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• Hvordan kan vi bruke plansystemet og en 
tverrfaglig organisering og koordinering til å 
implementere besøksforvaltning i kommunene? 

- Hva er våre utfordringer

- Erfaringer fra pågående planarbeid 

- Løsninger for å ivareta kortsiktige og langsiktige 
mål og hensyn i en helhetlig besøksforvaltning



Utfordringer reiseliv
(Utfordringsdokumentet 2018)

• Vestvågøy kommune tar for liten andel av 
turistrelatert omsetning i Lofoten

• Innbyggerne er ikke nok involvert i utvikling av 
bærekraftige opplevelser på Vestvågøy

• Infrastrukturen må utbedres for at turismen 
skal være bærekraftig (slitasje natur; press på 
infrastruktur; trafikksikkerhet mv.)



Utfordringsbildet

• Økt bruk

• Økt besøkstall

• Mer utbygging

• Fravær styringsverktøy og 
forvaltningsplaner

• Ad hoc løsninger
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Det helhetlige utfordringsbildet

• Kommunens rolle som forvalter:

• Reiseliv – trykk i sommermånedene
• Bruk av natur og kulturområder
• Søknader om bygging med dispensasjon
• Mangel på strategitenkning
• Kapasitet og ressursmangel
• Ad hoc tiltak
• Mange samarbeidsprosjekter og initiativ



Status 



Landskapsvernområder
Friluftsområder

• Området som i dag har vern etter naturvernloven
er Borgvær og Eggum landskapsvernområde, 
samt Storeide og Æsholman naturreservat.

• Friluftsområder

- Båndlagt i dag: Haukelandstrand, Hagskaret, Klokkervika

- Generell bygge- og deleforbud for strandsonen (100 m)

- I gang med rullering av kommuneplanens arealdel

- Områdeplan for Unstad



Haukland
- statlig sikret friluftsområde



Hagskaret (statlig sikret 
friluftsområde)
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Uttakleiv - camping



Områdeplan 
Unstad



Kommuneplanens arealdel 

(KPA)



Fokusområder i KPA 

• Areal og utredningsbehov

• Næringsvekst og nyskapning

• By, tettsted - og bygdeutvikling

• Natur og kulturmiljø

• Sosial og teknisk infrastruktur

• Medvirkning

• Konsekvensutredning



Tiltak i KPA 

• Varig byggegrense mot LNF – fylkesmannen
• Opprettholde sammenhengende 

landbruksområder
• Fortetting i bygder
• Oppstart av Friluftsforskrift
• Div. kartlegginger (barnetråkk, nærturer, 

lekeplasser og grønnstruktur)
• Aktiv bruk Hensynssoner med vilkår
• Kommunedelplaner for næring (inkl. landbruk og 

reiseliv) 



§ 11-8.Hensynssoner – løsningen i KPA?

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig 
utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har 
betydning for bruken av areal. 

• Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning 
angis hvilke bestemmelser og retningslinjer som 
gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller 
andre lover for å ivareta det hensynet sonen viser.



Status arbeidsgruppe natur-
og kulturmiljø

• Kartlegging av kartgrunnlag! (naturtyper, beite mv.) Våren 2018

• samarbeid med NFK og NIBIO innen landskapskartlegging (inklusive 
vegetasjonskart) og besøksforvaltning (juni-okt)

• Turruteplan (plan for ferdsel og trivsel) (mars-nov)

• Ekskursjon og kartlegging av grøntstruktur i tettstedene (aug/sept)

• Kulturminnearbeid – utvide hensynssoner i tettsteder, utsette til 
arbeid med egen kulturminneplan etter 2019? (aug->)

• Kartlegging av vannområder (fuglereservat og 
vannmiljø/forurensning) ferdigstilling oktober 

• Ønske om fremtidig naturmangfoldplan

• Kystsoneplan med funksjonell strandlinje

• Lokal friluftsforskrift



Løsningsforslag: 
etablering av tverrfaglig/sektoriell gruppe 

• Være et bindeledd mot: 
- NKFs prosjekt for besøksforvaltning Lofoten
- Destinasjon Lofotens prosjekt for sertifisering som bærekraftig reisemål
- andre prosjekter hvor bærekraft og besøksforvaltning har fokus
• Koordinere med og mot: 
- arbeid med kommunale serviceanlegg og oppfølging av driftsavtaler
- strategi og planarbeidet i kommunen
- kommunes turistinformasjon og privat turistinfo
- kommunens arbeid med folkehelse
- lokale initiativ, lag og foreninger

• Ivareta hensyn til Vestvågøys naturverdier og kulturminner og andre 
forvaltningsoppgaver

• Deltakelse på fagsamlinger, svare på høringer og 
forespørsler på området



Er vi på god vei?
https://www.vestvagoy.kommune.no/naring-havn-og-bevilling/reiseliv/besoksforvaltning/

• Hvordan forbereder vi oss på mer besøk? 
• Vi ønsker å fortelle gjestene hvordan de kan oppleve områdene 

våre på en bærekraftig måte. Hvordan informerer vi best, både før 
de kommer og mens de er her? 

• Hvordan kan små og store lokalsamfunn være med å styre 
utviklingen? 

• Hva er de gode løsningene for søppel, toaletter og parkering? Hva 
kan vi lære fra andre deler av verden? 

• Kan reiselivsnæringen selv engasjere seg i utviklingen av en 
ansvarlig turisme? 

• Hva vil være relevante reiselivsstrategier for oss i tiden framover?
• Mange landskapsområder er viktige for både lokalbefolkning og 

tilreisende. Hvordan tar vi vare på disse i arealplanleggingen?
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