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Friluftsforskrift for Lofoten 

Fastsatt av Vågan kommunestyre 14. juni 2021, Vestvågøy kommunestyre 22. juni 2021, 

Flakstad kommunestyre 25. mai 2021, Moskenes kommunestyre 14. april 2021, Værøy 

kommunestyre 16. mars 2021, og Røst kommunestyre 27. mai 2021 med hjemmel i lov 28. 

juni 1957 nr. 16 om friluftslivet §15.  

 

§ 1. Formål 

Friluftsforskriften skal fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv i Lofoten i samarbeid 

med grunneiere, forebygge skader på naturverdier, bidra til at ro og orden opprettholdes og 

sikre at allemannsrettens grenser etterleves. 

 

§ 2. Virkeområde  

Forskriften gjelder i alle kommunene i Lofoten. For kommunene Vågan, Vestvågøy og 

Moskenes er det innført særskilte bestemmelser om telting og parkering av bobil og 

campingvogn, jf. §§ 5-6. 

 

§ 3. Atferd generelt 

Enhver skal opptre varsomt og hensynsfullt slik at ferdsel, opphold og aktiviteter ikke 

medfører ulemper for andre eller skader på naturen.  

Friluftsområder skal holdes ryddige og forlates i god stand, slik man selv - og andre - ønsker å 

finne dem. Søppel skal legges i avfallsbeholdere eller bringes ut av området på en forsvarlig 

måte.   

Utstyr og innretninger for allmennheten skal benyttes hensynsfullt, i tråd med tiltenkt bruk.  

 

§ 4. Bruk av bål og åpen ild 

Det skal vises særlig varsomhet, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon 

eller svaberg. Det anbefales ikke å bruke engangsgriller i Lofoten. Bruk av bål og åpen grill 

bør gjøres på angitte bålplasser.  
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§ 5. Telting og overnatting 

Telting og annen utendørs overnatting er, jf. friluftsloven § 9, tillatt i utmark med minst 150 

meters avstand til bebodd hus eller hytte, med unntak av områder med teltforbud og 

begrenset teltning slik det framgår av § 5-1 og § 5-3. 

Ved lengre opphold enn 2 døgn skal det alltid innhentes samtykke fra grunneier eller bruker, 

jf. friluftslovens § 9, 3. ledd. Tillatelse trengs ikke på høyfjellet eller i områder fjernt fra 

bebyggelse.  

Bestemmelsene om telting gjelder alle typer telt, gapahuk, hengekøyer o.l. 

 

§ 5-1. Områder med teltforbud 

I følgende friluftsområder er telting ikke tillatt i perioden fra 1. mai - 1. oktober: 

Kommune Område Kartvedlegg 

Vågan Stranda under fjellet 1-1 

Vågan Kalle (del av) 1-2 

Vågan Rørvika (del av) 1-3 

Moskenes Olenilsøya 3-1 

Moskenes Andøya 3-2 

Moskenes Vindstad 3-3 

Moskenes Tennes og Veines 3-4 

Moskenes Bollhaugen 3-5 

Moskenes Reinebringen 3-6 

Moskenes Sørvågvatnet 3-7 

Moskenes Langhaugen 3-8 

Moskenes Reine 3-9 

 

I følgende friluftsområder er telting ikke tillatt i perioden fra 1. januar - 31. desember:  

Kommune Område Kartvedlegg 

Vestvågøy Haukland 2-1 

 

 

§ 5-2. Avgiftsbelagte teltplasser 

I noen områder kan det kun teltes mot avgift og på nærmere vilkår godkjent av kommunen, 

jf. friluftsloven § 14. 
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§ 6. Campingvogn og bobil 

Det er ikke lov å parkere campingvogn eller bobil på følgende parkeringsplasser mellom kl. 

24.00 og kl. 06.00: 
 

Kommune Område Kartvedlegg 

Vågan Stranda under fjellet 1-1 

Vågan Kalle 1-2 

Vågan Rørvika 1-3 

Vågan Langs Lille Kongsvatn 1-4 

 

§ 7. Dispensasjon 

De respektive kommunene kan etter søknad gi dispensasjon fra forskriften.  

 

§ 8. Overtredelse 

Overtredelse av friluftslivsforskriften kan bli politianmeldt. 

Overtredelse av ferdselsreglene kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar jf. 

friluftslovens §§ 11 og 39. 

 

§ 9. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks kommunene har gjort vedtak. 

 

 


