som gjelder. Dem finner dere
her: http://www.lofotenfriluft.no/arbeidsomrader/friluftsforskrift. Ta gjerne kontakt så vi kan
oppdatere dem i tråd med saksfremlegget som legges frem til politisk behandling.
Vedtak
Spørsmålet om hvordan forskriften skal vedtas har jeg tatt opp med flere jurister. Etter mye om og
men var tilbakemeldingene fra både KS og Statsforvalteren at det i prinsippet er seks kommuner som
vedtar hver sin likelydende forskrift. Det betyr at Moskenes, Vestvågøy og Vågan vedtar

fellesbestemmelser + særregler om telting/bobil, mens Røst, Værøy og Flakstad vedtar
fellesbestemmelsene. Summen av vedtakene om likelydende forskrifter er den regionale forskrift.
Dette betyr også at senere revideringer av særreglene kan gjøres lokalt, med høringer og vedtak i
hver enkelt kommune. Skal det derimot gjøres endringer i fellesbestemmelsene, må det vedtas i alle
kommuner. Dette er bakgrunnen for at det er viktig at det bare gjøres endringer i særreglene når
forskriften behandles politisk, og ikke i fellesbestemmelsene.
Veien videre
Når forskriften er vedtatt gjenstår arbeidet med formidlingen. Vi vil jobbe med et digitalt kart der alle
restriksjoner vises samlet (friluftsforskrift, teltforbud jf. friluftsloven eller drikkevannsforskrifter og
verneforskrifter). Det kan også være en mulighet å utarbeide en flyer, og i noen områder vil det også
være behov for skilting i terrenget. Friluftsrådet har søkt om tilskudd til skilting, men fikk dessverre
avslag fra Samfunnsløftet. Vi har fortsatt inne to søknader om midler, men vet først i mars/april om vi
får midler. I tilfelle vi får avslag, må det finnes andre løsninger på finansiering av skilting.

Til slutt kan jeg tilføye at det er stor interesse for friluftsforskriften både i Nordland nasjonalt.
Miljødirektoratet, som vanligvis ikke uttaler seg om friluftsforskrifter, har sendt inn høringssvar, da
de mener saken er veldig interessant i nasjonal sammenheng. Det er naturligvis veldig bra at arbeidet
som gjøres i Lofoten blir lagt merke til, men samtidig stiller det også store krav til at vi trår rett. Da vi
er første region i landet er vi jo litt på prøv og feil-stadiet, men med de justeringer som gjøres nå
etter høringen er vi på rette vei.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål, og jeg stiller gjerne på et møte dersom det er behov for å
diskutere høringsinnspillene eller lage nye kartbilag før saken leges frem for politisk behandling.
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