Kommunene i Lofoten
7. oktober 2019

Friluftsforskrift for Lofoten
Viser til saken om friluftsforskrift for Lofoten. Som kjent var det i 2016 satt i gang et arbeid med å
lage en felles friluftsforskrift for Lofoten. På grunn av manglende vedtak i kommunene og endringer i
administrasjonen i friluftsrådet ble arbeidet med friluftsforskriften ikke fulgt opp. I 2018 var saken
tatt opp i Lofotrådet og vinteren 2018/2019 var det gjort vedtak i alle 6 lofotkommuner om å
fortsette arbeidet. Målet er nå få ferdigstilt friluftsforskriften til turistsesongen, med virkning fra
1.juni 2020.
Fra tidligere foreligger det et utkast til en friluftsforskrift som danner utgangspunkt for det videre
arbeid. Friluftsrådet har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Bondelaget, Bærekraftig
destinationsutvikling og Nordland fylkeskommunes besøksforvaltningprosjekt. Destination Lofoten er
invitert med. Gruppen har gått gjennom og oppdatert utkastet fra 2016. Nytt utkast til forskrift er
vedlagt.
Neste steg er at dere i kommunene begynner å arbeide med det innholdet i forskriften. Konkret
ønsker friluftsrådet svar på:
•

Hvilke geografiske områder skal inn i forskriften?

Vi ber om tilbakemelding fra kommunene på dette så fort som mulig og senest 1.2.2020. Med
tilbakemeldingen fra kommunen skal følge et kart som viser områdene.
Prosessen med å definere geografiske områder skal skje i samarbeide med berørte grunneiere. For å
kunne fastsette en lokal forskrift etter §15 i friluftsloven, skal grunneier gi samtykke. Det er derfor
strengt nødvendig at dette innhentes av kommunene underveis i prosessen.

I videre arbeidet legger vi opp til følgende fremdriftsplan:

Oktober 2019 – januar 2020
Forslaget til friluftsforskrift oversendes kommunene. Hver kommune definerer hvilke geografiske
områder i egen kommune der de enkelte paragrafer skal gjelde. Kommunene innhenter parallelt
samtykke fra grunneiere. Saken går videre til behandling i de enkelte kommunestyrer.
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1. februar 2020
Kommunene leverer ferdig behandlede forslag til friluftsrådet, som sammenfatter innspillene.
Kartgrunnlag fra de enkelte kommuner samles i et felles kart.
Februar 2020
Friluftsrådet sender revidert forskrift til kommunene. Forskriften behandles politisk i hver kommune
parallelt og legges ut på offentlig høring. Anbefalingen fra justisdepartementet er 2 måneders høring
ved fastsetting av lokale forskrifter.
April 2020
Kommunene går gjennom høringsinnspill og gjør ev. endring. Friluftsrådet justerer friluftsforskriften
og sender ferdig friluftsforskrift til kommunene for ny politisk behandling.
Mai 2020
Friluftsforskriften sendes til behandling hos Fylkesmannen.
NB! Det foreligger per dags dato et ubehandlet forslag om å endre friluftsloven § 15 som vil
innebære at lokale forskrifter ikke lenger skal behandles hos fylkesmannen. Endelig vedtak blir da i
kommunen. Friluftsrådet har vært i kontakt med Klima- og miljødipartementet om dette og fått i svar
at saken vedrørende § 15 forventes ferdigbehandlet i starten av 2020. Foreløpig må det derfor settes
av tilstrekkelig tid til godkjenning både hos fylkesmann og kommune, inntil en eventuell endring i §15
i Friluftsloven foreligger.
Senest 1. juni 2020
Friluftsforskriften trer i kraft

For å komme i mål til turistsesongen 2020 tro vi det er nødvendig at dere i kommunene prioriterer
utvalgte områder som tas med i forskriften. Vi ser for oss at forskriften må evalueres og revideres
hvert eller hvert annet år, så den kontinuerlig tilpasses behovet. Det er derfor mulighet til å ta inn
andre og flere områder senere. På nåværende tidspunkt er det viktig bare å få vedtatt en forskrift og
få gjort noen erfaringer med å bruke en regional forskrift til ferdsels- og adferdsregulering.

Friluftsrådet har som mål å få forskriften klar til turistsesongen 2020, dvs. at forskriften trer i kraft
senest 1. juni 2020. Dette er en ambisiøs fremdriftsplan. Vi ber derfor om bistand fra kommunene
for å få ferdigstilt dette arbeidet.
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Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Dersom det er behov for det, stiller jeg gjerne på møter
i kommunene for å orientere om saken.
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Vennlig hilsen

Peter Andresen
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