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30. desember 2020
UTTALELSE TIL FRILUFTSFORSKRIFT FOR LOFOTEN
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til utkast til friluftsforskrift for Lofoten, versjon
20.10.2020. Vi har forståelse for atdet er behov for en forskrift ut fra den store
tilstrømmingen av turister, som ønsker å oppleve og bruke naturen. Samtidig er
naturbasert turisme viktig for Lofoten. FL vil berømme grepet med å utarbeide en felles
forskrift for alle kommunene i Lofoten. Det gjør det lettere for alle parter å forholde seg til
den.
FL mener det er viktig at forskriften gjøres så kort og konsis som mulig for at den skal bli
lest og etterlevd. Videre mener vi enhetlig språkbruk er viktig, og mener at den
gjennomgående bør omtales som friluftsforskrift –nå brukes også «ferdselsregler». I tråd
med det tror vi de to setningen i formålet kan skrives sammen til en setning uten at en
mister vesentlig innhold. Eksempelvis:
Friluftsforskriften skal fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv i Lofoten i samarbeid
med grunneiere, forebygge skader på naturverdier, bidra til at ro og orden opprettholdes
og sikre at allemannsrettens grenser etterleves.
Paragraf 2 omhandler virkeområde. Her brukes begrepet «ferdselsregler» og det sies at
disse bare gjelder i tre av kommunene. Så vidt vi kan forstå er det reglene om telting, § 6,
som bare gjelder de tre kommunene, mens forskriften for øvrig gjelder alle seks
kommunene. En alternativ formulering kan være:
Friluftsforskriften gjelder alle kommunene i Lofoten. For kommunene Vågan, Vestvågøy
og Moskenes er det innført særskilte regler om telting og annen utendørs overnatting, jf §
6.
Paragraf 4 omhandler avfall og søppel spesielt og i tillegg til at det er omtalt i paragraf 3.
Det settes her betingelse om at ferdsel og opphold bare er tillatt dersom en legger avfall
og søppel i angitte beholdere eller bringer det ut av området. FL er spørrende til om en
har hjemmel til en slik begrensing av allemannsretten. Vi anbefaler at dette sjekkes ut
med Miljødirektoratet dersom en ønsker å opprettholde denne paragrafen. Etter vår
oppfatning er avfall og søppel ivaretatti paragraf tre, eller kan eventuelt forsterkes der,
eksempelvis: Avfall og søppel skal legges i angitte avfallsbeholdere eller bringes ut av
området på en forsvarlig måte.
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Paragraf seks omhandler telting, og vi oppfatter at det er et særlig behov for å begrense
telting i en del områder. Vi forstår det slik at telting er tillatt etter ordinære regler for øvrig,
og for helheten mener vi det bør framgå av forskriften. Eksempelvis.
Telting og annen utendørs overnatting (alle typer telt, gapahuk, hengekøyer o.l.) er tillatt
etter Friluftslovens bestemmelser om inntil 2 døgn i utmark minst 150 meter fra bebodd
hus eller hytte, med unntak av områder med teltforbud, avgiftsbelagte teltplasser og
områder med begrenset telting, slik det framgår av nedenstående §§ 6.1, 6.2 og 6.3:
Vi ser at det er egen bestemmelse om at det for grupper over 20 personer alltid skal
innhentes tillatelse til telting ut over 2 døgn, men dette er vel en unødvendig
bestemmelse siden det uansett ikke er tillatt med telting ut over 2 døgn? Eller er dette
ment for områder i høgfjellet og fjernt fra bebygelse?
Paragraf 9 omhandler overtredelse. Det vises her både til muligheten for bortvisning og
politianmeldelse. For ordens skyld bør det nok for bortvisningsmulighet vises til
Friluftslovens § 11.
Friluftsrådenes Landsforbund ønsker dere lykke til med sluttføring av arbeidet med
Friluftsforskrift, og håper den vil bidra til gode friluftslivsopplevelser for både fastboende
og tilreisende og gavne det naturbaserte reiselivet i Lofoten.
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