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13.11.2020 

 

Høringsbrev – Regional friluftsforskrift for Lofoten 

 

Med dette legges den regionale friluftsforskrift for Lofoten ut på høring.  

Formålet med forskriften er, å bidra til bedre forvaltning av friluftsområder i Lofoten som opplever 

stort besøkspress. Ferdseslreglene skal bidra til å forebygge skader på naturverdier, til at 

allemanspliktene etterleves, til å opprettholde ro og orden og ikke minst til å sikre lokalbefolkningens 

tilgang til attraktive friluftsområder.  

Forskriften er fastsatt i samarbeide mellom kommunene og grunneiere i de berørte områder.  

Bakgrunnen for den regionale friluftsforskrift er en prosess som var startet i 2016, ut ifra et ønske om 

å få et lokalt tilpasset regelverk som kan fungere som en forsterkning av friluftsloven.  Alle 

kommunene i Lofoten har gjort tidligere vedtak om at de stiller seg bak arbeidet med forskriften. 

Lofoten friluftsråd leder og koordinerer arbeidet på vegne av kommunene.    

 

Friluftsforskriften 

Utkastet til en regional friluftsforskrift er inndelt i to hovedavsnitt. Første avsnitt er en generell 

utdypning av allemannspliktene som ligger i friluftsloven. Annet avsnitt setter konkrete ferdsels- og 

oppholdbegrensninger for bestemte områdene. Disse reguleringer er fastsatt i medhold av 

friluftslovens § 15. Reguleringene er konsentrert omkring telting, og bobilparkering over natten. 

Moskenes kommune, Vestvågøy kommune og Vågan kommune har utpekt områder med 

oppholdsreguleringer. I det opprinnelig utkast til den regionale friluftsforskrift var det også lagt inn 

forslag om forbud mot ferdsels utenfor stien for utvalgte stier og forbud mot sykling på utvalgte stier. 

Disse to forbud er ikke med i utkastet som legges ut på høring. 

Flere av områdene i forskriften er allerede i dag omfattet av teltforbud, enten helt eller delvis. Det 

skyldes at områdene enten er verneområder med begrensninger for ferdsel og telting, eller at de 

ligger tettere på bebodd hus og hytte enn 150 meter og dermed har teltforbud jevnfør friluftsloven § 

9. Forbudene mot telting i disse områdene er dermed ikke fastsatt i den regional friluftsforskrift, men 

er likevel tatt med for å orientere tilreisende om teltforbudene som gjelder i regionen.  
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Fristen for å komme med høringsuttalelser er 1. januar 2021. 

Lofoten friluftsråd vil heretter videreformidle høringsuttalelsene til de respektive kommuner.  

Høringssvar sendes til Lofoten friluftsråd, Storeidøya 87, 8370 Leknes eller til lofoten@friluftsrad.no. 

 

Høringsdokumentene ligger på hjemmesidene til kommunene og Lofoten friluftsråd.  

Høringsdokumentene består av: 

• Høringsbrev 

• Friluftsforskrift for Lofoten 

• Vedlegg 1 Begrunnelser for ferdselsreguleringene 

• Kartvedlegg 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Peter Andresen 

daglig leder  
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