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Høringssvar – Regional friluftsforskrift for Lofoten.
Viser til den regionale friluftsforskriften for Lofoten som er lagt ut til høring.
Ifølge formålet med forskriften så skal den bidra til bedre forvaltning av friluftsområder i
Lofoten som opplever stort besøkspress.
Det er allment kjent at Unstad har et enormt besøkspress, spesielt i sommermånedene, og jeg
stiller spørsmål ved hvorfor Unstad ikke er tatt med som område i denne forskriften.
Som fastboende med små barn på Unstad (siden September 2019) så oppleves dette
besøkspresset som svært krevende. Det er etter min mening et stort behov for å få Unstad med
i regional friluftsforskrift, for å prøve å regulere ferdselen og tilstrømmingen av besøkende.
De andre områdene i Lofoten som er tatt inn under forskriften har de samme utfordringene
som Unstad.
Unstad er et område som er meget populært og attraktivt, ikke bare for turister og besøkende,
men også for fastboende i Lofoten som har kort reisevei fra bynære områder.
Slik besøksstrømmen til Unstad er i dag, spesielt i sommermånedene, så går dette både ut
over lokale som bor her og naturen rundt.
Tilgjengeligheten til Unstad som friluftsområde for lokalbefolkninger er svært begrenset i
perioder av året, og det er faktisk slik at flere fastboende unngår å bruke deler av naturen her
(for eksempel stranden og andre deler av stier og tilrettelagte oppholdssteder) for å unngå å
måtte «trå over telt» og gå sikksakk mellom bobiler, telt og folk.
Det er også kjent at denne tilstrømmingen av besøkende fører med seg sanitære utfordringer
for Unstad. De lokale opplever blant annet at besøkende tar seg til rette med sine
nødvendigheter (toalettbesøk) inne på privat eiendom/mark når de telter/camper, da det er for

langt å gå til toalettenesomer plassertut. Dettegår ut over de fastboendeog deresbrukav
egeneiendom,samtat detteikke er helsefremmende
verkenfor fastboendeeller besøkende.
Det storebesøkspresset
gårogsåutovernaturen.Her kan nevnesat dyrelivet som en gangvar
her, spesieltmedfuglerlangs fjæraog stranden,ersågodt som borteifølge de eldre
fastboende.Mangeav stienepå Unstad,for eksempelstienened mot strandener helt nedslitte
og underlageter sterktskadet.Besøkspresset
på Unstadgår ogsåutover dyre-og planteliv.

På bakgrunnav dettemenerjeg at det er et megetstort behovfor å få Unstadsom område
med i regionalfriluftsforskrift for Lofoten. Med de tiltak som alleredefinnesog som foreslås
for nærliggendeområder(Haukland,Eggum)såvil dettekunneføre til at Unstadfår et enda
størrepressav besøkendefordi det ikke er regulertpå sammemåtesom nabobygdeneog
dermedkan oppfattessom et «fristed».JegoppfordrerLofotenfriluftsråd til å ta kontakt med
det nyvalgtestyret i UnstadGrendelagellerundertegnede,
og ønskersamtidiget godt nytt år.
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