
 
 

 

 

KULTURMINNEFAGLIGE RETNINGSLINJER  

FOR BESØKS-, GUIDE- OG OPERATØRVIRKSOMHET 

I KOLLHELLAREN, MOSKENES KOMMUNE 
 
 
Dette dokumentet omhandler kvalitetssikring av guidete turer 
til kulturminnet Kollhellaren id 37407 (også kalt Refsvikhula). 

Hensikten med retningslinjene er å sikre bergmaleriene og 
hulerommet i henhold til kulturminnelovens § 3: 
 

 

Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å 

skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte 

utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 

dette kan skje. 

 
 

Reiselivsoperatører er pliktige til å benytte guider med godkjent 
guideprøve. 
 
 
Operatøren og guiden har ansvar for at følgende retningslinjer 
blir etterfulgt: 
 

 Maksimum 12 personer i tillegg til guiden får oppholde seg 
i hula samtidig. 

 Røyking og all bruk bruk av bål, fakler eller annen form 
form for ild/varme er forbudt. 

 Besøkende får kun oppholde seg i ytre del av østre 
huleinngang (til venstre) – ikke i søndre og vestre del. 

 Fotografering eller filming med blits eller kunstig lys er 
forbudt uten tillatelse fra regional kulturminnemyndighet 
(Nordland fylkeskommune). 

 Filming i kommersiell hensikt skal alltid godkjennes av 
regional kulturminnemyndighet  etter skriftlig søknad. 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
Operatøren /guiden har ansvar for at gruppedeltakerne 
 

 Ikke graver eller roter i hulegulvet eller flytter på stein. 
 Ikke etterlater avfall 

 Ikke berører huleveggene og oppholder seg minst 4 meter 
fra hulevegg med malerier. 

 Forlater hula samtidig med guiden. 
 
 
 
Operatøren/guiden forplikter seg til å 
 

 Holde seg orientert om og følge det til enhver tid 
gjeldende regelverk 

 Gi turdeltakerne god og faglig forsvarlig historisk 
informasjon 

 Informere turdeltakerne før og underveis om verne- og 
fredningsbestemmelsene for natur og kulturminner 

 Umiddelbart å melde fra om skader i og ved hula til 
Nordland fylkeskommune og Moskenes kommune 

 Føre statistikk over besøkende i Kollhellaren og ved 
sesongslutt oversende daterte lister til Nordland 
fylkeskommune, Kulturminner i Nordland, over antall 

passasjerer, guider og båtførere for hver tur 
 
 
 
Overtredelse av retningslinjene vil medføre at autorisasjonen 
opphører og organiserte turer til Kollhellaren ikke kan 
gjennomføres. Brudd på kulturminneloven blir uten unntak 
politianmeldt. Fylkeskommunen minner også om at Kollhellaren 
kan stenges for allmenheten dersom kulturminnets tålegrense 

trues. 
 


