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NOTAT 
 
Sak: LOFOT - Tilrettelegging - Ryten og Kvalvika - Lofotodden 
nasjonalpark 
 
 
Møtereferat - arbeidsutvalg for etablering av innfallsport Fredvang 
 
Til stede: Per Chr. Valle, Sigurd Kjelstrup, Peter Andressen, Ørjan Nikolaisen 
Trovåg, Ole-Jakob Kvalshaug 
 
Referent: Ole-Jakob Kvalshaug 
 
Arbeidsutvalgets rolle og arbeid.  
Grunnlaget for etablering av arbeidsgruppa er styrevedtak i nasjonalparkstyret ST 
27/22 – 17.06.22 
«Lofotodden nasjonalparkstyret nedsetter et arbeidsutvalg for innfallsporten Fredvang og 
tilrettelegging til Ryten og Kvalvika. 
  
Arbeidsutvalget skal bestå av til sammen 5 personer. 2 representanter fra Fredvang og 
Krystad bygdelag, 1 representant fra Flakstad kommune, 1 representant fra Lofoten 
Friluftsråd og nasjonalparkforvalter for Lofotodden nasjonalpark. Nasjonalparkforvalter er 
sekretær for arbeidsutvalget og sørger for framgangen i utvalget. 
  
Arbeidsutvalget får mandat til å utarbeide konkrete forslag til utforming av innfallsporten 
Fredvang, med fokus på parkering, toalett- og søppelhåndtering, utkikkspunkt, transport til 
stistart og stitilrettelegging. 
  
Etablering av arbeidsutvalget skal sikre god lokal forankring i det videre arbeidet med 
innfallsporten Fredvang.» 
 
Evaluering av sommersesongen 
Det er satt opp turskilt langs fylkesveien. Det er klopplagt ca. 200 meter med sti i 
Torsfjorden og ved Skjettendikan.  
 
Mye trafikk og eskalerte trafikkproblemer, spesielt på Yttersand. LAS truet med å 
slutte å tømme søppel ved Yttersand fordi snuplassen ble brukt som parkeringsplass. 
Parkering ved skolen har ikke fungert, minimalt med biler. Det ikke vært like mye 
feilparkeringer i Torsfjorden som tidligere år.  
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Draugenplassen var stengt, men besøkende hadde brutt seg inn og brukt toalettet til 
det hadde flommet over av avføring og søppel.  
 
Bygdelaget savner at kommunen og fylkeskommunen (veieier) involverer seg i å 
avhjelpe situasjonen. 
 
Det har vært mye folk i fjellet, og det har dannet seg flere stier og mer slitasje. Vi har 
ennå ikke fått tall fra årets ferdselstellinger.  
 
Fokusområder og fremdriftsplan  
Arbeidsutvalget skal med utgangspunkt i besøksforvaltningsplanen for Fredvang og 
besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark utarbeide en prosjektplan for 
innfallsporten Fredvang. Det skal etableres en parkeringsplass på Fredvang skole, 
og man skal vurdere behovet for annen infrastruktur (avfall og toalett), utkikkspunkt 
og rasteplass.  
 
Viktige momenter er: 

• Informasjon før besøkende kommer til Lofoten. Informasjon på nett. 
• Tidlig informasjon og veiskilting for å sikre god trafikkflyt til parkeringsplass. 
• Informasjonspunkt i krysset der man tar av fra Europavei 10.  
• Etablering av innfallsport på Fredvang av høy kvalitet. Fredvang skole og 

parkering på Indresand skal være de to hovedparkeringsplassene.   
• Informasjonspunkt i Torsfjorden. Parkeringsplassen her skal være stengt på 

sommeren.  
• Hvordan lede besøkende fra parkering og ut til stistart? Her er det diskutert 

flere løsninger: Ny stistart, Shuttle buss, bysykler, turskilt 
• Stitilrettelegging. Hele stinettverket skal kartlegges av nasjonalparkstyret. 

Videre skal det jobbes med en prioriteringsliste for hvor behovet for 
tilrettelegging er størst, og hva som er behovet.  

 
Andre relevante forhold: 

• Kommunen vedtok i 2020 en områdeplan for Fredvang 
• Fredvang Fremtidshavn – Usikkert hva status er her 
• Nasjonale turiststier – søknad er sendt til Miljødirektoratet. De avventer 

behandling inntil besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark foreligger.    
 
Neste møte er 4. oktober 2022, kl. 14:00 – 15:30.  
 
Hva skal gjøres til neste møte?  

• Det utarbeides en kartskisse som gir oversikt over innfallsporten Fredvang 
(Ole-Jakob og Peter).  

• Statusoppdatering på Fredvang Fremtidshavn (Ole-Jakob).  
• Status bysykkel – Har Flakstad kommune hørt noe her? (Ørjan) 

 
 
 
 
 
 
 


