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Utfordringer og behov
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Utfordringbildet

• Slitasje på natur-/kulturressurser og 
lokalsamfunn

• Økt ferdsel fra tilreisende og 
lokalbefolkning

• Begrensede ressurser til 
tilrettelegging og trafikkstyring



Utfordringer og behov 

• Eksisterer ikke fullgode løsninger for

- finansiering av fellesgoder

- drift og besøksstyring i sårbare natur- og kulturområder 



Regjeringen vil: 

Sikre lokal verdiskaping og tilrettelegging
ved å gi kommuner mulighet til å 
innføre besøksbidrag. 

Det skal raskt settes i gang ett eller flere
pilotprosjekter, for eksempel i
Lofoten, basert på lokalt initiativ.



FellesgodeModell
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Fellesgodeprosjekt(er) 

• Lofoten har jobbet med fellesgodefinansiering siden 2008/2009

• Flere utredninger og modeller foreslått

• Prosjekt i regi av Vestnorsk Fjordlandskap/Visit Sognefjord – Lofoten 
foreslått som pilot

• Oversendt og presentert for Nærings- og fiskeridepartementet under 
forrige regjering

• Ligger til grunn for anmodning om pilottesting per november 2021

• Lofoten og Vestnorsk Fjordlandskap sammen om anmodning om å bli 
nasjonal pilot



Konklusjon fra prosjektet 

Det er behov for å prøve ut og vurdere en ordning for pålagt 
dynamisk betaling og besøksstyring ved bruk av 
skiltlesingsteknologi (ANPR-teknologi) og brukerbetaling på 
offentlig og kommersiell transport inn til et geografisk område 
med særskilte utfordringer i tilknytning til bruk, vern og 
forvaltning av fellesgoder knyttet til natur- og kulturressursene 
i området som følge av tilreisende. 

Områdene må kunne dokumentere utfordringene. 



Prinsipper for ordningen

• Den besøkende forbruker/bruker må 
bidra med betaling for å ivaretakelse og 
tilrettelegging

• Lokalbefolkning og nødvendig trafikk må 
ha fritak

• Løsningen må bidra til besøksstyring og 
fellesgodefinansiering – eks. dynamisk 
prising, tilrettelegging og bruk av flere 
virkemiddel/modeller samtidig



Prinsipper for ordningen

Midlene må styres uavkortet til et 
lokalt/regionalt fond – midlene styres ut fra 
klart definerte vedtekter og planer og 
brukes lokalt/regionalt 



Prinsipper for ordningen

Midlene skal legge til rette for fellesgoder, 
verne om natur/kulturgoder og tiltak som 
gir lokalsamfunn og næringsliv et godt 
utgangspunkt for helårig bærekraftig 
utvikling, og som kommer gjesten direkte 
eller indirekte til gode



Prinsipper for ordningen

Modellen krever 
medfinansiering/utløsende offentlige 
midler fra kommuner, fylkeskommune og 
stat. Fellesgodefinansierngen skal ikke 
komme som en erstatning for de offentlige 
tilskuddene som finnes i dag, og skal være 
en løsning for de tiltak man ikke har 
løsninger for i dag. 



ANMODNING - PILOTOMRÅDER 

LOFOTEN: 

Med kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, 

Vestvågøy og Vågan 

VERDENSARVOMRÅDET VESTNORSK FJORDLANDSKAP 

Med kommunene Fjord, Stranda, Vik, Voss, Aurland og Lærdal representert

ved Geirangerfjorden og Nærøyfjorden 





Veikartet som viser vei mot målet om 

Lofoten De Grønne Øyene 2030 



Overordnede mål 

• REALISERE potensialet som ligger i samhandling.

• Å VÆRE en katalysator og aktiv muliggjører for de som ønsker å gå foran, 
prioritere og satse på grønn omstilling, verdiskaping, innovasjon og 
konkurransekraft.

• Å HA en bærekraftig arealforvaltning av våre natur-, kultur-, og miljøressurser. 
Som grunnlag for dette, og for å oppnå optimal utnyttelse av eksisterende
byggeområder og infrastruktur, skal det foreligge et regionalt arealregnskap for 
alle Lofotkommunene innen utgangen av 2023.

• Å BYGGE en lokal forståelse for verdien av naturmangfold på land og under vann, 
innsikt i hva som mangler av kunnskap om naturmangfold, og en lokal forankring
av at "føre-var-prinsippet" skal legges til grunn der det mangler kunnskap om 
naturmangfold som kan bli berørt, eller der konsekvensene av aktuelle tiltak er 
usikre.



Lofoten skal være best i landet på bærekraftig 

destinasjonsledelse. 

Samarbeidet er aktivt på tvers av privat og 

offentlig sektor og mellom kommunene, om en 

bærekraftig besøksforvaltning for å holde seg 

innenfor rammene av hva natur, miljø og kultur 

tåler.



Tre trinns modell

Trinn 1
•Avklaring 

Trinn 2
•Modellering og organisering

Trinn 3
•Uttesting og rapportering  



1. Avklaring 

Piloter og prosess

Pilottestingen og valg av pilotområder blir avklart 
av embetsverket og regjeringen/politisk nivå

Pilotområdene blir involvert i det videre arbeidet 
med utarbeiding og iverksetting av pilotmodellene



2. Modellering og organisering 

Pilotmodell: 

Ferdigstilling og konkretisering av innholdet i modellen for pilottesting ut fra utredningene i
Fellesgodeprosjektet

- Fysisk infrastruktur

- Punkt for besøksbidrag (fly, båt veg,cruise etc)

- Definisjoner – hva er et fellesgode

- Informasjons- og forvaltningstiltak

- Nødvendig bemanning

- Budsjett

- Organisering



I en kommune eller et område er det ingen alene som direkte kontrollerer 
helheten, men mange har innflytelse på utviklingen. 

Det gjelder politikere, forvaltningsapparat, næringsliv, lokalbefolkning, 
fagmiljøene og organisasjonene og andre.
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2. Modellering og organisering 



2. Modellering – stortingsvedtak 

§ Vedtak av nødvendige midlertidige lover og
forskrifter/prøveforskrifter for pilotperioden i Stortinget. 

Flere juridiske utredninger gjennom forprosjekt
• Muligheter for fellesgodefinansiering, Advokatfirmaet Selmer AS, 7. juni 2019 

• Rettslige problemstillinger knyttet til mulige teknologiske løsninger for fellesgodefinansiering, 
Advokatfirmaet Selmer AS, rapport 169365-502, 29. mai 2020 

• Notat om muligheter for gjennomføring av "Svalbardmodellen" og miljøgebyr på fastlandet, 
Advokatfirmaet Selmer AS, 9. juli 2020 

• Prosjekt fellesgodefinansiering – oppsummering, Advokatfirmaet Selmer AS, notat, 12. oktober 2020 



3. Uttesting og rapportering



3. Uttesting og rapportering 

• Finansiering: finansieringsordning for etablering
av nødvendig infrastruktur

• Eks skiltleserer og skilt i pilotområdene –
avklares i modelleringsfasen



3. Uttesting og rapportering

Pilottesting: 

Utprøving av pilotordningen i Lofoten og UNESCO 
verdsarvfjordene Geirangerfjorden og 
Nærøyfjorden i tre år frå 2022 – 2024 

(eventuelt 2023 – 2025)



3. Uttesting og rapportering

Følgeforsking: 

Samarbeid med Forskningsrådet og/eller FoU-
/kunnskapsmiljø for følgeforskning og måling av 
positive og negative effekter og erfaringer fra
pilottestingen



3. Uttesting og rapportering 

Det foreslås opprettet en egen ressursgruppe på 
tvers av de to pilotområdene for 
erfaringsutveksling og samarbeid i modellerings-, 
uttestings- og rapporteringsarbeidet. 



Spørsmål? 
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Line R. Samuelsen
Reiselivssjef Destination Lofoten
E-post: line@visitlofoten.no
Mobil: 922 46 955
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