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Høringsuttalelse - regional friluftsforskrift for Lofoten
Det vises til høringsbrev om regional friluftsforskrift for Lofoten, der vi har fått høringsfrist
utsatt til 15. januar.
Lofotodden nasjonalpark, i Moskenes og Flakstad kommuner, ble vedtatt opprettet ved
kgl.res. 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 35 og § 62. Lofotodden nasjonalparkstyre er
forvaltningsmyndighet for nasjonalparken.
Formålet med Lofotodden nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et
særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper,
arter og geologiske forekomster.
I verneforskriftens formålsparagraf står det følgende om friluftsliv: «Allmennheten skal gis
anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.» Friluftslivet er altså en del av
verneformålet til Lofotodden nasjonalpark. Bestemmelser i en friluftsforskrift, med hjemmel i
Friluftsloven, som på noen måter begrenser friluftslivet i nasjonalparken, kan dermed være i
strid med verneforskriften. Det er derfor viktig at nasjonalparkstyret blir innvolvert tidlig i slike
prosesser.
Lofotodden nasjonalpark har flere populære enkeltdestinasjoner, hvor det er ytret ønske om
å regulere ferdsel/ telting. Nasjonalparkstyret har som mål å ferdigstille en besøksstrategi for
Lofotodden nasjonalpark i løpet av 2021. I den forbindelse vil styret vurdere hvordan man
skal legge til rette for en god besøksforvaltning i de ulike «press-områdene» i
nasjonalparken. Det er positivt at man i dette utkastet til friluftsforskrift ikke har lagt opp til
reguleringer av friluftslivet i områder i nasjonalparken.
Merknader til forskriften:
Hjemmel for forskriften er friluftsloven § 15, der det er fastsatt følgende:
Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan kommunen med
samtykke av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler som enhver som ferdes på
området plikter å følge. Reglene skal særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden,
verne dyre- og plantelivet og fremme helsetiltak og sanitære forhold
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Friluftsforskriften er en generell utdypning av allemannsplikten, og setter fokus på noen
viktige utfordringer vi står overfor i Lofoten knyttet til sporløs ferdsel og hensynet til naturen
og lokalbefolkningen. Arbeidet er godt forankret i Lofotkommunene, og nasjonalparkstyret
stiller seg bak det arbeidet som er gjort når det gjelder forskriftsteksten.
Når det gjelder oppholdsreguleringene i § 6, blir Lofotodden nasjonalpark ikke direkte berørt
av bestemmelsene. Det er lagt opp til teltforbud på angitte områder i Vågan, Vestvågøy og
Moskenes. I Moskenes berører teltforbudet to innfallsporter til nasjonalparken, Å og
Vindstad.
Indirekte kan det tenker at man ved å nekte telting på større områder i innfallsportene, kan
risikere å dytte aktiviteten lengre inn i fjellområdene og nær eller i nasjonalparken. Dette kan
være uheldig for verneverdier i nasjonalparken. Det er derfor viktig at slike forbudssoner blir
målrettet, at det er klare begrunnelser for forbudet, og at forbudssonen ikke blir for store i
utstrekning.
Med hilsen
Ole-Jakob Kvalshaug
Nasjonalparkforvalter
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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