
Friluftsforskrift Nordkapp kommune 
Hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet §15. 

§1. Formål 
Friluftsforskriften skal fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv i Nordkapp 
kommune i samarbeid med grunneiere, forebygge skader på naturverdier, bidra til at 
ro og orden opprettholdes og sikre at allemannsrettens grenser etterleves. 

§2. Virkeområde 
Denne forskriften gjelder for Nordkapp kommune.  

§3. Atferd 
Enhver skal opptre varsomt og hensynsfullt slik at ferdsel, opphold og aktiviteter ikke 
medfører ulemper for andre eller skader på naturen. 

I Nordkapp kommune har vi mye fin natur, og den ønsker vi å beholde. Derfor er det 
viktig at det ikke plukkes med seg vekster, steiner eller gjøres endringer i naturen, 
f.eks. bygge tårn av stein.  

Alle brukere av Nordkapp kommunes turområder oppfordres til å bruke anviste 
parkeringsplasser og følge oppmerket tursti, samt å påse at friluftsområder holdes 
ren og ryddig 

§4. Bruk av bål og åpen ild 
Det skal vises særlig varsomhet, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på 
vegetasjon og natur. Bruk av bål og åpen grill bør gjøres på angitte bålplasser. Ved 
bruk av engangsgrill skal denne tas med etter bruk. 

§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. 

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 med mindre det må regnes med at oppholdet kan medføre 
nevneverdig skade eller ulempe. 

5.1 Teltforbud 
Nordkapp kommune har enkelte områder med teltforbud, gitt i Tabell 1 - Teltforbud. 
Noen områder gjelder for sesong 1. mai til 1. oktober, mens noen har forbud for hele 
året. 

 
 



Tabell 1 - Teltforbud 

Helårsforbud Kartvedlegg 
Prestvannet (drikkevannskilde) 1-1 
SIFI vannene, øvre og nedre 
(drikkevannskilde) 

1-2 

Nordkapp m/hornvika ihht. Forskrift om 
naturfredning 

1-3 

 

§6. Campingvogn og bobil 
Det er ikke tillatt å parkere campingvogner og bobiler på følgende parkeringsplasser 
mellom kl. 24.00 og kl. 06.00: 

Tabell 2 - Campingvogn- og bobilforbud 

Område Kartvedlegg 
Foran Honningsvåg kirke 2 

§7. Avgiftsbelagt friluftsområde 
I Nordkapp kommune har vi ett avgiftsbelagt opparbeidet friluftsområde, med 
hjemmel friluftsloven §14, hvor det betales for å parkere og oppholde seg i. Se 
kartvedlegg 3. 

§8. Overtredelse 
Overtredelse av ferdselsreglene kan medføre bortvisning fra området og 
straffeansvar etter friluftslovens § 39. 

 

 


