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sak 59/18 Nasjonal turiststi 

 
Nasjonal turiststi er en tilskuddsordning og en nasjonal sertifiseringsordning for stier med et stort 
internasjonalt publikum i Norge. Lofoten friluftsråd har tatt initiativ til å utrede og evt søke om 
sertifisering av en sti i Lofoten. Styret i Lofoten friluftsråd ber Lofotrådet vurdere forslag til 
framgangsmåte og utvelgelse for best mulig regional forankring. 
 
 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 
Saksopplysninger:   
Styret i Lofoten friluftsråd har drøftet idéen om å søke om å få sertifisert en eksisternede sti i Lofoten som 
Nasjonal turiststi.  
 
Daglig leder i Lofoten friluftsråd vil orientere nærmere om ordningen Nasjonale turiststier i møtet.  
 
Styret i Lofoten friluftsråd har i sin sak 20/18 vedtatt følgende: 

1. Styret i friluftrådet 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 framgangsmåte til utvelgelse av en regional turiststi:  

a. Styret i Lofoten Friluftsråd nedsetter en arbeidsgruppe som jobber med regional utvelgelse av 
en nasjonal turiststi i Lofoten.  

b. Arbeidsgruppen får i oppgave å jobbe frem en prioritert liste over aktuelle kandidater.  
c. Arbeidsgruppen utvelger, vurderer og prioriterer kandidatene ut i fra kriteriesettet for 

autorisasjonsordningen og lokale vurderinger knyttet til lokal verdiskaping og 
besøksforvaltning. 

d. Arbeidsgruppen leverer en prioritert liste til styret i Lofoten friluftsråd som treffer vedtak i 
saken.  

e. Etter styrets vedtak jobbes det videre med å få autorisert 1 sti ut ifra prioriteringene.  
f. Den aktuelle kommune treffer det endelige vedtak om hvorvidt man ønsker en nasjonal 

turiststi. Kommunene overtar ansvaret for planleggeing og søknadsprosess. 
g. Lofotrådet orienteres fortløpende om saken.  
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Forslag til vedtak 
 Lofotrådet stiller seg bak styret i Lofoten friluftsråd sin framgangsmåte for vurdering og utvelgelse av Lofotens 
kandidat til Nasjonal turiststi.  
 
 
 
 


