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NOTAT 
 
Sak: LOFOT - Tilrettelegging - Ryten og Kvalvika - Lofotodden 
nasjonalpark 
 
 
 
Møtereferat - Arbeidsutvalget for etablering av innfallsport Fredvang - 04.10 og 
31.10 
 
Til stede: Per Chr. Valle, Sigurd Kjelstrup, Peter Andressen, Ørjan Nikolaisen 
Trovåg, Ole-Jakob Kvalshaug 
 
Referent: Ole-Jakob Kvalshaug 
 
Møte 4.10.22 - Teamsmøte 
 

• Statusoppdatering på Fredvang Fremtidshavn. Dette er et prosjekt man kan 
samarbeide med om etablering av innfallsport på Fredvang.  

• Flakstad kommune har sett på mulighetene for å etablere «bysykkel» som alternativ 
transportform for besøkende på Fredvang. Dette kan bidra til å styrke bruken av 
Fredvang skole som parkeringsplass.  

• Veien videre – Det utarbeides en prosjektplan for innfallsporten Fredvang. 
Prosjektplanen skal ta utgangspunkt i besøksforvaltningsplanen for Fredvang og 
besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark. Utkast til prosjektplan legges frem ved 
neste møte i arbeidsutvalget.  

• Neste møte 31.11.22 
 
Møte 31.10.22 – Rådhuset på Ramberg 
 
Gjennomgang av utkast til prosjektskisse 
Prosjektskissen ble utarbeidet av nasjonalparkforvalter. Arbeidsgruppen stiller seg bak 
denne. 
 
Det skal gjennomføres en mulighetsstudie for innfallsporten Fredvang. Mulighetsstudiet skal 
foreslå etablering av infrastruktur og konkrete tiltak som ivaretar lokalbefolkningens 
interesser og verneinteressene for nasjonalparker. Det skal tas utgangspunkt i at området 
ved Fredvang skole skal brukes som hoved-parkeringsplass, infopunkt og rasteplass. Videre 
skal ordningen med parkering på Innersand videreføres.  
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Veien videre (nasjonalparkforvalter sørger for framdrift) Det er tatt utgangspunkt i 
Miljødirektoratets veileder: Innfallsporter – Informasjonspunkt, startpunkt og utkikkspunkt, M-
417, 2015.  

• Fase 1: 
o Det inviteres til infomøte på Fredvang der arbeidsgruppen legges fram sitt 

arbeid, og det åpnes for innspill. 
o Prosjektskissen ferdigstilles og sendes til Flakstad kommune og Lofotodden 

nasjonalpark for politisk behandling før jul.  
o Det innhentes tilbud på gjennomføring av mulighetsstudie.  

• Fase 2: Mulighetsstudie gjennomføres vinteren 2023. Finansiering gjennom 
nasjonalparkstyret. Arbeidsutvalget brukes som referansegruppe.  

• Fase 3: Forprosjekt – endelig planbeskrivelse, design og materialbruk og 
kostnadsvurdering. Behandles av nasjonalparkstyret og kvalitetssikres av 
Miljødirektoratet.  

• Fase 4: Detaljprosjekt – utarbeiding av byggetegninger og anbudsdokumenter. 
Behandles av nasjonalparkstyret og kvalitetssikres av Miljødirektoratet.  

• Fase 5: Anleggsfase.  
 

Tiltak før sommersesongen 2023 
Parallelt med arbeidet med mulighetsstudie skal det arbeides med mer kortsiktige løsninger 
for sommersesongen 2023.  
 
Arbeidsutvalget foreslår følgende løsninger: 

• Oppsett av nye veiskilt i samarbeid med Statens Vegvesen og Nordland 
fylkeskommune. Veiskilt skal ordnes etter mal fra Miljødirektoratet, hvor 
portalsymbolet brukes, og skal vise hvor det er parkering for turmål i Lofotodden 
nasjonalpark.   

• Parkeringsplass i Torsfjorden stenges av i perioden mai/ juni – august. Ved Hovdan 
settes det opp skilt «No parking/ camping beyond this point» 

• Det sørges for rutiner for drift av toalett og søppelhåndtering på Draugenplassen, 
Torsfjorden og på Fredvang skole fra mai.  

• Fredvang skole gjøres mer attraktiv som parkeringsplass og rasteplass. Etablering av 
midlertidig toalett, søppelhåndtering, benker og informasjonspunkt.  

 
Infomøte om arbeidsutvalgets arbeid 
Arbeidsutvalget inviterer til et infomøte på Fredvang ungdomshus 22. november. 
Gjennomgang av arbeidsutvalgets arbeid så langt, og om veien videre.    
 


