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Vindstad og Bunesfjorden.

Ca 200 beboere på 1950 tallet.

Klassifisert som fraflyttingsområde på 

1960-70 tallet.

Siste gårdbruker la ned i 2006

Deretter en fastboende fram til 2016, 

hvor befolkningen nå er tredoblet.

25 feriehus i dag



Rostad 

ytterst i 

Kirke-

fjorden



Kirkefjord



Lofot-

odden 
Nasjonal

- park.

Moske-

nesøya



Fjorden 

med 

de fire 

fjordene

Reinefjordene

n

Vor-

fjorden

Fors-

fjorden

Bunes-

fjorden

Bunes

Horseide

Hermans-

dalen



H

o

r

s

e

i

d

e



Fjord-

ruta 

og 

andre 

turist-

veier



Fjord-
ruta
anløper
Vindstad



B

u

n

e

s



Vindstad og Bunesfjorden.

Ca 200 beboere på 1950 tallet.

Klassifisert som fraflyttingsområde på 

1960-70 tallet.

Siste gårdbruker la ned i 2006

Deretter en fastboende fram til 2018 

hvor befolkningen nå er doblet.
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Dagens turisme i Reinefjorden  
Fjordruta:

Over 20 000 besøkende med Fjordruta i 2017 

(ca 10 000 i 2012).

Kveldsruter har sannsynligvis gitt flere besøkende i 

2018.

Økende antall besøkende til Kirkefjord for å gå til 

Horseide.



Dagens turisme i Reinefjorden   
Andre veier til Bunes:

Ukjent og økende antall fotturister fra 

Sørvågen via Forsfjorden.

Økende antall båtbesøk fra hele verden.

Økende antall RIB besøk hele året.

Etablering av Lofotodden Nasjonalpark vil 

sannsynligvis gi økende besøk.
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Dagens tiltak for å ta i mot 

besøkende i Reinefjorden:

Toalett på Vindstad skole.

Kafe på Vindstad skole, åpent i tre uker 
i 2018.

En overnattings aktør 2-3 mnd på 
sommeren.



Endelig kommer ruta



Landgang I 

Forsfjorden



Slitasjepunkter p.g.a. turisttrafikken:

 Kontinuerlig trafikk på 

veien fra Vindstad til 

Bunesfjorden hver dag 

om sommeren fra kl

10.00 til kl 21.00.

 Store slitasje på stier 

fra Bunesfjorden og 

ned til Bunesstranda.



Flere slitasjepunkter

 Ikke reelle toalett-tilbud i Bunesfjorden og 

på Bunes.

Ventetid for å komme med Fjordruta fra 

Vindstad.

Store køer på Vindstadkaia.

Beboerne må i større grad bruke egne 

båter for å reise til og fra Vindstad.
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Flere slitasjepunkter

Store kajakk ansamlinger i strandsonene.

Besøkende som telter nær bebyggelsen.

Store båtansamlinger ved kai/flytebrygga.

Åpning av Lofotodden Nasjonalpark

Skader på bunnvegetasjonen ved telting på 

Bunes.



Framtidige trusler for Reinefjorden:

 Hurtigrute/ cruise-anløp til Reine vil medføre økende antall båtturister.

 Med hurtigrutas egne båter

 Med lokale RIB’er

 Med andre RIB selskap

 Kommunens ønsker om cruis-skip anløp til Reine.

 Med skipets egne båter

 Med lokale RIB’er

 Med andre RIB selskap

 Store aktører etablerer seg i Reinefjorden.

 Lofotodden Nasjonalpark



Hva ønsker beboerne:

Stopp i økningen av turiststrømmen.

Stopp i kveldsruteopplegget.

Begrensninger i turistenes ferdsel/adferd 

utenfor veiene.



Hva mere ønsker beboerne:

Stopp i å bruke naturen som toalett.

Håndtering av de store folkeansamlingene 

på kaia.

 Tiltak for at turistene skal legge igjen noe 

til lokalsamfunnet.

Mulighet for å etablere næringsliv.



Hva hindrer tilrettelegging av 

mottak for turister /besøkende.

 En utdatert arealplan som har:

Klassifisert innmark som LNF (landbruk, natur og friluftsliv, 

det samme som utmark)

Begrensninger i nybygg og næringsvirksomhet.

Begrensinger i tillatelse til utleie av fritidshus og andre 

bygninger

 Kommunen har nedgradert veien til turiststi.

 Ingen vedlikehold.



Veien
mellom
Bunesfjord
og
Vindstad



Flere hindringer:

 Uro blant sommerbeboerne mot å gjøre noe 

som kanskje kan øke turiststrømmen:

Tilrettelegging for kajakk- og båtturister.

Tilrettelegging for toalett i Bunesfjorden.

Skaffe profesjonelle drivere av Vindstadskole.

Flere som vil drive med utleie /overnatting.

Skepsis til næringsvirksomhet



Hva kan vi gjøre?

Begrense sommertrafikken og satse mere på 

helårsturisme.

 Ta i bruk landbruksarealene og bruke dem som 

innmark, unngå at de forblir utmark.

Kafedrift hele sommeren for å trekke turistene bort 

fra kaiområde.

Obligatorisk informasjon til de besøkende.



Kan vi regulere ferdselen?

Samarbeid med Samferdsels avd. Nfk.

Samle kajakk turistene på en plass.

Lage gjestehavn for å regulere 

båttrafikken.

Obligatorisk ledsagere på fjellturer.

Kaiavgift.

Iverksette friluftforskrift i Reinefjorden.



Hva mere kan vi gjøre?

 Endre areal-planen:

 Tillate bygging på gamle tufter etc. for å gjenskape tidligere 
bebyggelse

 Tillate utleie av disse bygningene.

 Det legges til rette for næringsanlegg, driftsbygninger etc.

 Legge til rette for anlegg i strandsonen for å håndtere båt og 

kajakkturismen

 Ta i bruk skole-anlegget:

 Oppgradere kjøkken for servering av varm mat etc.

 Lage sanitæranlegg i kjelleren; dusj og toaletter til fot- og 

kajakkturister.



Enda mere vi kan gjøre?

 Etablere «mot-næringer»:

 Utleie av ledige boligkapasitet.

 Opprette guide-tjenester.

 Sikre og modernisere kaianlegget:

 Anlegge besøkshavn.

 Ny flytebrygge.

 Regulere køene på kaia.



Konsekvens 

vurdering
Positive forhold Sann-

synlig-

het

Konse-

kvens
Positiv 

Risiko
Negative forhold Sann-

synlig-

het

Konse-

kvens
Negativ-

Risiko

A. Fotturisme i 

Reine-fjorden,

hovedsakelig 

til Bunes, 

Hermanns-

dalen og 

Horseide

Styrker 

kommuneøkonomien

1 2 2 Store båtsamlinger ved kai 4 3 12

Styrker turistnæringen i 

Moskenes

3 2 6 Forsøpling 4 3 12

Styrker lokaløkonomi i 

Reinefjorden

1 1 2 Slitasje på naturen 4 4 16

Styrker Fjordruta 3 3 9 Manglende sanitære 

forhold

4 3 12

Grunnlag for bevertning og 

guiding

3 4 12 Store køer på kai 3 3 9

Mange får oppleve 

Bunesstranda

4 4 16

B. Helårs 

overnattings-

turisme i 

Reinefjorden

Styrker 

kommuneøkonomien

3 2 6 Store båtsamlinger ved kai 1 3 3

Styrker turistnæringen i 

Moskenes

3 2 6 Forsøpling 1 3 3

Styrker lokaløkonomi i 

Reinefjorden

4 4 16 Slitasje på naturen 2 3 6

Styrker Fjordruta 4 3 12 Manglende sanitære 

forhold

1 3 3

Grunnlag for bevertning og 

guiding

4 4 16 Store køer på kai 1 3 3

Flere får oppleve 

Bunesstranda

3 3 9


