
Høringsutkast 13.11.2020 

 

 

 

Friluftsforskrift for Lofoten 

Fastsatt av Vågan kommunestyre [dato], Vestvågøy kommunestyre [dato], Flakstad 

kommunestyre [dato], Moskenes kommunestyre [dato], Værøy kommunestyre [dato], og 

Røst kommunestyre [dato] med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet §15.  

 

§ 1. Formål 

Ferdselsreglene skal 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.  

 

§ 2. Virkeområde  

Ferdselsreglene gjelder for nærmere angitte friluftsområder i Vågan, Vestvågøy, og 

Moskenes kommuner. Se kartvedlegg.  

 

§ 3. Atferd generelt 

Enhver skal opptre varsomt og hensynsfullt slik at ferdsel, opphold og aktiviteter ikke 

medfører ulemper for andre eller skader på naturen.  

Friluftsområder skal holdes ryddige og forlates i god stand, slik man selv - og andre - ønsker å 

finne dem. 

Utstyr og innretninger for allmennheten skal benyttes hensynsfullt, i tråd med tiltenkt bruk.  

Regler og bruksordninger for det enkelte område skal følges i samsvar med informasjonsskilt 

og nærmere veiledning på stedet.  

 

§ 4. Avfall og søppel 

Ferdsel og opphold i friluftsområder er bare tillatt så lenge avfall og søppel legges i angitte 

avfallsbeholdere eller bringes ut av området på en forsvarlig måte. Brukere plikter å ta med 

seg avfall ut av besøkte friluftsområder.  
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§ 5. Bruk av bål og åpen ild 

Det skal vises særlig varsomhet, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon 

eller svaberg. Det anbefales ikke å bruke engangsgriller i Lofoten. Bruk av bål og åpen grill 

bør gjøres på angitte bålplasser.  

 

§ 6. Telting og overnatting 

Lofoten har områder med teltforbud, områder med avgiftsbelagte teltplasser og områder 

med særlige teltregler. 

 

§ 6-1. Områder med teltforbud 

I følgende friluftsområder er telting ikke tillatt i perioden fra 1. mai - 1. oktober: 

Kommune Område Kartvedlegg 

Vågan Stranda under fjellet 1-1 

Vågan Kalle (del av) 1-2 

Vågan Rørvika (del av) 1-3 

Moskenes Hamnøyvatnet 3-1 

Moskenes Olenilsøya 3-2 

Moskenes Andøya 3-3 

Moskenes Vindstad 3-4 

Moskenes Tennes og Veines 3-5 

Moskenes Bollhaugen 3-6 

Moskenes Reinebringen og Reinevatnet 3-7 

Moskenes Reine 3-8 

Moskenes Moskenesvatnet 3-9 

Moskenes Stuvdalsvatnet 3-10 

Moskenes Sørvågvatnet 3-11 

Moskenes Tindselva 3-12 

Moskenes Båstadvika 3-13 

Moskenes Langhaugen 3-14 

 

I følgende friluftsområder er telting ikke tillatt i perioden fra 1. januar - 31. desember:  

Kommune Område Kartvedlegg 

Vestvågøy Haukland 2-1 

 

Forbudet mot telting gjelder alle typer telt, gapahuker og hengekøyer.  

 



Høringsutkast 13.11.2020 

 

 

I tillegg til ovennevnte friluftsområder, er det jamfør verneforskriftene telt- og ferdselsforbud i 

følgende verneområder: 

Kommune Område Kartvedlegg Ferdselsforbud 
på land 

Teltforbud 

Vågan Gimsøymyrane naturreservat 1-5  Hele året 

Vågan Fuglberget/Nautøya naturreservat 1-6 15.4 – 31.7 15.4 – 31.7 

Vestvågøy Eggum naturreservat 2-2  Hele året 

Moskenes Oddan naturreservat 3-15 15.4 – 31.7 15.4 – 31.7 

 

Naturreservatene Hovflesa, Borgværet, Æsholman, Lofotodden, Skittenskarvholmen, Hundholmen, 

Måstadfjellet, Nykan, Røstlandet og Røstøyan landskapsvernområde har i tillegg begrensninger på 

ferdsel og telting.  

 

§ 6-2. Avgiftsbelagte teltplasser 

I områder der kommunen har gitt tillatelse med hjemmel i friluftsloven § 14 er telting tillatt 

mot avgift og på nærmere vilkår godkjent av kommunen. 

 

§ 6-3. Områder med begrenset telting 

På følgende friområder er oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt tillatt inntil to 

døgn om gangen på samme område:   
 

Kommune Område Kartvedlegg 

Vågan Kalle (avgrenset område) 1-2 

Vågan Rørvika (avgrenset område) 1-3 
 

Ved telting utover to døgn må det innhentes tillatelse fra grunneier. 

 

§ 6-4. Større grupper 

Ved teltopphold utover to døgn for grupper på mer enn 20 personer må det alltid innhentes 
tillatelse fra kommunen og grunneier på forhånd.  
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§ 7. Campingvogn og bobil 

Det er ikke lov å parkere campingvogn eller bobil på følgende parkeringsplasser mellom kl. 

24.00 og kl. 06.00: 
 

Kommune Område Kartvedlegg 

Vågan Stranda under fjellet 1-1 

Vågan Kalle 1-2 

Vågan Rørvika 1-3 

Vågan Langs Lille Kongsvatn 1-4 

 

§ 8. Dispensasjon 

De respektive kommunene kan etter søknad gi dispensasjon fra ferdselsreglene.  

 

§ 9. Overtredelse 

Overtredelse av friluftslivsforskriften kan bli politianmeldt. 

Overtredelse av ferdselsreglene kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter 

friluftslovens § 39. 

 

§ 10. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks kommunene har gjort vedtak. 

 

 


