
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Rådhuset på Ramberg 
Dato: 01.12.2021 
Tidspunkt: 12:00 – 16:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på epost oljkv@fylkesmannen.no  
 
Dagsorden: 
Kl. 12:00 – 13:00: starter med lunsj og gjennomgang av enkelte saker.  
Kl. 13:00 – 13:30: Frank Hagen fra the Arctic Triple kommer innom for å prate litt opp 
ultraløpet og andre arrangement de ønsker å gjennomføre i 2022.  
13:00 – 16:00: styremøte fortsette.  
 
Eventuelt: 

 Forvalters hjørne: Ingen saker satt opp enda.   
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ST 34/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte

ST 35/21 Referatsaker



 

Moskenes kommune 
Dato: Vår ref: Arkivkode: 

20.11.2021 21/3842 GBN-12/4, GBN-12/7 

 Teknisk etat 
  

Deres ref:  

 Saksbehandler: Øystein Solaas, tlf: 98017165, e-post: oystein.solaas@moskenes.kommune.no 

 

Adresse: Reineveien 67, 8390 Reine Telefon: 76053100 Bankgiro: 4760 20 33003   
  Bankgiro skatt: 6345 07 18744 

Webadresse: www.moskenes.kommune.no E-post: postmottak@moskenes.kommune.no 

 

 

Lofotodden nasjonalpark 
Ole-Jakob Kvalshaug 
 
 
 
 
 
 

Gbn 12/4 og 12/7 - Motorferdsel i utmark - rydding rasmasser 
 
 
Moskenes kommune setter pris på at Lofotodden nasjonalpark vil rydde opp etter ras. 
 
Vi bekrefter med dette tidleigere muntlig tillatelse til motorisert ferdsel i utmark med gravemaskin 
for å rydde opp etter raset. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Øystein Solaas 
Teknisk sjef 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Fra: Øystein Solaas[Oystein.Solaas@moskenes.kommune.no]
Sendt: 20.11.2021 11:59:13
Til: Kvalshaug, Ole-Jakob
Tittel: 21/608-2 Gbn 12/4 og 12/7 - Motorferdsel i utmark - rydding rasmasser

Se vedlegg
 

ArkivReferanse:#500924838a484af0814348e5008d51ae2021000608#ACOS.WEBSAK#
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ST 36/21 Delegerte saker



  
 
Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/7524-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 24.11.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 37/21 01.12.2021 

 

Økonomirapport - drift av styret og tiltaksmidler - 2021 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Økonomirapport tas til orientering 
 
 
 
 
Vurdering  
Konto Budsjett, kr. Rapport (24.11.2021) kr.  
Drift styre - AR682 100.000 76.609 
Besøksstrategi, Forvaltningsplan og 
Sporløs Lofotturisme – AR684 

140.000 109.408 

Tiltaksmidler – AR683 700.000 93.187 
 
På drift styret mangler vi bare utgifter for siste styremøte. Det er viktig at styret sender 
krav på honorar og reiseregninger. På besøksstrategi er det ikke flere utgifter som 
utestår.   
 
Det utestår en god del utgifter på posten tiltaksmidler, som kommer på regnskapet i 
løpet av desember.  
 
Planlagte tiltak på veien i Bunesfjorden (kr. 100.000) ble utsatt pga. tekniske problemer 
på båten som skal frakte maskiner inn til området. Vi håper å få gjennomført arbeidet i 
år. Arbeidet på toalettet på Vindstad (ca. kr. 50.000) er igangsatt, og det skal legges ny 
kledning på tre vegger. NINA er i gang med å utarbeide budskap for sporløs ferdsel-
plakater (kr. 75.000). Det er foretatt noe mer kloppearbeid ved Ågvatnet (kr. 10.000), 
som det skal utbetales honorar for. Vi venter også på en faktura fra LAS for 
helikoptertransport (kr. 5.000), fra NOF Lofoten for kartlegging av fugl (kr. 43.000) og 
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fra Miljøfaglig Utredning for utredning av naturmiljø tilknyttet stitilrettelegging 
Ryten/Kvalvika og Bunessanden (kr. 88.000).  
 
Totalt utestår altså ca. kr. 371.000. Resterende beløp på tiltaksmidler blir overført til 
Flakstad kommune for bruk på stiprosjekt og innfallsport på Fredvang i 2022 iht. avtale.   
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2019/5883-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 24.11.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 38/21 01.12.2021 

 

Besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark til faglig godkjenning 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre godkjenner besøksstrategien og vedlagt tiltaksplan slik 
de foreligger, og sender dokumentene til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. 
 
Besøksstrategien har et godt kunnskapsgrunnlag og er lokalt forankret gjennom 
rådgivende utvalg som er brukt som referansegruppe. Nasjonalparkstyret har som 
hensikt å legge besøksstrategien ut på høring i 2022 så snart den er faglig godkjent.  
 
I forbindelsen med høring vil det bli foretatt en ny gjennomgang av besøksstrategien i 
rådgivende utvalg, besøksstrategien skal presenteres i de to berørte kommunestyret, 
og det blir arrangert folkemøter. Formålet er å styrke den lokale forankringen 
ytterligere.  
 
Nasjonalparkstyret har som målsetning å ha en godkjent besøksstrategi i løpet av 
høsten 2022. Arbeidet med forvaltningsplan vil starte opp i 2022 parallelt med høring 
av besøksstrategien. Styret legger opp til en enkel rullering av besøksstrategien når 
forvaltningsplanen er godkjent, for å sikre at besøksstrategien er i tråd med 
forvaltningsplanen.  
 
 
 
 
Vurdering  
Forvalter har ferdigstilt besøksstrategien i tråd med tilbakemeldingene fra styret i 
styremøte 2.1.21. Det er lagt inn en bedre beskrivelse av fotturer i fjellet, og justert tekst 
enkelte plasser for å spisse budskapet. Det er lagt inn bilder og figurer for å bryte opp i 
teksten. I tillegg til mål og strategiske grep er det lagt inn en beskrivelse over prioriterte 
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innfallsporter og ferdigstilt en tiltaksplan (vedlegg 1). Teksten om Reinebringen er 
justert noe, men det legges fortsatt opp til samarbeid om tiltak.  
 
Forvalter skal innen møte få laget et kart som viser hvilke områder i nasjonalparken 
forvaltningsmyndighet har som målsetning å kanalisere ferdsel til, samt spesielle 
områder som man ønsker å skjerme.  
 
Forvalter vil understreke at det er fullt mulig å justere besøksstrategien etter faglig 
godkjenning. Dette vil også være naturlig siden dokumentet skal legges ut på høring i 
etterkant av godkjenning.  
 
Videre tidsplan 
Desember 2021 Sendt til faglig godkjenning 
Jan. /feb. 2022 Tilbakemelding fra Miljødirektoratet 
Jan. /feb. 2022 Styret vedtar å legge besøksstrategi ut på høring 
Jan. /feb. 2022 Besøk i kommunestyrer 
April /mai 2022 Møter med rådgivende utvalg 
April /mai 2022 Folkemøter  
Aug. /sept. 2022 Gjennomgang av høringssvar og endelig godkjenning i styremøte 

 
 
Konklusjon 
Etter forvalters vurdering har nasjonalparkstyret et ferdigstilt dokument som kan sendes 
til faglig godkjenning hos Miljødirektoratet. Kunnskapsgrunnlaget er godt, og mål og 
strategiske valg er begrunnet og lokalt forankret.  
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
 
 
Andre relevante dokumenter, vedlagt styremøtepapirer: 

 Besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark 
 Vedlegg 1 – Tiltaksplan 
 Vedlegg Besøksstrategi LOFOT
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/7556-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 24.11.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 39/21 01.12.2021 

 

Drift av Lofotodden nasjonalparkstyre og midler til besøksstrategi og 
forvaltningsplan - 2022 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til drift (post 1420.21) i 2022: 
 
Drift - styre og utvalg (post 1420.21) Kr.  
Møteutgifter nasjonalparkstyret  kr     80 000,00  
Reiseutgifter Rådgivende Utvalg  kr       5 000,00  
Befaring/studietur nasjonalparkstyret  kr     15 000,00  
Reiseutgifter nasjonalparkkonferanse*  kr     40 000,00  
Sum  kr   140 000,00  

*Med forbehold om at det blir arrangert nasjonalparkkonferansen i 2022.  
 
Nasjonalparkstyret søker om følgende midler til besøksstrategi og forvaltningsplan i 
2022: 
 
Forvaltningsplan og besøksstrategi (post 1420.21)  Kr.   
Forvaltningsplan og besøksstrategi  kr     20 000,00  
Etablering av nettside for nasjonalparken  kr   100 000,00  
Kommunikasjonsplan  kr   100 000,00  
Sporløs Lofotturisme   kr   100 000,00  
Sum   kr   320 000,00  
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Bakgrunn og vurdering 
For året 2022 tas det høyde for 4-5 ordinære styremøter med 100 % oppmøte. Det tas 
videre utgangspunkt i at en styrerepresentant vil koste styret kr. 486 pr. time (kr. 643 for 
leder) à 5 timer pr. møte pluss forberedelse og reise. To av tre styremedlemmer er 
lokale og har derfor begrensa med utgifter på reise. 
 
Forvalter foreslår at vi setter et mål om at minst to av styremøtene skal avholdes i 
Flakstad kommune, og de resterende tre avholdes på besøkssenteret på Reine. I 
tillegg til honorar og reiseutgifter må det tas høyde for leie av møtelokaler og lunsj.  
 
Det legges opp til at det skal arrangeres en fagtur/befaring med nasjonalparkstyret og 
vara i løpet av 2022. Tanken bak dette er at fagturen skal være en årlig begivenhet 
hvor styret får litt faglig påfyll og sosialt samvær. 
 
Miljødirektoratet har signalisert at det kanskje blir arrangert nasjonalparkkonferanse i 
2022. Et meget foreløpig tidspunkt er 27.-28. april 2022.  
 
Rådgivende Utvalg (RU) for bare dekt reiseutgifter i forbindelse med deres møter. De 
fleste vil være lokale, med kort reisevei, og reiseutgiftene for slike møter regnes derfor 
som begrenset. RU vil bli involvert i arbeidet med besøksstrategi og forvaltningsplan, 
men dette arbeidet vil ha sitt eget budsjett.  
 
Besøksstrategien skal etter planen sendes til faglig godkjenning til Miljødirektoratet nå i 
desember, og legges ut på høring i starten av 2022. I den forbindelse foreslår forvalter 
at det legges opp til 2-3 folkemøter hvor vi presenterer besøksstrategien. Samtidig vil 
arbeidet med forvaltningsplanen starte opp.  
 
I besøksstrategien er et høyt prioritert tiltak å få utarbeidet en kommunikasjonsplan i 
samarbeid med besøkssenteret for Lofotodden. Det blir innhentet tilbud fra eksterne 
aktører for dette arbeidet, og det finansieres med 50 prosent fra begge parter. Det 
legges også opp til at vi skal etablere en nettside for Lofotodden nasjonalpark. Denne 
nettsida skal rette seg mot de besøkende, og skal inneholde info om nasjonalparken og 
dens verneverdier, turmuligheter, retningslinjer om sporløs ferdsel mm.  
 
Prosjekt sporløs Lofoturisme er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører. Prosjektet 
er en del av De Grønne Øyene og prosjekteier er Lofotrådet. Prosjektet tar for seg 
noen viktige problemstillinger vi har i nasjonalparken knyttet til håndtering av søppel og 
toalettavfall, og vil være et viktig bidra inn i forvaltningsplanen. Prosjektet vil resultere i 
en tiltaksplan for håndtering av toalettavfall og søppel på populære områder på 
yttersida, f.eks. Kvalvika og Bunessanda. Det ble gjennomført kartlegginger i 2021 med 
hjelp av masterstudenter, og vi ønsker å fortsette kartleggingen i 2022. Prosjektet skal 
finansieres av NINA, Lofotodden nasjonalparkstyre og så søkes det midler fra andre 
tilskuddsordninger.  
 
Konklusjon 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
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Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/7556-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 24.11.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 40/21 01.12.2021 

 

Midler til etablering av forvaltningsknutepunkt - Lofotodden 
nasjonalpark 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til etablering av 
forvaltningsknutepunkt for Lofotodden nasjonalpark i 2022:  
 
Nasjonalparksenter - Forvaltningsknutepunkt 
(post 1420.85) 

 kr.   

Møblering av møterom og lunsjrom  kr     80 000,00  
Bilder og veggpynt kontor og fellesareal  kr     20 000,00  
Konferanseutstyr (IKT)*  kr     50 000,00  

*utgår dersom dette dekkes gjennom Statsforvalteren 
 
 
 
Vurdering  
Nasjonalparkstyret kan søke på midler nyetablering av forvaltningsknutepunkt som det 
ikke er naturlig at utleier dekker gjennom post 1420.85. Hensikten er å danne et 
forvaltningsknutepunkt på besøkssenteret for nasjonalparkstyre, forvalter, SNO og 
besøkssenter, og legge til rette for møtevirksomhet og andre aktiviteter i forbindelse 
med forvaltning av Lofotodden nasjonalpark 
 
Forvalter foreslår at det søkes om midler til møblering av fellesarealer 
(møterom/lunsjrom) og til veggpynt gjennom denne posten. Det er innhentet 
kostnadsoverslag på møbler som danner grunnlag for forslag til vedtak. Møterommet 
har plass til 8-10 personer og på lunsjrommet er det plass til et lite bord med en 
sittegruppe.  
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Forvalter skal i forkant av møtet sjekke om konferanseutstyr til møterom (skjerm og lyd) 
dekkes av statsforvalteren eller om dette også bør søkes midler til.  
 
 
Konklusjon 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:

16



  
 
Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/7556-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 24.11.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 41/21 01.12.2021 

 

Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester fra 
Statens Naturoppsyn - Lofotodden nasjonalpark - 2022 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til gjennomføring av tiltak i 
Lofotodden nasjonalpark (post 1420.31): 
 
Tiltaksmidler (post 1420.31) 
Priorite
t 

Tiltak  Beløp  

1 Vedlikehold og tilrettelegging av stier som tiltak for å 
redusere slitasje - Ryten/Kvalvika, Bunessanden, 
Ågvatnet, Tindstinden 

 kr   300 000,00  

2 Kompetanseutvikling stibygging - SNO stiskolen  kr   300 000,00  
3 Ferdigstilling av infoplakater  kr     50 000,00  
4 Prosjektplan - Restaurering av sti Fredvang-Ryten-

Kvalvika-Torsfjorden 
 kr     50 000,00  

5 Marint avfall - vårrydding av Bunessanden og Kvalvika i 
samarbeid med Clean Up Lofoten 

 kr     50 000,00  
 

Ferdselstelling - Ryten, Bunesfjorden, Kjerkfjorden, 
Refsvika 

 kr                    -    
 

SUM  kr   750 000,00  
  
 
Lofotodden nasjonalparkstyre melder inn følgende behov for oppsyn og ressurs fra 
Statens Naturoppsyn (SNO): 
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2022
Forvaltningm

yndighet
Lofotodden nasjonalparkstyre

Verneom
råde/Tem

a
Prioritering

Beskrivelse av oppdrag og m
etode

Forankring i 
planverktøy

Rapportering ( 
Verneom

rådelogg, 
Artsobs, N

atstat). 

M
erknad

Kom
petanseutvikling stibygging

1
I sam

arbeid m
ed SN

O
 stiskole

Tiltaksplan
N

asjonalparkstyre ønsker å i sam
arbeid m

ed stiskolen til SN
O

 arrangere en stiskole for Lofotodden.  
Varighet 1 uke, ca 230 m

eter sti. Det er ønskelig at lokalt SN
O

 bistår.
Utkjøring av klopp til Torsfjorden

2
M

å gjøres på snøføre m
ed snøscooter

Tiltaksplan
O

ppdrag kan gjennom
føres i sam

arbeid m
ed Røde Kors eller andre. Evt. kan vi ta i bruk helikopter

Klopplegging i Torsfjorden
3

Fortsette klopplegging på sti fra 
Torsfjorden til Kvalvika 

Tiltaksplan
Det ble lagt ca. 150 m

eter klopp i 2020. skal legges ca. 150 m
eter i 2022. 

Vedlikehold og tilrettelegging av 
stier for å redusere slitasje

4
Enkel stitilrettelegging på stier til 
Bunessanden, Kvalvika, Ryten og Ågvatnet

Tiltaksplan

N
asjonalparkforvalter utarbeider plan og prioriteringsliste på arbeid som

 bør utføres i løpet av 
barm

arkssesongen, fortrinnsvis før juli. Det blir leid inn ekstern arbeidskraft som
 SN

O
 skal bistå i å 

følge opp.  Arbeidet om
fatter skraping av berg, vannavledning, klopplegging, skilting og m

erking for å 
kanalisere ferdsel. Arbeidet m

å regnes som
 "brannslukking" for å redusere slitasje fra besøkende. 

Rydding av leirplasser og varder
5

Rydding av leirplasser på Kvalvika og 
Bunessanden 

Tiltaksplan
N

oen leirplasser som
 er etablert ønsker styret å få fjernet.

Kartlegging/uttak av frem
m

ede 
arter og spredte forekom

ster av 
bartræ

r (vrifuru) i Refsvika og på 
Helle

1
Refsvika og Helle

Annet (beskriv)
N

evnt i N
aturtypekartlegging som

 ble gjennom
ført. Ved sm

å forekom
ster kan direkte uttak gjøres. 

O
ppfølging av to bevaringsm

ål
1

Ryten og Bunessanden - N
atStat

Tiltaksplan
Ferdselstelling

2
4 ferdselstellere

Tiltaksplan
Plassering Ryten, Bunesfjorden, Kjerkfjorden og Refsvika. 

O
ppsyn og kontroll m

ed 
droneviksom

het
1

Ryten, Kvalvika, Bunessanden
Annet (beskriv)

Verneforskirftens § 10, prioriteres spesielt i juni-august
Verneskilt

2
O

ppsett verneskilt på flere om
råder

Annet (beskriv)
Verneforskriften, forvalter utarbeider prioriteringsliste

Verneom
råde/Skjøtsel

Verneom
råde/Bevaringsm

ål

Verneom
råde/Tilsyn og kontroll

Verneom
råde/Tilrettelegging
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Vurdering  
En forutsetning for innmelding av tiltak er at de skal være forankret i godkjent 
forvaltningsplan og/eller besøksstrategi. Besøksstrategi og tiltaksplan skal etter planen 
sendes til faglig godkjenning i desember 2021, og legges ut på høring på i starten av 
2022. Planlagt oppstart på forvaltningsplan er 2022.   
 
Lofotodden nasjonalpark har som kjent et stort antall besøkende, og store utfordringer 
med slitasje på stier og vegetasjon som følge av ferdsel og telting/ camping. Ferdselen 
i enkelte områder er i konflikt med verneverdiene, og det haster derfor å få satt inn 
tilretteleggingstiltak. Lokalt er det knyttet store forventninger til at Lofotodden 
nasjonalpark skal bidra til å løse disse utfordringene. 
 
Etter dialog med Miljødirektoratet har forvalter vurdert ert det dit hen at større 
restaureringsarbeid og tyngre tiltak på stier må vente inntil besøksstrategien er formelt 
godkjent. Men det er åpnet for at styret kan søke om tiltaksmidler på tiltak som det 
haster med å få gjennomført av hensyn til verneverdiene, uavhengig av om 
besøksstrategi er formelt godkjent.  
 
Prioritet 1: 
Vedlikehold og tilrettelegging av stier er enkle tilretteleggingstiltak med hensikt å 
redusere omfanget av slitasje fra besøkende. Dette kan være kanaliseringstiltak som 
skilting og merking, klopplegging, skraping av berg, enkel steinlegging og 
vannavledning. Dette er arbeid som godt kan kalles «brannslukking» inntil mer tyngre 
tiltak kan settes i verk. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med SNO og ved hjelp av 
innkjøp av ekstern arbeidskraft.  
 
Prioritet 2: 
Kompetanseutvikling på stibygging skal gjøres i samarbeid med Stiskolen til SNO. 
Forvalter og lokalt SNO var på stiskole i Hallingskarvet sommer 2021, og lærte mye om 
restaurering av sti. Kurset foregår i felt, og tanken er at vi setter i gang med stibygging 
på 200 meter sti fra Innersand og opp til Einangen. Dette er et tiltak som krever 
tillatelse fra grunneiere og kommunal myndighet, noe som skal innhentes i løpet av 
desember.  
 
Kurset skal rette seg mot lokale aktører og entreprenører som holder på med 
stibygging, og har som hensikt å øke stibyggerkompetansen i Lofoten. Målsetningen er 
at vi får et godt kompetansenettverk på stibygging, og flere entreprenører med 
kompetanse på stibygging.  
 
Prioritet 3: 
NINA har fått oppdraget med å utvikle tekst til infoplakater og nettside om sporløs 
ferdsel i nasjonalparken. I 2022 vil vi arbeide frem et design, og ferdigstille og montere 
plakatene på utvalgte startpunkter til nasjonalparken.  
 
Prioritet 4:  
Prosjektplanen skal ta for seg hele stinettverket Fredvang – Ryten – Kvalvika – 
Torsfjorden og vurdere tiltak og materialbruk. Vi skal dele prosjektet inn i flere 
delprosjekter som gis prioritet etter behov.  
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Prioritet 5: 
Lofoten Avfallsselskap (LAS) sitt prosjekt Clean Up Lofoten har hvert år gjennomført 
vårrydding på Kvalvika og Bunessanden i forkant av turistsesongen. Dette har en 
preventiv virkning ovenfor forsøpling fra besøkende. Etter at Rydd Norge har overtatt 
marint avfall-prosjektene i Norge, kan man ikke forvente årlige ryddinger, men heller 
rydding hvert tredje år.  
 
På strendene Kvalvika og Bunessanden er det derimot behov for årlig vårrydding. På 
de to strendene alene ble det etter vårryddingen i 2021 samlet inn over 10 tonn marint 
avfall. Både LAS og nasjonalparkstyret søker om midler til rydding gjennom 
Miljødirektoratet. LAS koordinerer innsatsen for 2022.  
 
Ferdselstelling: 
Det er behov for fortsatt ferdselstelling i Lofotodden nasjonalpark. For 2022 er det 
foreslått fortsatt sykkeltelling på Ryten, Bunesfjorden og Kjerkfjorden, og ny telling i 
Refsvika for å få oversikt over ferdsel til hulemaleriene i Kollhellaren.  
 
Bestillingsdialog med SNO 
Bestillingsmøtene er en formalisert prosess mellom forvaltningsmyndigheten og SNO 
lokalt for å sikre god dialog og forutsigbarhet med hensyn til prioritering av 
oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak i felt. Bestillingsmøtene er en arena for 
rapportering fra SNO lokalt, drøfting av status, utfordringer og tiltaksbehov. Dette er et 
grunnlag for forvaltningsmyndighetens innmelding av behov for oppsynsinnsats og 
gjennomføring av tiltak, samt innmelding av behov for tiltaksmidler til Miljødirektoratet/ 
SNO 
 
Behov for tiltaksmidler meldes inn via Elektronisk Søknadssenter (ESS) innen 10. 
januar 2022. Bestillingsmøte ble gjennomført i samarbeid med forvalter fra Møysalen 
nasjonalpark i Henningsvær 26. november 2021.  
 
Det vises til vedlagt informasjonsbrev fra Miljødirektoratet og skjema for innspill om 
ønsket SNO ressurs for Lofotodden nasjonalpark.  
 
Konklusjon 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Rammer og opplegg for Statsforvalteren og verneområdestyrer - innmelding av 

behov for midler til tiltak i verneområder og SNO-ressurser i verneområder - 2022 
2 Vedlegg 1 Strategi for bruk av tiltaksmidler i verneområder 2020-2025 
3 Vedlegg 2 Notat Festeanordning Verneskilt 
  

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 

 Vedlegg 3 Skjema for innspill om ønsket SNO ressurs – Lofotodden NP
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Rammer og opplegg for Statsforvalteren og 
verneområdestyrer - innmelding av behov for 
midler til tiltak i verneområder og SNO-ressurser 
i verneområder - 2022 
Elektronisk søknadssenter (ESS) skal benyttes for innmelding av behov for midler til tiltak i 
verneområder. Frist for innmelding er 10. januar 2022. Innmeldingen skal bygge på 
planleggingsmøter mellom Statsforvalteren/verneområdestyrer og SNO lokalt. Prioritering av 
oppsynsinnsats fra SNO skal inngå i møtene. Kommuner med delegert forvaltningsmyndighet 
skal inviteres til planleggingsmøtene hos Statsforvalteren. 
 

1. Post 1420.31 – Midler til tiltak i verneområder 

Forutsetninger for og prioriteringer av tiltak 

Målet for bruken av tiltaksmidlene er at naturtilstanden i verneområdene opprettholdes og bedres. 
Miljødirektoratet legger Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder til grunn for tildeling av 
midler, se vedlegg 1.  Prioriteringene i strategien skal også følges ved innmelding av tiltak. 
 
Alle tiltak skal kostnadsberegnes og gis unik prioritering. Alle innmeldte tiltak skal være i tråd med 
godkjent forvaltnings- eller skjøtselsplan, besøksstrategi eller andre relevante styringsdokumenter.  
Tiltaksplaner i FPNV (forvaltningsplan på nett) er koblet til søknadskjema i ESS. Disse tiltaksplanene 
åpnes i ESS, og FPNV-tiltak velges direkte inn i søknadsskjemaet.  
 
Midler til kartlegginger og andre nødvendige utredninger som er direkte knyttet til tiltak, kan tildeles 
over tiltaksposten. 
 
Statsforvalteren har ansvar for å kontakte kommuner med forvaltningsmyndighet for mindre 
verneområder for å registrere behov for tiltaksmidler. Innmeldte behov skal samordnes og 
prioriteres av Statsforvalteren i dialog med kommunene og inngå i den samlede prioriterte 
bestillingen.  

Alle Statsforvaltere 
Alle nasjonalpark- og verneområdestyrer 
 

 
 
Trondheim, 16.11.2021 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2021/13025 

Saksbehandler: 
Vibeke Husby 
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Pågående skjøtselstiltak 

For Statsforvalteren kan det søkes om en ramme på inntil kr. 500 000 per fylke for pågående 
skjøtselstiltak. Dersom behovet skulle overstige tildelt ramme, må overskytende tiltak spesifiseres 
som egne tiltak i ESS. Tiltak der SNO er økonomisk ansvarlig, meldes inn som enkelttiltak i ESS, og 
ikke som del av en ramme.  

Fremmede arter  

For bekjempelse av mink, rynkerose og stillehavsøsters er det utarbeidet handlingsplaner (DN-
rapport 5-2011, DN-rapport 2013-1 og Rapport M-588, 2016). Prioriteringer gitt i handlingsplanene 
skal følges ved innmelding av behov for midler til slike tiltak, og metodene som er gjengitt i planene 
skal benyttes. 
 
Som et ledd i implementeringen av Tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede organismer 
(2019-2024), har Miljødirektoratet fulgt opp tiltak nr. 25 i tiltaksplanen: "Øke kunnskapen om 
skadelige fremmede organismer i de omkringliggende arealene til verneområder". Norsk Institutt for 
Naturforskning (NINA) har levert kartdata https://arcg.is/aiqW for et utvalg av karplanter som utgjør 
en stor risiko for verneverdiene. Vi gjør oppmerksom på at datasettet ikke gir noen fullstendig 
oversikt over fremmede karplanter i nærheten av verneområder. Kriteriesettet for utvalget og hvilke 
arter som er inkludert i kartfila, vil snarlig bli lagt på FM-nett.    
 
Bruk av datasettet kan gi en mer helhetlig og kostnadseffektiv tilnærming til bekjempelse, og vi 
oppfordrer forvaltningsmyndigheten til å melde inn behov for midler til tiltak både i verneområder 
(post 1420.31) og utenfor verneområder (post 1420.21) der forekomstene kan ses i sammenheng og 
bør bekjempes samtidig. Miljødirektoratet vil ved tildeling av midler kunne prioritere tiltaket over 
begge budsjettposter hvis det i innmeldingen er opplyst om at det er søkt over begge poster. 
 
Ved minkbekjempelse kan fellingsinstruksen kun tas i bruk av tjenesteytere som er kontraktert av 
SNO. 
 

Informasjonstiltak 
Alle informasjonstiltak som iverksettes skal være i henhold til merkevaren Norges nasjonalparker og 
være forankret i en besøksstrategi. For verneområder forvaltet av verneområdestyrer og for 
verneområder med status som Ramsarområde, skal besøksstrategier sendes til Miljødirektoratet for 
faglig godkjenning. Alle henvendelser knyttet til merkevare rettes til merkevare@miljodir.no.  
 
Områder som har eller tåler mye besøk, områder som har særlig sårbare naturverdier (med behov 
for kanalisering av ferdsel), samt bynære områder skal prioriteres ved utarbeidelse av 
besøksstrategier. 
 
Informasjonstiltak i prioriterte områder meldes inn via ESS. Statsforvalteren må samordne og gjøre 
en prioritering av forslag om informasjonstiltak fra kommuner med delegert forvaltningsmyndighet. 
 
For Statsforvalteren vil det for 2022 bli avsatt en ramme på kr. 500 000 per fylke til informasjonstiltak 
m.m. Dersom Statsforvalterens behov skulle overstige tildelt ramme, må overskytende tiltak 
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spesifiseres som egne tiltak i ESS. Informasjonstiltak som SNO skal være økonomisk ansvarlig for, 
meldes uansett inn som enkelttiltak i ESS. 
 

Verneskilt og skiltstenger 
Totalt behov for antall verneskilt, underskilt og skiltstenger meldes inn sammen med de andre 
tiltakene i ESS. Det skal benyttes en egen linje for skilt og en annen for stenger, og respektive antall 
og type skilt/stenger oppgis i merknadsfeltet. 
 
Retningslinjene for bruk av verneskilt er justert, og det er utviklet et opplegg for å ta i bruk underskilt 
med spesiell lokal tilpasning. Retningslinjene og mer informasjon om verneskilt finner du under fanen 
“Sørge for fysiske tiltak og tilrettelegging i verneområdet”, her: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/myndigheter/oversikt-over-
forvaltningsmyndighetenes-ansvar-for-verneomrader/  
 
Verneskilt, underskilt og skiltstenger til verneskiltene kan nå bestilles via en felles bestillingsløsning 
fra vår leverandør Reklameservice AS: https://miljodir.reklameservice.no/. Bestillingsløsningen 
krever innlogging, og passordet er miljodirektoratet. Se eget notat om festeanordninger for verneskilt 
(vedlegg 2).  

2. Innmeldinger av diverse andre behov  

Driftsmidler til verneområdestyrer 

Verneområdestyrene skal melde inn ønske om driftsmidler over post 1420.21 i ESS. Nærmere 
informasjon om hva det kan søkes om finnes i veiledningen til søknadsskjemaet i ESS under 
"Bestillingsdialog", "Behovsinnmelding statsforvalteren".  

Forvaltningsplaner og bevaringsmål  

Alle nye forvaltningsplaner, samt planer som er i oppstartsfasen, skal utarbeides i det nettbaserte 
FPNV-systemet. Behov for midler til forvaltningsplaner skal meldes inn i ESS. 
 
Det legges stor vekt på effektmåling av tiltak, og vi oppfordrer forvaltningsmyndigheten til å etablere 
bevaringsmål i NatStat - Naturstatus for verneområder, som er utviklet for dette formålet. Se 
informasjonsskriv for fremgangsmåte og nærmere detaljer her: Etablere bevaringsmål i NatStat (fm-
nett.no)  

Ferdselstellere 

Behov for Miljødirektoratets elektroniske ferdselstellere meldes inn i ESS. Det skal meldes inn både 
behov for å kunne beholde tellere som allerede er i bruk og behov for nye tellere. Behovet må 
begrunnes da det erfaringsvis er stor etterspørsel etter tellere. SNO eller en av SNOs tjenesteytere 
skal bistå ved utsetting og innrapportering av koordinater, stedsnavn og innlegging i basen.  Behov 
for personalressurser i felt for oppsetting og drift, meldes inn i SNOs bestillingsskjema. I 
kostnadsfeltet skrives kr. 1. 

23

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/myndigheter/oversikt-over-forvaltningsmyndighetenes-ansvar-for-verneomrader/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/myndigheter/oversikt-over-forvaltningsmyndighetenes-ansvar-for-verneomrader/
https://miljodir.reklameservice.no/
https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Verneomrader/Informasjon-om-vernekart/Etablere-bevaringsmal-i-NatStat/?id=14695&epslanguage=no
https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Verneomrader/Informasjon-om-vernekart/Etablere-bevaringsmal-i-NatStat/?id=14695&epslanguage=no


4

Marint søppel 

Det er en egen tilskuddspost (post 71) som omhandler marin forsøpling. Statsforvalteren vil her 
kunne oppfordre frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser, private bedrifter, selvstendige 
kommunale og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer til å søke for å få til et samarbeid 
om rydding innenfor de kystnære verneområdene. Minstesummen det kan søkes om over denne 
ordningen er kr. 300.000. Behov for midler til mindre tiltak knyttet til rydding av marint søppel i 
verneområder kan meldes inn i ESS over post 31. 
 

3. Planleggingsmøter for verneområdearbeid 

Fra i år av vil planleggingsmøtene med Statsforvalteren (tidligere omtalt som bestillingsmøter) kun 
omhandle verneområdearbeid slik som det gjøres i planleggingsmøtene med nasjonalpark- og 
verneområdestyrer. Møtene skal sikre god dialog og forutsigbarhet i verneområdearbeidet med 
hensyn til prioritering av oppsynsinnsats, gjennomføring av tiltak og overvåking (bevaringsmål) som 
SNO kan utføre.  

På møtet i november/desember skal det rapporteres på årets arbeid og diskuteres utfordringer og 
behov for kommende år. SNO er selv ansvarlig for planlegging, prioriteringer og økonomi for 
gjennomføring og rapportering av tilsyns- og kontrolloppgaver. Det er viktig at 
forvaltningsmyndigheten drøfter faglige utfordringer og tilsynsbehov med SNO og kommer med 
innspill til prioriteringer av tilsynsvirksomheten for kommende år. Forvaltningsmyndighetene kan i 
tillegg ha behov for å få utført feltoppgaver som registreringsarbeid, bevaringsmål eller tiltak i 
verneområder (restaurerings-, skjøtsels- eller tilretteleggingstiltak). Behov for slike tiltak fra SNO 
drøftes i møtet. Dette gjelder også tiltak knyttet til Plan for restaurering av våtmark i Norge (2021-
2025) og eventuelle andre oppgaver knyttet til restaurering av natur. 
 
Behov for personalressurser sendes SNO til postmottak@miljodir.no på vedlagte skjema (vedlegg 3), 
som er nytt av året. Det samme skjemaet skal brukes for både store og små verneområder. FRIST: 10. 
januar 2022. SNO vil avstemme disse oppgavene opp mot andre pålagte oppgaver, samt kapasitet og 
kompetanse.  
 
Oppgaver knyttet til registrering og skjøtsel av kulturminner må avklares med regional 
kulturminnemyndighet før de meldes inn til SNO-lokalt. Dette er for å kunne vurdere muligheten for 
å samkjøre ønskede tiltak. 
 
For tilsynsoppdrag i verneområder forvaltet av Statsforvalteren, ønskes det at fylkets «Skjema 
tilsynsbehov i verneområdene» brukes som grunnlag og at aktivitetsomfanget diskuteres og 
eventuelt justeres.  

4. Elektronisk søknadssenter (ESS) 
Elektronisk søknadssenter (ESS) vil være klar for innmelding av søknader på budsjettpost 1420.31 
f.o.m. 22. november 2021.  
 
Behov for tiltaksmidler skal meldes inn med netto beløp, det vil si uten merverdiavgift. Den 
regnskapsmessige håndteringen ved bokføring av merverdiavgift, omtales i Rundskriv 
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R-116 fra Finansdepartementet.  
 
Innmeldingen skal være forvaltningsmyndighetenes prioriterte liste over tiltak som planlegges 
gjennomført i 2022. 
 
Tiltaksmidlene vil bli tildelt i hovedtildelingen i februar 2022. Dersom det skulle bli behov for 
supplerende tildelinger knyttet til uforutsette utgifter, meldes behov inn på e-post, se adresser 
under. 
 
Når verneområdestyrer melder inn behov for tiltaksmidler, skal "søker" legges inn med navnet på 
verneområdestyret. Annen innlegging vanskeliggjør søkefunksjon og statistikk. 
 
Det må være klart hvem som skal være økonomisk ansvarlig for de ulike tiltakene når de legges inn i 
ESS. Dette lar seg ikke lett endre etter tildeling av midler. 
 
Dersom klimatiske forhold, som frossen mark eller andre faktorer, gjør at enkelttiltak bør realiseres 
før midler formelt blir tildelt, må tiltaket forhåndsklareres med Miljødirektoratet, ved: 
  

- Vibeke Husby (vibeke.husby@miljodir.no) for verneområder forvaltet av Statsforvalteren og 
av kommuner med delegert forvaltningsmyndighet 

- Olav Nord-Varhaug (olav.nord-varhaug@miljodir.no) for verneområder forvaltet av 
verneområdestyrer 
 

Forhåndsklareringen forutsetter at tiltaket er høyt prioritert i bestillingen. De aktuelle tiltakene 
legges både inn med prioritering i ESS og formidles i egen e-post. 
 
Frist for forvaltningsmyndigheten for innmelding i ESS og for bestilling av SNO-ressurs er 10. januar 
2022. 
 
Elektronisk søknadssenter https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 
 

5. Rapportering 
Rapporteringen av mer-/mindreforbruk skal skje i forbindelse med rapport pr. 31. aug. 2022, 
økonomirapportering pr 1. november og Endelig årsrapport (EÅR) pr. 31. des. 2022. Samtidig med 
EÅR skal det i 2022 rapporteres på enkelttiltak finansiert over post 1420.31 via ESS. Manglende 
rapportering kan få konsekvenser for senere tildelinger. 
 
Planlagte tiltak som ikke blir realisert, rapporteres fortløpende til Miljødirektoratet. Det vil da bli 
frigjort tiltaksmidler som kan komme andre verneområder til gode. 
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Vedlegg 
1. Strategi for bruk av tiltaksmidler 2020-2025 
2. Notat om festeanordninger for verneskilt 
3. Skjema for innspill om ønsket SNO-ressurs  

 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ivar Myklebust Morten Kjørstad 
avdelingsdirektør avdelingsdirektør 
Land- og friluftslivavdelingen             Statens naturoppsyn 
 
 
Kopi til: 

Alle kommuner med delegert forvaltningsmyndighet for verneområder    
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Strategi for bruk av midler til tiltak i verneomra der,  

2020-2025 
  

Innledning 

Regjeringen vil bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, og en god 

forvaltning av verneområder er viktig for å kunne nå dette målet. Regjeringen ferdigstilte i 2019 

Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene, og ett av tiltakene i planen er å oppdatere strategi for 

bruk av midler til tiltak i verneområder innen 2021. Ifølge tildelingsbrevet til Miljødirektoratet for 2019 skal 

"Styrket ivaretakelse av verneverdiene i verneområdene og oppfølging av handlingsplan for styrket forvaltning 

av verneområdene" prioriteres. Tiltaksmidlene fordeles på bakgrunn av dagens trusselbilde og har som formål 

å ivareta, samt forbedre tilstanden i verneområdene. Midlene prioriteres derfor til tiltak som virker avbøtende 

på negative påvirkningsfaktorer der verneverdiene er truet. 

Klimaendringene kan forventes å gi økt stress for mange av artene og naturtypene i verneområdene og kan gi 

endringer i sammensetningen av arter. For å minimere de negative effektene av klimaendringer på 

verneverdiene, må andre negative påvirkninger begrenses mest mulig. Eksempler på dette er gjengroing, 

forstyrrelser og forurensning. I tillegg bør forvaltningen av verneområder nå ta ekstra hensyn til klimaeffekter i 

planlegging av tiltak. Skjøtselstiltak, som fjerning av fremmede arter, må for eksempel antas å øke i omfang 

som følge av klimaendringene, og planlegging av tilretteleggingstiltak som etablering av stier og broer, må ta 

høyde for økte nedbørsmengder med påfølgende flom- og rasfare. 

  

Tiltaksposten – Statsbudsjettets kap./post 1420.31 

Det overordnede målet for forvaltning av verneområder er å ivareta verneformålet og verneverdiene i det 

enkelte verneområde. Postbeskrivelsen for post 1420.31 Tiltak i verneområde, gir viktige formelle rammer for 

hvordan tiltaksmidlene skal disponeres. Størrelsen på tiltaksposten avsettes i hvert års statsbudsjett og har i de 

siste årene økt. I statsbudsjettet for 2019 (Prop.1S (2018-2019) står følgende: 

"Midlane går til tiltak som er naudsynte for å ta vare på verneverdiane, inkludert utgreiingar som er naudsynte 

før tiltak, informasjonstiltak og skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. Tilretteleggingstiltaka omfattar opparbeiding 

av stigar, klopping og merking for å betre tilgjenget i verneområda og samstundes styre ferdsla i og rundt 

sårbar natur i verneområda. Midlane nyttast òg til informasjonstiltak i alle typar av verneområde i samband 

med ny merkevare for Noregs nasjonalparkar og til utarbeiding av besøksstrategiar for nasjonalparkar og andre 

verneområde med store besøkstal eller særskilde utfordringar. Alle tiltak skal vere i tråd med godkjent 

forvaltings-/skjøtselsplan for verneområda og andre relevante styringsdokument." 

Posten for tiltaksmidler er en statlig investeringspost for forvaltningsmyndighetenes prioriterte tiltak i 

verneområder. Midlene skal derfor kun benyttes til tiltak i forvaltningsmyndighetens egen regi, ev. til kjøp av 

tjenester for gjennomføring av tiltakene. Midlene kan ikke benyttes som tilskudd til andre aktører. Drift og 

vedlikehold av infrastruktur (veier, toaletter, parkeringsplasser o.l)  utenfor verneområdene  

finansieres ikke over tiltaksmidlene. 

For å kunne ivareta verneverdiene innenfor verneområder, vil det av og til være nødvendig å gjennomføre 

tiltak også utenfor verneområdene. Dette betinger samarbeid og avtale med grunneiere. Et eksempel på et slikt 

tiltak er når uttak av fremmede arter innenfor og utenfor vernegrensene må sees i sammenheng for at tiltaket 

skal få optimal effekt. 

For å oppnå en god forvaltning av verneområder, kan det være nødvendig med generelle naturkartlegginger,  

sårbarhetsvurderinger, brukerundersøkelser, utarbeidelse av forvaltnings- og skjøtselsplaner, overvåking og 
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utarbeidelse av nettsider o.a. Slike tiltak finansieres ikke over kap./post 1420.31, men over andre 

budsjettposter.   

  

Forutsetning for tildeling av midler 

Tiltak skal være forankret i en skjøtsels- eller forvaltningsplan, en besøksstrategi for området eller andre 

relevante styringsdokumenter.  

I forkant av innmeldingen må formaliteter rundt tiltaket være avklart, som planavklaringer og innhenting av 

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. I tillegg må eierforhold og tilsyns-/drift- og 

vedlikeholdsavtaler være avklart.  

I Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene er det presisert at "For større installasjoner som 

fugletårn mv. er det krav om en betydelig samfinansiering fra andre for å kunne prioritere tiltaket. Videre må 

eierforholdet og vedlikeholdsansvaret avklares på forhånd." 

  

Prioriteringer ved bruk av midler til tiltak i verneomra der 

Klima – og miljødepartementet har bedt om en styrket ivaretagelse av verneverdiene i verneområdene.  

Bedring av tilstanden i verneområder, slik at antall truede verneområder reduseres, vil derfor ha fokus. De 

største negative påvirkningsfaktorene er gjengroing, fremmede arter, forstyrrelse av dyrelivet, tekniske inngrep 

og slitasje på vegetasjon, figur 1.  

 

Figur 1. Trusselfaktorer i verneområder pr 31.12.2017 

Ved fordeling av midler til skjøtsel og besøksforvaltning, skal tiltakene som gir størst positiv effekt på tilstanden 

og som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer prioriteres.  

Etablerte skjøtselstiltak i naturtyper som krever kontinuerlig skjøtsel for å opprettholde god tilstand (løpende 
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skjøtsel), skal prioriteres høyere enn nye, større prosjekter. Det finnes likevel tilfeller der strakstiltak bør 

prioriteres. Dette gjelder f.eks. der det oppdages nye forekomster av fremmede arter med stort 

spredningspotensiale og der trua arter eller naturtyper står i fare for å gå tapt. Et annet eksempel kan være 

sikkerhetstiltak knyttet til besøksforvaltningen. 

I verneområder der verneformålet trues av manglende skjøtselstiltak, og der det er behov for oppstart av tiltak 

umiddelbart, vil slike tiltak prioriteres foran besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet. 

Tiltak for å styrke besøksforvaltningen kan eventuelt gå parallelt med nødvendige skjøtselstiltak. 

Et delmål med budsjettposten er å tilrettelegge for de besøkende med informasjon i tråd med merkevaren 

Norges nasjonalparker. I enkelte verneområder er det ikke ønskelig med økt ferdsel av hensyn til 

verneverdiene. I slike områder er likevel god, oppdatert informasjon i tråd med merkevaren viktig.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Finansiering av større tilretteleggingstiltak 

Midler til opprettelse av installasjoner som informasjonspunkt, toalettbygg og parkeringsplasser i tilknytning til 

verneområder, må være forankret i en godkjent besøksstrategi for å kunne bli prioritert. Tiltaksmidler kan 

brukes til (primært å delfinansiere) gjennomføring av denne typen tilrettelegging, og søknader til slike anlegg 

skal være godt begrunnet med bl.a. informasjon om besøkstall og eksisterende bruk av området.  

 

Prioriteringer ved bruk av tiltaksmidler: 

1. Tiltak som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer knyttet til trusselbildet. Ramsar-

områder og truede naturtyper prioriteres høyest blant disse tiltakene 

2. Løpende skjøtselstiltak 

3. Vedlikehold av eksisterende tilrettelegging 

4. Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i verneområder med høyt besøkstrykk 

5. Bruk av merkevaren i øvrige verneområder 

6. Besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet (slik som fugletårn mm.) 

 

Målet med forvaltningen av verneområdene er å redusere truslene mot verneverdiene og å ønske folk 

velkommen inn for gode naturopplevelser. 

Strategien vår for å nå dette målet, vil være å prioritere tiltak som innretter seg mot en bedret tilstand i 

verneområdene. Dette vil være tiltak som innrettes mot trusselfaktorene for de aktuelle områdene, og 

slike tiltak kan være både skjøtselstiltak og tilretteleggingstiltak. For å sikre en god opplevelse for 

besøkende, vil vi følge opp tiltak som er fremmet i besøksstrategier, og inkludert er bruk av merkevaren 

Norges nasjonalparker. 
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Tilrettelegging etter universell utforming i verneomra der  

Universell utforming av stier innebærer krav til dekke, terrengutforming og bredde som vanskeliggjør denne 

typen tiltak i verneområder. I verneforskriftene er det et generelt forbud mot tyngre tekniske inngrep, og de 

har som den klare hovedregel ikke dispensasjonsbestemmelser som hjemler universell tilrettelegging i 

verneområdet. Den generelle dispensasjonsbestemmelsen i nml. § 48 første ledd, første alternativ, vil sjelden 

kunne anvendes da universell utforming medfører terrenginngrep som strider mot verneformålet og påvirker 

verneverdiene. Hvorvidt et omsøkt tiltak er i konflikt med forskriften må vurderes i det enkelte tilfellet. 

Utenfor verneområdet, i tilknytning til innfallsporter eller startpunkt, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å 

etablere tilretteleggingstiltak med universell utforming. Også utenfor verneområder bør forvaltningsmyndighet 

være bevisst på inngrep som påføres terrenget og gjøre en vurdering av om behovet står i forhold til kostnader 

og inngrep.  

På denne bakgrunnen vil det være høy terskel for tildeling av midler utover det som kan defineres som  

"enkel tilrettelegging" i verneområder. 

 

Kulturminner i verneomra der 

Kulturminner er en del av verneformålet i de aller fleste nasjonalparker og i enkelte andre verneområder. 

Ansvaret for oppfølging og ivaretagelse av kulturminner ligger hos kulturminnemyndighetene. Det er egne 

poster på statsbudsjettet for forvaltning av kulturminner, og tiltaksmidler prioriteres vanligvis ikke til dette 

formålet. Skjøtsel av enkelte kulturminner, slik som steingjerder, gravrøyser og fangstsystemer, kan likevel 

vurderes prioritert for samfinansiering med kulturminnemyndigheten. Eksempler på tiltak som ikke finansieres 

av tiltaksmidler eller driftsmidler er vedlikehold av bygninger i verneområder. Ansvaret for finansiering av 

vedlikehold og drift av bygninger ligger hos eier.  
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ENKELT NOTAT - FESTEANORDNING VERNESKILT 
Seksjon for naturbruk, SNO mars 2017. 

Alle foto: SNO. 

Bakgrunn: 
Det er inngått ny rammeavtale for kjøp av verneskilt ("løveskilt") og underskilt. Skiltene gir 

informasjon om hva slags vernekategori som ligger til grunn for vernet. Disse skiltene skal festes på 

en stang e.l. Det brukes i dag forskjellige løsninger knyttet til festingen av verneskiltene, og dette 

korte notatet beskriver de ulike alternativene. Verneskiltene blir brukt for å markere hvor vernet 

starter, og de blir satt opp så nært vernegrensa som mulig. I tillegg brukes underskilt som gir 

kortfattet informasjon om atferdsmessige begrensninger slik som båndtvang, ilandstigningsforbud 

o.l. 

De mest brukte festeanordningene er: 

 profilerte aluminiumstenger   

 stålstenger (rustfrie eller syrefaste)  

 impregnerte gjerdestolper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aluminiumstang 

 

Aluminiumstenger: 

Dette har hittil vært den mest brukte løsningen for innfesting av verneskiltene, også fordi samme 

leverandør produserte både skilt og stenger. Vi har nå skiftet leverandør, og den nye leverer ikke 

aluminiumstenger. Det er derfor usikkerhet knyttet til framtidig produksjon av slike 
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aluminiumstenger, og denne veilederen tar derfor sikte på bruk av de stengene som allerede er 

innkjøpt.  

Stengene er tilpasset innfestningen av verneskiltene og har samme brunfarge som platene skiltet er 

limt på. Det leveres også spyd, stabilisator og topphette som er tilpasset stengene. Det er enkelt å 

feste underskilt på stengene, siden de leveres med et spor der flere skilt kan monteres under 

hverandre. Det er lett å tilpasse lengden ved bruk av baufil eller vinkelsliper. Bildet nedenfor viser 

også en medfølgende stabilisator som skrus på stolpen for å få den mer stabil i myr eller løsmasser. 

Ved festing i stein eller fjell må det bores et hull og fylles litt sement for å få festet den. Selve 

aluminiumstangen er 34 mm brei, men ikke rund slik at den ikke fyller hele hullet ved festing i fjell. 

Bruk 35 mm steinbor for å lage hull, gjerne 10 cm dypt. 

Et annet alternativ er bruk av et s.k. fjellanker. Dette er en hylse i syrefast stål som er påsveiset et 20 

mm jern. Aluminiumstanga er festet i fjellankeret med unbraco skruer. Poenget er at man da kan 

klare seg med et mindre bor og at man ikke trenger bore nytt hull dersom stanga må skiftes ut. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aluminiumstang med spyd, stabilisator og hette. 

Skilt skrus fast på stangen med egne spesialtilpassa skruer, og det er mulig å feste flere skilt under 

hverandre. Over tid har slike stenger festet til fjell eller stein en tendens å løsne, på grunn av frost og 

regn.  I myr har aluminiumstengene en tendens til å bli skjeve på grunn av vind eller snø. I tillegg er 

de lett å bøye og ødelegge dersom noen ønsker det. Bruk av aluminiumstenger krever årlig tilsyn og 

vedlikehold for å rette opp skjeve skilt.  
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Aluminiumstang festet til fjellanker. 
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Stålstenger: 

Dersom man velger stålstenger, må man bruke rustfritt stål i innlandet, mens man ved kysten må 

vurdere å bruke syrefast stål. Ved innfesting i stein borer man et hull og slår stolpen nedi hullet. 

Hullet bores med et steinbor med samme diameter som stanga.  Det er vanlig å bruke stålstenger 

med en diameter på ca 22 mm, noe som gjør dem nærmest umulig å bøye. Det er lett å justere 

lengden på en stålstang ved bruk av vinkelsliper mens baufil ikke er å anbefale. Stanga er ikke mulig å  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flytte etter at den er slått ned i steinen. Stålstenger må bestilles med hull med riktig avstand i forhold 

til hullene i skiltene som skal festes. Verneskiltene har en avstand mellom hullene på 187 mm 

(senter/senter) og hullene har en diameter på 7 mm. Stanga bør gå ca 3 cm over kanten på skiltet. 

Det er svært vanskelig å selv skulle bore hull i ei stålstang, og vi anbefaler derfor at stålstengene 

bestilles med forhåndsborede hull for det antall skilt som skal festes til stanga.  Dersom flere skilt skal 

festes til samme stang, anbefaler vi en avstand på 10 mm mellom skiltene.  

Stålstenger er ikke egnet til bruk i myr eller våtmark. I løsmasser må det sveises på et sperrestag for å 

unngå at de kan bli dratt opp. En stålstang veier 3-4 ganger mer enn en aluminiumstang, men krever 

ikke tilsyn hvert år. Dette er en type stenger man kan bestille lokalt, for å unngå høye fraktkostnader.  
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Gjerdestolper: 
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Impregnerte gjerdestolper brukes ofte i myrområder og langs vassdrag og de framstår greit f.eks. i et 

kulturlandskap. Det er vanlig å bruke stolper med en diameter på ca 80 mm. Impregnerte stolper bør 

ikke brukes i store åpne villmarkspregede områder. De er lette å justere dersom is eller vann har 

flyttet på dem, og vi anbefaler årlig tilsyn. Det er lett å feste flere skilt på samme stolpe, og det er 

vanlig å bruke s.k. franske treskruer til å feste skiltene til stolpene. Skilt og stolpe er ikke tilpasset 

hverandre. Impregnerte gjerdestolper har vanligvis en levetid på flere 10-år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 Type Vekt Pris uten mva Stabilitet 

Aluminiumstang 
 

150 cm mm lang Ca 1,0 kg 193 kr uten spyd 
295 kr med spyd 
74 kr stabilisator 
12 kr topphette 
300 kr fjellanker 

Dårlig 

Stålstang 
 

120 cm lang 
22mm tykkelse 

Ca 3,7 kg 195 kr med hull 
til skilt. 

God ved festing i 
stein 

Gjerdestolpe 
 

8 cm X 175 cm Ca 3,0 kg 40 kr Middels 

Prisene er fra 2016. 

I eksemplene ovenfor er aluminiumstengene kjøpt hos Fogn aluminium (post@fogn-aluminium.no), 

stålstengene hos Hagens vevrammer (erling@hagensvevrammer.no), Lillehammer og gjerdestolpene 
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hos Bygger'n Sør-Fron. Det er pr i dag ingen produsenter av fjellanker, og prisen her er erfaringstall. 

Prisene for øvrig vil variere mellom leverandører og i forhold til kvantum. 

Konklusjon: 

 I myr og langs vassdrag er impregnerte gjerdestolper egnet som festeanordning. I tillegg er 

de egnet inn mot innmark og gjerder og der vernegrensen går i et teknisk anlegg som et 

gjerde.  Dagens impregneringsmetoder gir ikke avrenning og er svært naturvennlige 

sammenlignet med tidligere. Gjerdestolper er imidlertid tunge å bære med seg.  

 Ved innfesting i stein og der det er stor trafikk fra folk eller husdyr og/eller fare for store 

fysiske påkjenninger (bølger, vind ras o.l.) bør det velges stålstang (22mm) med 

forhåndsborede hull.  

 Aluminiumstengene er lette å bøye og krever ofte tilsyn. Dette er den dyreste løsningen, 

men kan med fordel brukes der hvor de er lite utsatt for ytre påvirkning eller man f.eks. må 

bære med seg stengene på ryggen. Det er usikkert hvorvidt disse stengene vil være 

tilgjengelig for bestilling framover. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/7556-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 24.11.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 42/21 01.12.2021 

 

Møteplan Lofotodden nasjonalparkstyre - 2022 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2022: 
Nasjonalparkstyre Dato  
1 februar 
2 juni 
3 august 
4 november 
5 desember 
Rådgivende utvalg Dato 
1 April/mai 
2 oktober  

 
 
 
 
Vurdering  
Med høring av besøksstrategi og oppstart på forvaltningsplan bør det legges opp til fem 
styremøter i løpet av året 2022. Ett av styremøtene skal være todagers med 
befaring/studietur på dag to. Vara er normalt invitert med på dette møtet.  
 
For rådgivende utvalg har styret vedtatt et mandat som sier at utvalget skal ha to årlige 
møter, hvor ett av møtene skal gjennomføres med hele styret. Det er hensiktsmessig at 
rådgivende utvalg er referansegruppe under arbeidet med forvaltningsplan.  
 
Konklusjon 
 
Klageadgang: 
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Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
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