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Innledning 
Nasjonale turiststier er en ordning som er etablert som et svar på nye utfordringer i norsk natur, med 

stort antall besøkende, forsøpling, slitasje, og behov for informasjon og beredskap. Med autorisasjon 

som nasjonal turiststi følger en opprioritering i forhold til ordningens tilskuddsmidler, som skal gi de 

autoriserte stier hjelp til tilrettelegging og håndtering av mange besøkende. Like mye som å være et 

økonomisk hjelpemiddel, er nasjonale turiststier en mal og arbeidsverktøy for hvordan arbeidet med 

oppgraderinger av populære turmål bør håndteres, og kan med fordel tas i bruk uansett status som 

nasjonal turiststi eller ei.   

Men nasjonale turiststier er ikke bare høna som verper gullegg. Med ordningen følger et kriteriesett 

med 31 kriterier som skal oppfylles for å kunne bli autorisert. Nasjonale turiststier skal driftes og 

kommunene og de ansvarlige for stien må kontinuerlig jobbe med kriteriesettet for å kunne re-

autoriseres hvert femte år. Dette er viktige vilkår å ha med når nasjonale turiststier diskuteres. Med 

ordningen følger også massiv markedsføring av de 15 autoriserte turmål. For en region som Lofoten, 

som jevnt over opplever stor besøktstrykk, er det et betimelig spørsmål å stille om det er nødvendig 

med den ekstra markedsføring av et enkelt turmål. 

Selv om ordningen i større grad er tilpasset enkeltstående turmål enn en hel region med stor slitasje 

på stiene og flere turmål som kunne være kvalifiserte kandidater, kan ordningen likevel bidra til å gi 

både det konkrete turmål et løft og Lofoten som reiselivsregion. Nasjonale turiststier vil på sikt bli et 

merkevarestempel med stor attraksjonskraft.        

Det er mange ulike kriterier, interesser og forhold som må vurderes og veies opp mot hver andre når 

det skal finnes en regional kandidat til Nasjonal turiststi.  Arbeidsgruppen, som ble nedsatt av styret i 

Lofoten friluftsråd, har i det forgangne år hatt mange diskusjoner rundt opplevelsesverdier, 

besøksforvaltning, stier og turmål, men har nå landet på det vi mener er den beste rekkefølge på 

kandidatene. I neste fase av prosessen er det så opp til kommunen og grunneierne å avgjøre om man 

ønsker en nasjonal turiststi. 

 

 

På vegne av arbeidsgruppen 

 

Peter Andresen 

Daglig leder i Lofoten friluftsråd 

 

 

Forsidefoto: stunningoutdoor.com, theoutbound.com, clballas, inspirock.com    



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bakgrunn 
 

Om Nasjonale turiststier 
Nasjonale turiststier er en ordning som er etablert av Miljødirektoratet som et svar på nye 

utfordringer i norsk natur, med stort antall besøkende, forsøpling, slitasje og behov for informasjon 

og beredskap. Målet med ordningen er å bidra til en god håndtering av store mengder besøkende 

gjennom en helhetlig besøksforvaltning. På den måten vil man ta vare på opplevelses- og 

naturverdiene på turmålet, samtidig som det danner grunnlag for bred verdiskaping lokalt. 

Følgende kjennetegner en nasjonal turiststi: 

- Turmål med stor attraksjonskraft og høye besøkstall 

- Turmålet er en dagstur 

- Helhetlig og langsiktig planlegging gjennom god besøksforvaltning 

- God informasjon både som en del av beredskapen og for formidling av friluftsliv, natur- og 

kulturkvaliteter 

 

Tilskudd og autorisasjon 
Nasjonale turiststier består av to ulike ordninger:  

- Tilskuddsordning 
Siden 2017 har det vært mulig å søke tilskudd fra Nasjonale turiststier. Tidligere er det søkt 

om midler til Reinebringen, Kvalvika og Djevelporten fra denne ordningen. Reinebringen har 

fått tildelt midler.  

 

- Autorisasjonsordning 
Autorisasjonsordningen ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepardementet i 

august 2018 og består av i alt 31 kriterier som en nasjonal turiststi må oppfylle for å kunne 

søke om autorisasjon. Maksimalt 15 stier på landsplan vil få status som nasjonal turiststi. Det 

ble åpnet for søknader om autorisasjon i 2019 og Miljødirektoratet forventer at et mindre 

antall vil oppnå statusen i 2019. Tidligere tildeling av tilskudd fra tilskuddsordningen under 

Nasjonale turiststier medfører ikke fortrinnsrett til å bli autorisert.  

 

Utvelgelsesprosjektet i Lofoten 
Styringsgruppen for nasjonale turiststier signaliserte tidlig etter oppstart av ordningen at Lofoten ikke 

skal forvente å få autorisert mer enn en sti. Tidlig i 2018 innkalte Lofoten friluftsråd og Destination 

Lofoten kommunene til et møte om nasjonal turiststi for å diskutere fremgangsmåte for å utvelge en 

felles regional sti. Tilbakemeldingen fra kommunene var, at dette skulle ligge til Lofoten friluftsråd 

som interkommunalt friluftsorgan. I 2018 søkte friluftsrådet om og fikk tildelt midler til et prosjekt 

med mål om å få utvalgt de beste turmål i Lofoten med tanke på autorisasjon. Målet var også at 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

prosessen med å vurdere og prioritere aktuelle turmål skulle løftes til regionalt nivå, samtidig med at 

det tenkes på regional og lokal besøksforvaltning, bærekraft, regional utvikling, lokal forankring og 

lokal verdiskaping. I tillegg skal nasjonale turiststier ses i sammenheng med at målene fra tidligere 

prosjekter innen reiseliv og besøksforvaltning.  

 

Organisering av prosjektet 
Arbeidsgruppen som har jobbet med utvelgelsesprosjektet i Lofoten er nedsatt av styret i Lofoten 

friluftsråd og består av følgende personer: 

- Hanne Lykkja, Nordland fylkeskommunes besøksforvaltningsprosjekt 

- Karin Marie Antonsen, Bærekraftig reisemålsutvikling Lofoten 

- Sven-Arne Gundersen, Lofoten Turlag 

- Svein Gunnar Helland/Elisabeth Dreyer, Destination Lofoten 

- Peter Andresen, Lofoten friluftsråd 

 

Prosessen med utvelgelsen 
Prosjektet med utvelgelse av turmål har tatt lengre tid enn først planlagt. Dette skyldes i hovedtrekk 

uheldig timing i forhold til politiske prosesser og at daglig leder i friluftsrådet har hatt 

foreldrepermisjon.    

I grove trekk har prosessen sett således ut: 

Januar 2018:   Møte med Lofoten friluftsråd, Destination Lofoten og kommunene. Enighet 

om at Lofoten friluftsråd er rette organ til å gjennomføre 

utvelgelsesprosessen. 

Mars 2018:  Styret i Lofoten friluftsråd vedtar at friluftsrådet skal lede prosjektet med å 

utvelge turmål med tanke på autorisasjon. 

August 2018:  Kriteriene for autorisasjon av nasjonale turiststier godkjennes av Klima- og 

miljødepartementet og offentliggjøres. 

August 2018:   Styret i Lofoten friluftsråd nedsetter en interim arbeidsgruppe bestående av 

friluftsrådet, Destination Lofoten, Bærekraftprosjektet, Nordland 

fylkeskommunes besøksforvaltningsprosjekt.  

Oktober 2018:  Møte i arbeidsgruppen. 

November 2018: Møte i arbeidsgruppen. 

November 2018: Styret i Lofoten friluftsråd gjør følgende vedtak: 

    



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Styret i friluftsrådet ber om at saken tas opp i Lofotrådet med tanke på videre 

behandling i de enkelte kommunestyrer. 

2. Det nedsettes en interim arbeidsgruppe som jobber videre med 

utvelgelsesprosessen. 

3. Styret i Lofoten friluftsråd foreslår følgende fremgangsmåte til 

utvelgelse av en regional turiststi:  

1. Styret i Lofoten friluftsråd nedsetter en arbeidsgruppe som jobber med 

regional utvelgelse av en nasjonal turiststi i Lofoten.  

2. Arbeidsgruppen får i oppgave å jobbe frem en prioritert liste over aktuelle 

kandidater.  

3. Arbeidsgruppen utvelger, vurderer og prioriterer kandidatene ut ifra 

kriteriesettet for autorisasjonsordningen og lokale vurderinger knyttet til 

lokal verdiskaping og besøksforvaltning. 

4. Arbeidsgruppen leverer en prioritert liste til styret i Lofoten friluftsråd 

som treffer vedtak i saken.  

5. Etter styrets vedtak jobbes det videre med å få autorisert 1 sti ut ifra 

prioriteringene.  

6. Den aktuelle kommune treffer det endelige vedtak om hvorvidt man 

ønsker en nasjonal turiststi. Kommunen overtar ansvaret for planlegging 

og søknadsprosess.  

7. Lofotrådet orienteres fortløpende om saken. 

 

Desember 2018: Lofotrådet behandler saken og treffer følgende vedtak:   

«Lofotrådet forutsetter at arbeidsgruppen innhenter kandidater fra de 

kommunene som ønsker det før prioriteringslisten lages. Under denne 

forutsetning støtter Lofotrådet Friluftsrådets framgangsmåte for vurdering og 

utvelgelse av Lofotens kandidat til Nasjonal turiststi.» 

Januar 2019:  Brev til kommunene med orientering om fremgangsmåte. Frist for innspill 

settes til d. 15. mars. 2019. 

Mars 2019: Møte i arbeidsgruppen. 

April 2019: Årsmøte i Lofoten friluftsråd. Uoverensstemmelser blant tilstedeværende 

ordførere og daglig leder i friluftsrådet rundt vedtaket i Lofotrådet i 

desember og hvorvidt arbeidsgruppen har mandat til å foreslå kandidater til 

prioriteringslisten. 

Mai-juli 2019: Avklaring av fremgangsmåte. Arbeidsgruppen foreslår ikke kandidater, men 

vurderer bare turmål som kommunene ønsker vurdert.  

September 2019: Møte i arbeidsgruppen. 

September 2019: Styret i Lofoten friluftsråd treffer vedtak   



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kandidatene 
Fra kommunene kom det ønsker om å få følgende turmål vurdert: 

- Vågan kommune: Lofoten High Five 

- Flakstad kommune: Ryten-Kvalvika 

 

Formannskapet i Moskenes kommune gjorde i sak 037/19 følgende vedtak:  

«I Moskenes er det en sti som kunne vært aktuell å utrede som nasjonal turiststi, Reinebringen, men 

Moskenes kommune har pr dags dato ikke kapasitet og økonomi til å gjennomføre prosessen knyttet 

til vurderinga av autorisasjon.» 

På den bakgrunn har arbeidsgruppen ikke tatt med Reinebringen i de følgende vurderinger.  

Lofoten High Five er en fjelltur som går over fem fjelltopper. Arbeidsgruppen har tatt seg den frihet å 

både vurdere Lofoten High Five som helhet, som det var ønsket fra kommunen, og 

Djevelporten/Fløya og Tjeldbergtind separat, som er deler av Lofoten High Five. 

Kartene og beskrivelsen av traséene er gjort ut ifra vanlige startsteder. Her er det selvsagt mange 

variasjoner, og forslaget som står i det følgende er ikke noe endelig forslag til trasé. Disse er blott for 

å gi en overordnet beskrivelse av turene. Detaljplanlegging av traséer og herunder startpunkter 

følger i arbeidet frem mot en eventuell autorisasjon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Oversiktskart over Lofoten og beliggenheten til Lofoten High Five og Ryten/Kvalvika 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lofoten High Five 
Lofoten High Five er en turløype som løper over fem fjelltopper rundt Svolvær. Turen byr på varierte 

opplevelser og flott utsikt over både by, fjord, fjell, daler og over Vestfjorden til Steigen og Hamarøy 

på andre siden av fjorden. 

Turen starter fra Svolvær sentrum og går gjennom steinur og opp en bratt li. Bratt stigning de første 

200 høydemeter, heretter flater det ut på Heia, før det igjen stiger mot toppen av Fløya (590 moh.). 

Fra Fløya går turen ned via Djevelporten til Heia før enda en bratt stigning på ca. 300 høydemeter til 

Blåtind (621 moh.). Fra Blåtind fortsetter turen først 200 meter ned, før det stiger til Tuva (477 

moh.). Herfra går turen først litt tilbake igjen, før den fortsetter helt ned Svolværvatnet og inn Hans 

Meyer-dalen. Ved skihytta går man opp til Kongstinden (552 moh.) og videre ned til Kongsvatnet og 

inn over i Kongsmarka på grusvei. Her venter siste topp, Tjeldbergtind (367 moh.). Fra toppen følges 

stien ned Tjeldberglia til Osan og videre langs E10 til Svolvær. 

Ruten som helhet er lang og med mange høydemeter. Enkelte steder er det litt vanskelige passasjer 

og det er nødvendig med klyving. Dette må derfor sies å være en krevende tur, som krever en viss 

porsjon erfaring med fjell.    

Underveis er det flere muligheter for å avbryte turen og returnere til Svolvær. Dette gjør at lengden 

kan varieres. Turen er en rundtur som kan gås begge veier.  

 

Fakta 

Lengde 20,9 km Høyeste punkt: 621 moh.  Samlet stigning: 1519 meter 

 

Gradering i henhold til merkehåndbooka: Ekstra krevende  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kart over traséen til Lofoten High Five 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Høydeprofil på Lofoten High Five 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Besøkstall 2019 

Antall besøkende er usikre for hele traseen som helhet, men på stien til Djevelporten og Fløya har 

det i 2019 vært utført tellinger som viser et estimat på 60 000 passeringer. Dersom alle går frem og 

tilbake samme veien, tilsvarer dette ca. 30 000 besøkende.  

Også på Tjeldbergtind, i den andre ende av traséen, er det utført tellinger. Her har det vært 19 000 

passeringer i 2019 på stien fra Dalfaret eller hva det svare til ca. 10 000 om alle går samme veien opp 

og ned. Dette er den mest brukte sti, men det er trolig mange som går andre stier også. Så det reelle 

besøkstall for Tjeldbergtind er trolig betydelig høyere. 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Djevelporten/Fløya 
Turen til Fløya og Djevelporten går innom, eller gir utsikt til to populære fotomotiver fra Lofoten; 

Svolværgeita og Djevelporten. Samtidig byr turen på en flott utsikt over Svolvær og Austvågøy og 

over Vestfjorden til Steigen og Hamarøy.    

Turen starter fra Blåtindveien og kan lett nåes til fots fra sentrum av Svolvær. Første del av turen går 

igjennom steinur og opp gjennom skogen. Etter 200 høydemeter flater terrenget ut, før det igjen 

stiger mot Djevelporten – stenen som er kilt fast i en kløft i fjellet. For å komme ut på steinen kreves 

det litt klyving. Fra Djevelporten følger stien til Fløya en smal og bratt rygg. Selve toppen er luftig og 

det kreves lett klyving for å komme helt opp, men det finnes ut utsiktspunkt ca. 40 meter under 

toppen.  

Turen til Djevelporten og videre til Fløya er generelt bratt og krever at man er komfortabel med 

høyder. Fra Djevelporten kan turen kan forlenges til Frosken og Blåtind. Øverste del av turen kan 

legges opp som rundtur, mens opp- og nedturen foregår i samme trasé.  

 

Fakta 

Lengde: 3,4 km Høyeste punkt: 590 moh.  Samlet stigning: 590 meter 

 

Gradering i henhold til merkehåndbooka: Krevende   

 

 

Figur 4:  Kart over traséen til Djevelporten/Fløya 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Figur 5: Høydeprofil på turen til Djevelporten/Fløya 

 

Besøkstall 2019 

Tellinger i 2019 viser ca. 60 000 passeringer av telleren pr. 1.9.2019 eller hva der svarer til ca. 30 000 

personer.  

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tjeldbergtind 
Turen til Tjeldbergtind er en enkelt og kort topptur som byr på flott utsikt over Svolvær, Kabelvåg, sjø 

og fjell og over Vestfjorden til Steigen og Hamarøy på andre siden av fjorden.  

Deler av stien er bratt, men på sletta på ryggen av fjellet flater stien ut. Herfra kan man gå til både 

den sørlige og nordlige topp. Den nordlige topp ligger noe høyere og gir den flotteste utsikt. Siste 

parti opp til nordtoppen er bratt, men kort.  

Det er flere stier til toppen, så turen til Tjeldbergtind kan gjøres til en rundtur. Stien fra Dalfaret er 

mest brukt, mens stien på nordvestsida er mest brukt av lokale.  

Turen blir flere steder kategorisert som middels krevende og er barnevennlig. 

 

Fakta 

Lengde: 5,6 km.  Høyeste punkt: 366 moh.  Samlet stigning: 366 meter 

 

Gradering i henhold til merkehåndbooka: Middels  

 

 

Figur 6: Kart over traséen til Tjeldbergtind 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Figur 7: Høydeprofil for turen til Tjeldbergtind 

Besøkstall 2019 

Tellinger på Tjeldbergtind i 2019 viser ca. 19 000 passeringer pr. 18.08.2019. Dette gjelder for stien 

fra Dalfaret til Tjeldbergtind. Dette er den mest benyttede sti, men det er 2 andre stier opp som også 

er mye brukt. Et estimat er, at det er like så mange så som går på Tjeldbergtind på de to andre stiene, 

så omkring 38 000 passeringer eller 19 000 - 20 000 personer.  

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ryten-Kvalvika 
Turen til Ryten og Kvalvika byr på flott utsikt over fjord, fjell og hvite sandstrender, samt inner- og 

yttersia av Lofoten. Turen går innom to av de mest populære fotospots i Lofoten: «Lofottunga» på 

Ryten og Kvalvika.  

Turen kan startes fra enten Fredvang skole eller parkeringen på Innersand. Fra Innersand går det 

jevnt oppover til Einangen før en ny stigning opp til Skjettendikan. Her flater det ut, før en ny stigning 

til toppen av Ryten. De fleste stopper kort før toppen, da det her er en fantastisk utsikt til Kvalvika og 

en ikonisk sten, «Lofottunga», som opptrer på mangt et bilde av Kvalvika.   

Fra Ryten går turen ned til Skjettendikan, forbi Forsvatnet og ned i Kvalvika. Dette er en relativt bratt 

tur, men ikke vanskelig å gå. Fra Kvalvika går turen opp i igjennom skaret, Skoren. Her et det bratt, 

med et enkelt litt krevende parti over et glatt fjell. Fra Skoren flater det ut og stien går ned i 

Torsfjorden. Herfra går man veien tilbake til skolen eller parkeringen.  

Selv om rundturen er relativ lang og byr på noen høydemeter, er den ikke vanskelig å gå. 

Store deler av traséen går i Lofotodden nasjonalpark og både stien til Ryten og Kvalvika er blant de 

mest brukte innfallsporte til nasjonalparken.  

 

Fakta 

Lengde: 12,4 km Høyeste punkt: 540 moh.  Samlet stigning: 884 meter 

 

Gradering i henhold til merkehåndbooka: Krevende   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 8: Kart over traséen for rundturen Ryten-Kvalvika 

 

 

Figur 9: Høydeprofil på rundturen Ryten-Kvalvika 

 

Besøkstall 2019 

I 2019 er estimatene for passeringer av tellerne pr. 26.08.19 på hhv. 67 000 og 58 000 for stien til 

Kvalvika og Ryten. Hvor mange som går frem og tilbake eller tar rundturen er uvisst. Men vi kan med 

stor sikkerhet si at minst 62 500 personer har besøkt Kvalvika/Ryten-område så langt i 2019.   

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsgruppens vurderinger av turmålene 
Å vurdere ulike turmål for å finne den eller de beste kandidater er ikke en oppgave der en sitter igjen 

med et entydig resultat med to streker under fasit. Oppgaven er forbundet med mange vurderinger 

og en god del skjønn. Arbeidsgruppen har derfor forsøkt å finne noen mer objektive holdepunkter i 

vurderingsarbeidet, for å vurdere turmålene ut fra samme kriterier og få en diskusjon av alle 

turmålene rundt de samme temaene. Derfor er alle turmålene vurdert ut ifra formålet med nasjonale 

turiststier, autorisasjonskravene og lokale kriterier satt av arbeidsgruppen.  

Ikke alle autorisasjonskrav gir mening å vurdere på nåværende tidspunkt, da det jobbes med disse 

krav gjennom autorisasjonsprosessen. Arbeidsgruppen har derfor sortert ut de kriterier som er 

relevante for utvelgelsen og kan tillegges verdi i en samlet vurdering av stiene. Dette gjelder 

kriteriene omkring forankring og grunneieravtale, antall besøkende og andel internasjonale turister, 

helhetlig besøksstrategi, påvirkning av naturkvalitetene og sanitærforhold. Arbeidsgruppen har i 

tillegg laget noen lokale kriterier som går på å underbygge opplevelsesverdier i landskapet, ivareta 

natur- og kulturverdier, potensiale for lokal- og regional verdiskaping, parkering- og adkomstforhold, 

turens lengde, stigning og muligheter for alternative traséer samt sesongvariasjoner og sikkerhet.  

Herunder følger en kort oppsummering av arbeidsgruppens konklusjon etter vurderingene av 

kandidatene. For utdypende vurderinger vises der til vedlegg 1.  

 

1. Ryten-Kvalvika 

En flott og variert tur, som går til både fjell og strand og er enkel og relativ sikker å gå hele 

året. Turen er mellomlang, har lav risiko og går forbi to ikoniske steder. Mange besøkende, 

hvorav en veldig stor del er internasjonale, og et stort potensial for økt verdiskaping. I tillegg 

kan nasjonal turiststi bidra til å underbygge det besøksforvaltningsarbeid som pågår på 

Fredvang og i kommunen. 

 

2. Lofoten High Five 

En fantastisk fjelltur, med varierende terreng, som er lang og ganske krevende. Turen 

utfordrer kanskje at nasjonale turiststier er kjennetegnet ved å være dagsturer. For 

størsteparten av de besøkende som vil gå på en nasjonal turiststi, vil 21 km og over 1 500 

høydemeter trolig være mer enn en dagstur.     

Turen har potensiale til å bli nasjonal turiststi, i hvert fall med tilrettelegging og 

justering/avkortning av trasé, f.eks. ved Fløya og Djevelporten. Men med tanke på 

sikkerhetsaspektet ved en så lang og krevende tur, og utfordringene det medfører å forvalte 

en så lang rute, må det vurderes nøye før man går videre med Lofoten High Five som 

nasjonal turiststi.    

 

3. Djevelporten/Fløya 

En flott tur med stor opplevelsesverdi som lever opp til mange av kriteriene som nasjonale 

turiststi, men som kan bli en utfordring med den store økning i besøk som trolig følger med 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

nasjonal turiststi, både med hensyn til sikkerheten og til bevaring av opplevelsesverdier som 

er knyttet til natur med urørt preg og lite infrastruktur. 

  

 

4. Tjeldbergtind 

En kort men likevel flott fjelltur med stor opplevelsesverdi. Kanskje den av kandidatene som 

isolert sett vil være lettest å forvalte som nasjonal turiststi, da den både er kort, har lav 

risiko, er mindre bratt og går delvis på grusveier. Turen er sikker hele året og kan 

tilrettelegges som rundtur. Ringvirkningen for lokalsamfunnet og muligheten for 

verdiskaping er dog trolig lavere enn for Ryten/Kvalvika.  

 

Prioriteringsliste 
Ut ifra en helhetlig vurdering av kandidatene, har arbeidsgruppen kommet frem til følgende 

prioriteringsliste: 

1. Ryten-Kvalvika 

2. Tjeldbergtind 

3. Lofoten High Five (hele traséen) 

4. Djevelporten/Fløya  

 

Prioriteringslisten er vedtatt av styret i Lofoten friluftsråd i møte d. 23.09.2019. 

 

Veien videre 
Nå som arbeidsgruppens arbeide med prioriteringslisten er vedtatt av styret i Lofoten friluftsråd, er 

det opp til Flakstad kommune, grunneiere, bygdelaget på Fredvang og nasjonalparkstyret for 

Lofotodden nasjonalpark å beslutte om man ønsker Ryten-Kvalvika som nasjonal turiststi. Hvis ikke, 

vil det da være opp til Vågan kommune om de ønsker en nasjonal turiststi og eventuelt hvilken.   

I den videre prosess mener vi fra arbeidsgruppens side, at det er strengt nødvendig at man blant 

politikerne som skal treffe vedtak, får en grundig diskusjon av om man ønsker en nasjonal turiststi og 

hvorfor man ønsker det. Som sagt innledningsvis er nasjonal turiststi ikke bare en ordning som 

bringer gull og grønne skove. Med den massive markedsføringen som man må forente følger med, 

følger trolig også en stor økning i antall besøkende. Naturligvis følger det med førsterett til 

tilskuddsmidler, men blant de spørsmål som må diskuteres, er om man ønsker den ekstra 

markedsføring mot å få tilgang til tilskuddsmidler. I arbeidsgruppen tror vi at en nasjonal turiststi vil 

gi Lofoten som region et løft i reiselivssammenheng, men stiller samtidig spørsmåltegn ved, om vi i 

Lofoten trenger massiv markedsføring av et enkelt turmål. Det finnes andre tilskuddsordninger som 

ikke er forbundet med samme massive markedsføring. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Det skal også poengteres at ordningens autorisasjonskrav gjør, at det kreves ressurser for å bli 

godkjent. Autorisasjonen er gyldig i 5 år, og i denne periode kan man bli fratatt autorisasjonen hvis 

ikke kravene holdes ved like. Vi oppfordrer derfor kommunene til å gjøre grundige overveielser før 

man gjør vedtak i saken.    

Arbeidsgruppens mandat var å vurdere kandidater etter ønske fra kommunene og lage en 

prioriteringsliste. Vi anser derfor arbeidet som avsluttet med denne sluttrapport. Lofoten friluftsråd 

vil jobbe videre med kommunene ut ifra prioriteringslisten. I tilfelle det blir et positivt vedtak i enten 

Flakstad eller Vågan kommune, overgår ansvaret for den videre autorisasjonsprosess til kommunen. 

Arbeidsgruppen ønsker likevel å bidra i arbeidet videre, og stiller seg derfor til disposisjon til 

eventuelt å inngå i f.eks. en referansegruppe under arbeidet med autorisasjon.  



Vedlegg 1: Vurdering av kandidatene

Positivt Negativt Positivt Negativt Positivt Negativt Positivt Negativt

Lokale kriterier
1 Stien bidrar positivt til å 

underbygge opplevelsesverdier i 

landskapet

- Turen har stor 

opplevelsesverdi ved at 

man får Lofoten i 

miniatyr, Indre og 

yttersida av Lofoten 

med Sund

- Stien går i liten grad i 

bratt terreng og krever 

lite sikring

- Turen har stor 

opplevelsesverdi i form 

av kulturhistoriske 

tufter, spor etter 

torvegraving, 

torvmuseet

- To lofot-ikoner på 

turen: Kvalvika og "lofot-

tunga" på Ryten

- Kan tilrettelegges som 

rundtur for å redusere 

ødeleggelsen av 

opplevelsesverdier og 

ensrette ferdselen for å 

redusere "kø-følelsen".

- Stiene bærer i dag 

preg av stor slitasje

- Stien går gjennom 

myrterreng

- Kulturhistoriske tufter 

krever sikring og 

merking

- Etablering av klopping 

eller lignende anlegg på 

øvre del av stien kan 

redusere naturpreget/ 

opplevelsesverdien fra 

toppen

- fare for kødannelse 

ved fotopunktet 

"lofottunga"

- Turen har stor 

opplevelsesverdi ved at 

man får Lofoten i 

miniatyr , Vestfjorden 

er smal, nær Steigen og 

Hamarøy

- Mange 

opplevelsestyper

- Etablering av sti, 

parkering osv. 

ødelegger ikke 

opplevelsesverdien

- Kan tilrettelegges som 

rundtur for å redusere 

ødeleggelsen av 

opplevelsesverdier og 

ensrette ferdselen for å 

redusere "kø-følelsen".

- Bynært

- Kan gå fra sentrum   

- Sherpatrapp 

- Mange 

opplevelsestyper      

- Turen lang, delvis bratt 

og utsatt for regn og 

lavt skydekke

- Ekstra krevende i 

dårlig vær

- Stien bærer i dag preg 

av stor slitasje,                                  

- Stien er i dag lite/ikke 

sikret (en kjetting i 

starten av oppstigning)

- Turen har stor 

opplevelsesverdi ved at 

man får Lofoten i 

miniatyr , Vestfjorden 

er smal, nær Steigen og 

Hamarøy

- Djevelporten er ikonisk

- Utsikt til Geita som 

også er ikonisk 

- Kort tur    

- Bynært

- Kan gå fra sentrum   

- Sherpatrapp 

- Mange 

opplevelsestyper                         

- Stien bærer i dag preg 

av stor slitasje,                                  

- Stien er i dag lite/ikke 

sikret (en kjetting i 

starten av oppstigning),                        

- Kort tur om man bare 

tenker Djevelporten,                        

- Stor fare for 

kødannelse ved selve 

porten og evt. på Fløya 

og i opp- og 

nedstigning,                       

- Turen er bratt og 

krevende, særlig 

dersom Fløya skal 

inkluderes 

- Stien går i utsikten fra 

toppen                                             

- Turen har stor 

opplevelsesverdi ved at 

man får Lofoten i 

miniatyr , Vestfjorden 

er smal, nær Steigen og 

Hamarøy

- Mange 

opplevelsestyper

- Etablering av sti, 

parkering osv. 

ødelegger ikke 

opplevelsesverdien

- Kan tilrettelegges som 

rundtur for å redusere 

ødeleggelsen av 

opplevelsesverdier og 

ensrette ferdselen for å 

redusere "kø-følelsen".

- Kort tur    

- Bynært

- Kan gå fra sentrum

- Stiene bærer i dag 

preg av stor slitasje

- Stien går i utsikten fra 

toppen

- Etablering av klopping 

eller lignende anlegg på 

øvre del av stien kan 

redusere naturpreget/ 

opplevelsesverdien fra 

toppen

2 Stien ivaretar områdets 

særegne natur- og kulturverdi

- Bedre tilrettelegging 

av stien vil øke natur- 

og kulturverdi

- Store deler av 

rundturen ligger i 

Lofotodden 

nasjonalpark

-Serlig stor kulturverdi 

knyttet til gammel 

bosetting i Kvalvika

- Stort besøk kan være 

en trussel for både 

natur- og kulturverdier 

uten tilstrekkelig 

tilrettelegging

- Stien går gjennom 

beiteområde

-Mangelfull sikring av 

kulturminner

- Bedre tilrettelegging 

av stien vil øke natur- 

og kulturverdi

- Stort besøk kan være 

en trussel for 

natturverdier uten 

tilstrekkelig 

tilrettelegging

- Stien går gjennom 

beiteområde

- Bedre tilrettelegging 

av stien vil øke natur- 

og kulturverdi

- Stien går gjennom 

beiteområde (få 

beitedyr)

- Stort besøk kan være 

en trussel for 

natturverdier uten 

tilstrekkelig 

tilrettelegging

- En del av turen foregår 

på eksisterende grusvei

- Bedre tilrettelegging 

av stien vil øke natur- 

og kulturverdi

- Stort besøk kan være 

en trussel for 

natturverdier uten 

tilstrekkelig 

tilrettelegging

3 Stiens potensiale for lokal og 

regional verdiskaping

- Vurderer potensialet 

som svært høyt for økt 

verdiskaping i Flakstad 

og på Fredvang

- Kan utvikles som en 

drivkraft i den ønskede 

bygdeutvikling

- NT sikrer verdiskaping 

gjennom 

autorisasjonskravene

- Kvalvika/Ryten er 

allerede en main reason 

to go for mange 

besøkende

- Muligheder for 

kanalisering kan bidratil 

å bygge opp under 

verdiskaping i sentrum

- Usikker mht at det 

allerede er nasjonalpark 

som er en sterkere 

merkevare 

internasjonalt             

- Status som nasjonal 

turisti vil trolig ha 

betydelig potensial for å 

bidra til mer  

verdiskaping

- Vil indirekte kunne 

medføre at Vestlofotfen 

får mindre besøkstrykk 

og slitasje

- Turen er neppe main 

reason to go til 

Svolvær/Vågan/Lofoten 

i dag, men legges ofte 

inn når man er i 

området

- Status som nasjonal 

turisti vil trolig ha 

betydelig potensial for å 

bidra til mer  

verdiskaping

- Vil indirekte kunne 

medføre at Vestlofotfen 

får mindre besøkstrykk 

og slitasje

- Turen er neppe main 

reason to go til 

Svolvær/Vågan/Lofoten 

i dag, men legges ofte 

inn når man er i 

området

- Status som nasjonal 

turisti vil trolig ha 

betydelig potensial for å 

bidra til mer  

verdiskaping

- Turen er neppe  main 

reason to go til 

Svolvær/Vågan/Lofoten 

i dag, men legges ofte 

inn når man er i 

området

4 Parkerings- og 

adkomstforholdene til stien 

- Er planer om å flytte 

parkering til 

sentrum/skole 

- Stor 

parkeringskapasitet på 

Innersand og skolen

- Planer om skyttelbus 

og båt fra 2020

- Planer om nye stier fra 

ulike parkeringsplasser

- Som situasjonen er i 

dag, kreves det 

tilrettelegging

- Dårlige 

parkeringsforhold i 

Kvalvika pr i dag 

- Parkeringsmuligheter 

ved Shell/sentrum/ 

Våganhallen

- Midlertidig parkering 

ved stiens start

- Kort gangavstand fra 

sentrum og nær buss

- Ikke god 

parkjeringskapasitet 

ved Tjeldbergtind per i 

dag

- Adkomst til Fløya er i 

dag regulert til bolig

- Vei og tilkomst til ny p-

plass og startpunkt for 

sti går gjennom boligfelt 

og område med 

barnehage 

- Parkeringsmuligheter 

ved Shell/sentrum/ 

Våganhallen

- Midlertidig parkering 

ved stiens start

- Kort gangavstand fra 

sentrum og nær buss

- Adkomst til Fløya er i 

dag regulert til bolig

- Vei og tilskomst til ny p-

plass og startpunkt for 

sti går gjennom boligfelt 

og område med 

barnehage 

- Mulighet for å 

tilrettelegge parkering 

lenger vekk fra stiens 

startpunkt

- Kort gangavstand fra 

sentrum og nær buss

- Ikke god 

parkjeringskapasitet 

ved Tjeldbergtind per i 

dag

5 Turen lengde, stigning og 

muligheter for traseer i forhold til 

NT

- Rundtur 

- Mulighet for å korte av 

ruten

- Flere valgmulighter for 

traséer og muligheter 

for kortere rundturer

- Store deler av stien er 

tilrettelagt med 

klopping 

- Mulighet for kortere 

rundturer (High2 og 

High3)

- Flere valgmulighter for 

trasé, delvis tilrettelagt 

med klopping og 

sherpatrapp

- Lang og krevende 

rundtur

- Nedturen fra Tuva i 

High5-traséen er på 

dårlig sti

- Delvis bratt tur som 

inneberer klyving 

- Stien er delvis 

tilrettelagt med 

sherpatrapp og  

klopping av 

myrområdet på Heia                                        

- Kan unngå samme opp 

og nedfart på deler av 

stien 

- Bratt tur som 

inneberer klyving

- Kort tur

- Ingen vanskelige eller 

krevende partier

- Flere muligheter for 

trase

6 sesongvariasjoner og sikkerhet - Kan gå til Ryten og 

Kvalvika hele året

- Trygt å gå til Ryten om 

vinteren (lite rasfarlige 

områder)

- Tjeldbergtind kan gås 

hele året

- Ikke mulig å gå hele 

ruten vinterstid

- Heia, Blåtind og Fløya 

er farlige vinterstid og i 

dårlig vær (rasfarlige 

områder) 

- Ikke mulig å gå turen 

vinterstid (rasfarlige 

områder)

- Tjeldbergtind kan gås 

hele året

- Relativt trygg 

vinterstid

Autorisasjonskrav
1.0 Forankring og 

Grunneieravtale

- Pågår samarbeide i 

dag med grunneiere om 

tilrettelegging og 

klopping og ulike tiltak 

for styring av ferdsel 

(besøksforvaltningspros

jekt, nasjonalpark, 

bygdelag og kommune)

- Mange grunneiere i 

Kvalvika (private/ 

grunneierlag)

- Finnes ingen avtale om 

NT

- Nasjonalpark

- Delvis forankring 

allerede

-Interesseorg. og 

kommersiell aktør som 

jobber med traséen

- Mange grunneiere

- Må avklares i forhold 

til NT i prossesen

- Få grunneiere og 

kommuner er største 

grunneier

- Delvis forankring 

allerede

-Interesseorg. og 

kommersiell aktør som 

jobber med traséen

- Må avklares i forhold 

til NT i prossesen

- Få grunneiere

- Delvis forankring 

allerede

-Interesseorg. og 

kommersiell aktør som 

jobber med traséen

- Må avklares i forhold 

til NT i prossesen

                  Turmål

Kriterier

Djevelporten/FløyaRyten-Kvalvika Lofoten High Five Tjeldbergtind



2.1 Stien har et høyt antall 

besøkende, der internasjonale 

turister utgjør en stor andel.

- pr. 26.08.19 er det 

registrert 58 000 

passeringer av telleren 

på stien fra Innersand til 

Ryten og 67 000 

passeringer fra 

Torsfjord til Kvalvika. 

Det har med stor 

sikkerhet altså vert 62 

500 personer i området 

Ryten-Kvalvika i 2019. 

- En veldig høy andel er 

internasjonale turister, 

især i 

sommermånedene

- Godt datagrunnlag fra 

nasjonalparken

- Ingen tall for hele 

ruten, men flere av de 5 

toppene er mye besøkt.

Fløya: 30 000 personer i 

2019, Tjeldbergtind: ca 

20 000 besøkende i 

2019

- Deler av ruten har få 

besøkende

- Kjenner ikke andel 

internasjonale gjester

- pr. 26.08.19 er det 

registrert 60 000 

passeringer av telleren 

på stien til 

Djevelporten, noe som 

tilsvarer ca. 30 000 

personer

- Kjenner ikke andelen 

internasjonale gjester

- pr. 18.08.19 er det 

registrert 19 000 

passeringer av telleren 

på stien til fra 

skytebanen til 

Tjeldbergtind. - Stor 

trafikk på de andre 

stiene også, så tallene 

kan trolig dobles

- Kanskje 20 000 

besøkende i 2019?

- Kjenner ikke andelen 

internasjonale gjester

2.2 Det er utarbeidet helhetlig 

besøksstrategi

- Bygdelag, kommune 

on Nasjonalparken 

samarbeider om å 

utvikle besøksstrategi 

og 

besøksforvaltningsplan 

innenfor og utenfor 

verneområdet

- forhold ligger tilrette 

for lokal verdiskaping og 

samarbeide.

- Ingen strategi pr dags 

dato

- Usikker på om man 

tåler trykket på 

lokalsamfunnet

- Usikkert om 

lokalbefolkning ønsker 

NT som en del av deres 

besøksstrategi

- I regional 

besøksforvaltnings-

sammenheng kan det 

være en ide at Vågan 

får en fjellrute som gjør 

at folk ikke bruker bil 

for å kjøre vestover

- Kan avlaste 

Vestlofoten 

-Kan avlaste trafikken 

vestover og i sentrum 

- Ingen strategi pr dags 

dato

- I regional 

besøksforvaltnings-

sammenheng kan det 

være en ide at Vågan 

får en fjellrute som gjør 

at folk ikke bruker bil 

for å kjøre vestover

- Kan avlaste 

Vestlofoten 

-Kan avlaste trafikken 

vestover og i sentrum 

- Ingen strategi pr dags 

dato

- I besøksforvaltnings-

sammenheng kan det 

være en ide at Vågan 

får en fjellrute som gjør 

at folk tar nærmiljøet i 

bruk, uten å bruke bil 

-Kan avlaste trafikken  

og i sentrum 

- Ingen strategi pr dags 

dato

2.5 Vurdering av om et høyt 

antall besøkende påvirker 

naturkvalitetene i området.

- Kanalisering kan bidra 

til mindre slitasje totalt

- Kan styre folk bort fra 

sårbare områder

- Klopping på store 

deler av traseen

- Sårbarhetsanalyse 

gjøres i forbindelse med 

nasjonalparken

- Per i dag er det stor 

slitasje på stien og 

behov for tilrettelegging 

sti, skilting, toalett, 

søppel og parkering.

- Må reguleres og 

forvaltes i forhold til 

eksisterende store 

besøkstrykk

- Kanalisering kan bidra 

til mindre slitasje totalt

- Kan styre folk bort fra 

sårbare områder

- Sherpatrapp bygges på 

Fløya

- Klopping på deler av 

traseen

- Per i dag er det stor 

slitasje på stien fra 

Tuva, Blåtind og 

Kongstind. 

- behov for 

tilrettelegging sti, 

skilting, toalett, søppel 

og parkering.

- Må reguleres og 

forvaltes i forhold til 

stort besøkstrykk

- Det er gjort noe 

klopping av 

myrområder

- Ytteligere 

tilrettelegging 

(steinsetting) vil 

redusere degradering 

av naturkvaliteter 

- Per i dag er det stor 

slitasje på stien

- Deler av turen på 

grusvei

- tilrettelegging 

(steinsetting, omlegging 

av sti) vil redusere 

degradering av 

naturkvaliteter 

- Kan tilrettelegges som 

rundtur for å redusere 

slitasjen

- Per i dag er det stor 

slitasje på stien

2.9 Toalett er tilgjengelig i 

nærheten av startpunkt, og 

vurdering av nødvendighet for 

toalett langs stien

- Toalett på Innersand, 

ungdomshuset og på 

skolen 

- Toalett i Torsfjorden 

fra 2020

- Kan muligvis bli 

nødvendig med toalett 

langs stien

- Må gjøres noe med 

sanitærforholdene i 

Kvalvika

- I sentrum

- Stien passerer 

områder med 

infrastruktur der toalett 

kan settes opp 

(Kongsmarka)

- Skihytta i alpinalegget 

(stengt på sommeren)

- Ikke toaletter ved 

innfallsportene

- Kan muligvis bli 

nødvendig med toalett 

langs stien

Det er offentlig toalett i 

sentrum av Svolvær 

hvor merkingen av stien 

kan starte

- Ikke tilgjengelig toalett 

i dag ved stiens start

- Ikke tilgjengelig toalett 

i dag ved stiens start

4.0 Muligheter for å komme til 

stien med offentlig transport

- Jobbes med 

skyttelbuss, sykkelutleie 

og båt

- Skolebuss til Innersand 

- Per i dag ingen off. 

transport uten om 

skolebussen

- Stien ligger i 

busstraséen  

- Mulig å gå fra 

sentrum/overnattingsst

eder 

- Stien ligger i 

busstraséen  

- Mulig å gå fra 

sentrum/overnattingsst

eder 

- Stien ligger i 

busstraséen  

- Mulig å gå fra 

sentrum/overnattingsst

eder 

5.0 Er det realistisk å oppnå 

nullvisjon mht. ulykker 

/risikovurdering?

- Turen til Ryten og 

Kvalvika har lav risiko 

for ulykker

- Mulig å oppnå 

nullvisjon for alvolige 

ulykker

- Behov for enkel 

sikringstiltak på deler av 

sti

- Behov for bedre 

informasjon

- Det er vanskelig å 

oppnå nullvisjon for 

redningsaksjoner for 

hele stien

- Lang og krevende tur 

- Stien en bratt i noen 

partier              

- Stort behov for 

ytteligere sikring på 

deler av sti og mot 

toppen                               

- Behov for bedre 

informasjon

- Forslag: For å kunne 

lage en nullvisjon, må 

trolig Djevelporten og 

Fløya holdes utenfor 

- Stien en bratt               

- Stort behov for 

ytteligere sikring på 

deler av sti og mot 

toppen                               

- Behov for bedre 

informasjon

- Det er vanskelig å 

oppnå nullvisjon for 

redningsaksjoner for 

denne stien

- Turen til Tjeldbergtind 

har relativ lav risiko for 

ulykker

- Mulig å oppnå 

nullvisjon for alvolige 

ulykker

- Lett adkomst for 

redningsmannskap på 

grunn av grusvei

- Behov for bedre 

informasjon

Andre merknader - Nasjonalparken har en 

forvalter ansatt som 

kan bidra i arbeidet 

med NT - både 

økonomisk og med 

kompetanse

- Kommunen har 

etablert en tverfaglig 

besøksforvaltnings-

gruppe

- Events og 

kommersielle interesser 

kan være i konflikt med 

lokalbefolkningens 

behov og interesser

- Interesse-organisasjon 

for jobber med traséen 

som kan være en 

ressurs i forvaltningen 

av NT

- Events og 

kommersielle interesser 

kan være i konflikt med 

lokalbefolkningens 

behov og interesser

- Interesse-organisasjon 

for jobber med traséen 

som kan være en 

ressurs i forvaltningen 

av NT

- Events og 

kommersielle interesser 

kan være i konflikt med 

lokalbefolkningens 

behov og interesser

- Interesse-organisasjon 

for jobber med traséen 

som kan være en 

ressurs i forvaltningen 

av NT

- Events og 

kommersielle interesser 

kan være i konflikt med 

lokalbefolkningens 

behov og interesser


