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Høring - Friluftsforskrift for Lofoten 20/16947
Det vises til brev av 13.11.2020 der forslag til Regional friluftsforskrift for Lofoten legges ut for
høring.
Formålet med forskriften er å bedre grunnlaget for forvaltningen av friluftslivsaktivitetene i Lofoten
og fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv til glede for alle i samarbeid med grunneier.
Ferdselsreglene skal bidra til å forebygge skader på naturverdiene, fremme muligheten for
friluftsliv, opprettholde ro og orden, og sikre at allemannsrettens grenser etterleves.
Nordland fylkeskommune opptrer som grunneier og rettighetshaver på vegne av staten i statlig
sikrede friluftslivsområder. Fylkeskommunen uttaler seg derfor med to roller i denne saken:
1. Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og
bygningsloven, herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer.
2. Som grunneier og rettighetshaver for de statlig sikrede friluftslivsområdene Kalle, Røyrvika
og Hauklandstranda.

Uttalelse bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og
bygningsloven, herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer:
Med bakgrunn i arbeidet med besøksforvaltning i Lofotkommuene mener vi at det er klokt og
strategisk riktig at det utarbeides en regional forskrift for friluftsliv i Lofoten. Det førende i en
friluftsforskrift må være allemannsretten og allmennhetens interesser og tilgang til friluftsområder.
Der synes det som at formålet i forskriften treffer godt.
Når det gjelder ferdselsreglene i de angitte friluftsområder i kommunene Moskenes, Vestvågøy og
Vågan, synes vi at områdeavgrensningene er noe skjematisk og at det for enkelte, utvalgte
områder mangler nærmere begrunnelse og vurderinger for valg av områder med teltforbud.
I forhold til telting i tilknytning til drikkevann vises det til plan- og bygningsloven som et godt verktøy
for kommunene for å ivareta/beskytte drikkevannskildene sine. Dette gjøres blant annet ved å
Adresse:

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Tlf.:
75650000
E-post: post@nfk.no

Besøksadresse:

Prinsensgate 100

Samfunnsutvikling
Folkehelse og lokal samfunnsutvikling
Tomm Jensen
Tlf: 75650452

innarbeide hensynssoner og planbestemmelse i kommuneplanens arealdel og i andre relevante
planer.
Nordland fylkeskommune har samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i Nordland samt
samarbeidsavtaler med alle regionale friluftsråd. Vi ønsker et samarbeid med kommunene i
Lofoten, gjerne gjennom Lofoten friluftsråd, om erfaringene med innføring av forskriften, spesielt
erfaringer knyttet til telting og teltforbud.
Vi mener det vil være bra å utarbeide en informasjonsstrategi i form av kart og informasjon til
fastboende og tilreisende som viser områder med teltforbud og andre ferdselsreguleringer som
verneforskrifter og restriksjoner i drikkevannsforskriften.
Kulturminnefaglig
Lofoten er en region som er rik på kulturminner, automatisk fredete så vel som ikke-fredete.
Eksempler på sistnevnte kategori kan være ferdselsveier, gamle gårder og nyere tids
kulturlandskap.
Det er en rekke positive effekter av at kulturminner blir brukt – man kan lage attraktive turmål hvor
man tilgjengeliggjør kulturminnenes historie og betydning, man kan bygge forståelse for vern og
skjøtsel og forebygge slitasje, forfall og gjengroing. Noen negative effekter kan det også være,
stort trykk kan forårsake tråkk- og bruksslitasje, uvitenhet kan forårsake skader og hærverk.
Informasjon er ofte godt vern av kulturminner og vi viser til ovennevnte innspill om en
informasjonsstrategi, som også kan informere om kulturminner og eventuelle kjøreregler. En
skjøtselsstrategi i områder med mye tråkk og kulturminner kan også være med på å balansere
bruk og vern av kulturminner i populære friluftsområder.
Kulturminneseksjonen i Nordland fylkeskommune blir gjerne med å gi mer konkrete innspill på et
mer finmasket nivå, dersom Lofoten friluftsråd ønsker dette.
Kontakt arkeolog Tor-Kristian Storvik, tlf. 7564 0529.
Planfaglig
Det som kommer frem av friluftsforskriften og ønskes å videreføres, bør fremkomme i kommunens
planer. Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og detaljreguleringer, kan bidra til å sikre de
ønskede interessene både for bruk og vern. Forankring i planer vil bidra til helhetlig planlegging og
forvaltning.
Fylkesveg
På et generelt grunnlag ønsker vi å gjøre kommunene i Lofoten oppmerksomme på at det ikke bør
legges til rette for opphold i friområder uten at trafikksikkerhet i området blir vurdert. Særlig er det
viktig at sikkerhet for myke trafikanter blir ivaretatt, samt å sikre mange nok parkeringsplasser ved
populære turområder.
Sesselja Jonsdottir, rådgiver, tel. 75655224
Nordland fylkeskommune ønsker dere lykke til videre i arbeidet med friluftslivsforvaltning i Lofoten.
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Uttalelse på vegne av staten for statlig sikrede friluftslivsområder:
Nordland fylkeskommune opptrer som grunneier og rettighetshaver på vegne av staten, ved
Miljødirektoratet, i statlig sikrede friluftslivsområder.
Det foreslås regulering av ferdsel, telting og parkering i de statlig sikrede områdene Kalle og
Røyrvika i Vågan kommune, og Hauklandstranda i Vestvågøy kommune. Atferdsregler etter
friluftsloven § 15 forutsetter samtykke av eieren eller brukeren.
Fylkeskommunen er klar over at de sikrede områdene som omtales i forskriften har svært mange
besøkende. Dette medfører at de i praksis fungerer som turistattraksjoner deler av året.
Høy trafikk fra tilreisende og bruk av området fra kommersielle aktører er med på å fortrenge
lokalbefolkningens bruk. Friluftsområdene oppleves også som mindre tilgjengelige for
allmennheten og mindre attraktive å bruke. Det store antallet besøkende medfører en belastning
på natur og infrastruktur og gjør at det er behov for tilrettelegging og infrastruktur knyttet til
besøksforvaltning.
Fylkeskommunen ser behovet for en regulering av disse områdene. Vi ønsker imidlertid at
reguleringen holdes til et minimum. All regulering må ha som formål å fremme allmennhetens
friluftslivsutøvelse, samt å holde områdene tilgjengelige og attraktive å bruke.
Sommersesongen 2021 bør brukes til å høste erfaringer med bruk av forskriften. Fylkeskommunen
er gjerne med på en dialog om eventuelle endringer og tilpasninger i forskriften med bakgrunn i
erfaringer fra 2021.
Røyrvika
For Røyrvika foreslås et designert område for telting i maks to døgn. Det foreslås også et område
med teltforbud fra 1. mai til 1. oktober. For parkeringsplasser foreslås forbud mot overnatting i
campingvogn og bobil fra kl. 24:00 til 06:00.
Fylkeskommunen er kjent med at telting ned mot stranden bidrar til å fortrenge besøkende som er
der på dagstur og brukere av benker og bålplasser. Formålet med å etablere et eget område for
telting noe unna de opparbeidede friluftslivsområdene er å legge til rette for både telting og andre
brukere.
Fylkeskommunen er positive til at det etableres et eget område for telting. Dette forutsatt at
etableringen er i tråd med friluftsloven § 9 og at man har aksept for dette fra hytteeiere innenfor
150 meters avstand fra teltområdet. Kommunen og friluftsrådet bes vurdere å bruke naturlige
skiller/markører i landskapet for avgrensing av teltområde, slik at det blir lett for besøkende å forstå
hvor dette er.
Etablering av et designert område for telting kan medføre behov for tilrettelegging og vedlikehold.
Kommunen og friluftsrådet bes vurdere om det er behov for tilrettelegging av teltområdet og om
tiltak bør innarbeides i kommunens forvaltningsplan for det statlig sikrede friluftslivsområdet.
Kalle
For Kalle foreslås et designert område for telting i maks to døgn. Det foreslås også et område med
teltforbud fra 1. mai til 1. oktober. For parkeringsplasser foreslås forbud mot overnatting i
campingvogn og bobil fra kl. 24:00 til 06:00.
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Fylkeskommunen ber om at området med teltforbud begrenses til å gjelde Kallebukta. Det er i
dette området presset på arealene og behovet for kanalisering av telting er størst. Det er også her
man har etablert et serviceanlegg og ny parkeringsplass er under planlegging. Fylkeskommunen
stoler på at kommunen og friluftsrådet, som har best kjennskap til området, finner en god
avgrensing av området med teltforbud mellom Kalle og Paradis.
Dette innebærer at området ved Paradis forblir åpent for telting i sommersesongen 2021. Det vil
være viktig å gjennomføre en evaluering av denne ordningen høsten 2021.
Hauklandstranda
For Hauklandstranda i Vestvågøy kommune foreslås det at det opprettes utvalgte områder for
telting i maks to døgn. I øvrige deler av områdene foreslås et teltforbud fra 1. mai til 1. oktober. Det
vises her til høringsuttalelse av 04.09.2020 til «Friluftsforskrift for Hauklandstranda i Vestvågøy
kommune». Uttalelsen er vedlagt.
Andre tilbakemeldinger
Tegnforklaring til kartene i forskriften inneholder ett punkt om teltforbud og ett om områder med
begrenset telting. Begge punktene beskriver i praksis det samme. Fylkeskommunen foreslår at
disse slås sammen til ett punkt. Tekst kan være: «Teltområder. Maks to døgn jf. friluftsloven § 9.

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
Seksjonsleder plan og ressursutvikling

Tomm Jensen
saksbehandler
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