
Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark, Reine 
Dato: 06.02.2023 
Tidspunkt: 13:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
De som ikke kan møte på besøkssenteret møter på Teams.  
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From: Skålbones, Karl[Karl.Skalbones@domstol.no]
Sent: 03.01.2023 12:54:55
To: Postmottak Flakstad kommune[postmottak@flakstad.kommune.no];
Postmottak Moskenes kommune[postmottak@moskenes.kommune.no]
Cc: Postmottak SFNO[sfnopost@statsforvalteren.no]; Kvalshaug, Ole-
Jakob[oljkv@statsforvalteren.no]; 'Per Ove Røkke'[Per.Ove.Rokke@kartverket.no]
Subject: Lofotodden nasjonalpark. Melding om avslutta og tinglyst sak. 
Se vedlagt brev og øvrige vedlegg.
 
I jordskiftesaken er det selve vernegrensen som er behandlet, merket og beskrevet.
Ingen eiendomsgrenser er formelt behandlet.
 
 
______________________________________
Med hilsen                                              
Karl Skålbones 
Overingeniør / teknisk utreder
tlf 75 43 16 00  direktenr 47816963 
epost ksk@domstol.no 
 
Salten jordskifterett
Besøksadresse: Moloveien 12, Bodø
Postadresse: Postboks 322, 8001 Bodø
https://www.domstol.no/jordskifte-enkelt-domstol/salten-jordskifterett/
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Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 73 58 05 00  
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

Anmodning om rapportering antall anmeldelser 
til politiet i 2022 
 
Vi viser til Stortingsmelding nr. 19 (2019-2020) om Miljøkriminalitet hvor regjeringen har valgt to 
strategier i arbeidet mot miljøkriminalitet, hhv. forebyggende tiltak og oppfølgning av lovbrudd 
som er begått. Det er et sentralt mål å styrke den strafferettslige forfølgningen av 
miljøkriminalitet, blant annet ved å styrke anmeldelsespraksis. 
 
I arbeidet mot miljøkriminalitet og som ledd i oppfølging av St. Meld nr. 19 (2019-2020) om 
Miljøkriminalitet, ber Miljødirektoratet om en kort oversikt over alle anmeldelser fra 
verneområdestyrene til politiet i 2022 og som omhandler brudd på miljøregelverket. Vi ber om 
følgende informasjon fra styrene; 
 

 Navn på verneområdet  
 Gjerningskommune 
 Gjerningstidspunkt 
 Anmeldt foretak, av personvernhensyn skal navn på privatpersoner ikke oppgis, her er 

det tilstrekkelig å angi at den anmeldte er "privatperson" 
 Tema 
 Lovverk 
 Dato for anmeldelse 
 Anmeldelsesnummer 
 Status (Eksempler: ikke avgjort/henlagt (inkl. på hvilket grunnlag)/straffereaksjon, 

forelegg, betinget/ubetinget dom, inndragning, rettighetstap) 
 

Rapporteringen gjøres i brev til Miljødirektoratet som merkes unntatt offentlighet, jf. offl. § 24 
andre ledd andre setning. Brevet skal merkes med sak: 2022/10604. 
 
Vi ber også om rapportering dersom det ikke er anmeldt brudd på miljøregelverket i 2022.  
 
Det settes frist for tilbakemelding til 1. mars 2023. 
 

Alle verneområdestyrer 
 
   
 

 
 
Trondheim, 15.12.2022 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/10604 

Saksbehandler: 
Lise Rognes 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Trond Flydal Lise Rognes 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/707-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 30.01.2023 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 4/23 06.02.2023 

 

Årsrapport fra SNO - Lofotodden nasjonalpark - 2022 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret tar rapporten til orientering.  
 
 
 
Bakgrunn 
Rapporten er vedlagt.  
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Årsrapport Lofotodden 22 - endeleg.pdf 

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
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Forsidefoto: Snart midnatt rundt midtsommer i Vestervika i Lofotodden nasjonalpark   

SNO lokalt: Brit Grønmyr 

I tillegg har Mads Hansen, SNO Svolvær, vært med på noen oppdrag.  
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Innledning 
Årsrapporten er en oppsummering av det arbeidet som SNO har gjort og vært med på for nasjonalparken i 

2022. For hvert tema er det sagt litt om hvilken aktivitet som er utført og om det er anbefalinger for 

vegen videre. 

 

COVID-19 restriksjonene som hadde preget verden de siste årene ble opphevet våren 2022, så denne 

sommeren var turistene fra utlandet for fullt tilbake i Lofoten. Men som de siste årene er det overordnede 

inntrykket at de besøkende har flokket seg på plassene kjent fra sosiale medier, mens de mindre kjente 

stedene i parken har hatt en rolig sommer. 

 

SNO lokalt er samlokalisert med nasjonalparkforvaltninga på Lofotodden nasjonalparksenter i 

gammelskolen på Reine og samarbeider om oppgaver både inne og ute. Noe av uteaktiviteten i 

nasjonalparken i sommer ble brukt sammen med nasjonalparkforvalter på praktiske oppgaver som 

klopping, informasjon og planlegging av kommende prosjekt på slitasjen på de mest brukte stiene i 

nasjonalparken.  

 

Denne årsrapporten gir også et litt større bilde av arbeidet til lokalt SNO utover arbeidet i Lofotodden 

nasjonalpark.  
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1. Kjerneoppgaver (kontroll, tilsyn, 

informasjon, mv) 
 

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet 

(KLD). Statens naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets operative feltorgan. SNO ivaretar 

nasjonale miljøverdier og forebygger miljøkriminalitet. Oppgavene spenner fra kontroll, 

overvåking og informasjon, til skjøtsel og tilrettelegging i verneområder. SNO har også mange 

oppgaver knyttet til arter som villrein, laks og fjellrev, samt registrering, dokumentasjon og 

felling av store rovdyr.  

 

Ledelsen i SNO sitter i Trondheim, og det er ca 60 lokalkontor spredd over hele landet. 

 

Ifølge førte timer har lokalt SNO utført til sammen 171,5 timeverk i felt i nasjonalparken i 

2022. Dette er en liten nedgang fra 2021, og kan sannsynligvis forklares blant annet i mye 

dårlig vær og et stort prosjekt som ikke ble gjennomført. Feltaktivitet inkluderer blant annet 

ordinært oppsyn/tilsyn, registreringsarbeid, opplæring og diverse tiltak. I tillegg kommer 

timer knyttet til tilreisende kollegaer som har bidratt til kompetanseutvikling i 

nasjonalparken.  

 

Kakediagrammet under viser fordeling av ulike oppgaver i felt for SNO Lofoten for 2022.  I 

kategorien "Andre NP" og "LVO og NR" ligger jobb utført i Møysalen nasjonalpark og andre 

reservater og landskapsvernområder i Vesterålen og Lofoten, samt besøk i verneområder i 

andre regioner i forbindelse med kollegastøtte, samlinger eller kompetanseutvikling. 

Oppgaver som myrrestaurering, minktiltak og bestandsregistrering av fjellrev og jerv foregår 

også for det meste i innenfor ulike verneområder, uten at det er spesifisert i denne 

framstillingen. 

 

 

 
  

Lofotodden NP Andre NP Lvo og NR

Lakseoppsyn Myrrestaurering Mink

Rovviltregistrering Friluftsliv Motorferdseloppsyn
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1.1 Kontroll og tilsyn  

1.1.1 Om aktiviteten og resultatene 

Både SNO og nasjonalparkstyret kan på fritt grunnlag melde brudd på verneforskrifta. SNO har 
i 2022 meldt 5 saker til politiet, samtlige for brud på bestemmelsen om forbud mot bruk av 
drone i verneforskriften for Lofotodden nasjonalpark. 

En av bestillingene fra nasjonalparkstyret er at det skal holdes 

et ekstra oppsyn med droneaktivitet i nasjonalparken. Når man 

er på oppsyn og arbeid i nasjonalparken kommer man lett i 

kontakt med publikum, og droner blir ofte tema. De fleste som 

hadde vært inne i parken kunne melde om at de hadde 

opplevd droner i lufta, og forbudet er konsekvent oppfattet 

som positivt av publikum, begrunnet i uønsket støy og invasjon 

av privatlivet. 

 

Personene som ble anmeldt sommeren 2022 ble påtreft i 

området Kvalvika – Ryten. Tre av de anmeldte i år var 

utlendinger og to nordmenn. I skrivende stund er to sakene 

avgjort med vedtak av bøter pålydende kr 10 000,-.  

 

Ingen av bygningene og anleggene i Lofotodden nasjonalpark 

var lagt inn i verneområdeloggen på vernetidspunktet. Denne 

jobben er påbegynt i 2020, og fortsatt i 2022. Dette vil være et 

viktig grunnlag for å ha kontroll på eventuelle ikke omsøkte 

tiltak i nasjonalparken i framtida. Samtidig blir det rapportert 

kontinuerlig til forvalter om det for eksempel dukker opp 

saker som trenger oppfølging. 

 

På to stier i nasjonalparken er det forbudt med sykling, fra 

Bunesfjorden til Bunessanda og fra Torsfjorden til Kvalvika. 

Elsykler er definert som motorisert ferdsel og er ikke tillatt i nasjonalparken. Det er ikke 

registrert noen avvik på dette feltet i 2022. 

1.1.2 Anbefalte oppfølgingspunkter  

• Fortsatt oppsyn med dronebruk på utvalgte områder i nasjonalparken. 

• Bestilling fra forvaltningsmyndighet på kontroll av ferdigstilte dispensasjonssaker 

• Fortsette jobben med registrering av alle bygg og anlegg i nasjonalparken 

• Bevissthet rundt at elsykler kan være snarlike "vanlige" sykler 

1.2 Formidling og informasjon 

1.2.1 Kort om aktiviteten 

Formidling om vernet, naturen og kulturhistoria er en viktig del av arbeidet til SNO. En SNO-

logo på klær eller på bilen ser ut til å føre til at folk tar kontakt, enten av nysgjerrighet om 

hva vi driver med eller for å diskutere ulike aspekter ved vern og natur. Statistikken i 

Figur 1 En ulovlig drone blir tatt 

ned på Rørholmen i Kvalvika i 

Lofotodden nasjonalpark 
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feltdagboka viser at i alt 268 personer er blitt "informert", det vil si snakka med om 

nasjonalparken og lignende, gjennom tilfeldige møter på arbeid eller oppsyn i felt. 

 

SNO gir tilbakemelding til forvalter og bidrar i arbeidet med hvordan besøksforvaltninga best 

mulig kan tilpasses Lofotodden nasjonalpark. Å gjøre tiltak som tar vare på verneverdiene 

samtidig som man gjør minst mulig inngrep i landskapet er en krevende øvelse, og det er en 

fordel med flere som tenker sammen om utførelsen.      

 

SNO har tilgang til å publisere på Lofotodden nasjonalparks facebookside og instagramkonto, 

og publiserer nyheter der ut fra SNOs arbeidsfelt. Det siste året har det vært laget innlegg om 

ferdselstelling, nye og gamle skilt og generell ferdselsinformasjon basert på opplevd behov i 

felt. 

 

Det er satt opp to nye verneskilt i parken i år. På nordsida av Ågvatnet er det satt opp et 

verneskilt uten underskilt. På Sildsandneset ved Refsvika er det satt opp et verneskilt med 

underskilt droneforbud. I tillegg er løveskiltene mot Ryten og fra Torsfjorden oppgradert fra 

størrelse A6 til A5 for å bedre synligheten, og det er 

bestilt underskilt med droneforbud i størrelse A5 som 

skal erstatte skiltene i A5 som står der i dag. Dette 

for å bedre synligheten slik at vi forhåpentligvis får 

færre dronesaker i 2023. 

 

Det ble satt opp 4 informasjonstavler om den 

generelle båndtvangen, samtlige i Flakstad 

kommune. Tre er satt opp ved innfallsporter i Marka, 

Torsfjorden og Innersanden mens den siste står ved 

stranda i Kvalvika.  

 

Bestillingen med oppsetting av informasjonsplakater 

ble utsatt til 2022 år da plakatene ikke var 

ferdigstilte før utpå høsten. 

1.2.1 Utviklingstrekk og anbefalt 
oppfølging 

Det ligger store, spennende og uløste 

informasjonsoppgaver for å fremme natur- og 

kulturkvalitetene i nasjonalparken. Med en 

nasjonalpark med så mye besøk som Lofotodden så 

burde informasjon i mange former, både på nett, 

fysisk med skilt og gjennom naturveiledning i felt 

vært mer til stede. Nasjonalparksenteret for 

Lofotodden åpnet sommeren 2022 i gammelskolen på Reine, og med det åpnet det seg nye 

muligheter for samarbeid rundt informasjon. SNO vil uavhengig av dette ha fokus på 

tilstedeværelse i felt i sommersesongen for å informere og forebygge. 

Figur 2 Tavle med informasjon om båndtvangen ved 

Kvalvika 
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2. Bestillingsoppgaver  

2.1.1 Føringer fra KLD, Miljødirektoratet og nasjonalparkstyre  

I tillegg til de lovbestemte oppsynsoppgavene får SNO årlig bestillingsoppgaver fra flere 

forvaltningsnivåer. Det vil si statlig (klima- og miljødepartementet (KLD), Miljødirektoratet), 

regionalt (statsforvaltere, fylkeskommuner, nasjonalpark- og verneområdestyrer) og lokalt 

(kommuner med verneområdeansvar) nivå.  

 

Nasjonalparkstyret kommer hvert år med Innspill om ønsket SNO-ressurs. Skjemaet for i år 

ligger utkvittert som vedlegg i dette dokumentet. Denne årsrapporten gir en tilbakemelding 

på mange av oppgavene.  

2.2 Stitilrettelegging  

2.2.1 Aktiviteter og resultater  

Noe av bakgrunnen for opprettelsen av Lofotodden nasjonalpark var å få mannskap og midler 

til å jobbe med håndtering av de hordene av mennesker som kommer til Lofotodden om 

sommeren for på sikt å kunne balansere besøk og verneverdier. I dette er stitilrettelegging og 

-kanalisering viktige punkter. I påvente av igangsetting av større tiltak med eksterne aktører 

ble det i 2022 gjort flere mindre brannslukkingstiltak langs de mest brukte stiene inn i 

parken.  

 

Sammen med to innleide hjelpere og 

forvalter ble det lagt ca 180 meter klopp i 

2022. Det lengste strekket ble lagt på 

stien opp mot Ryten like utenfor 

vernegrensa. Resten ble lagt på stien fra 

Torsfjorden i forlengelsen av fjorårets 

klopping. Det ble på begge steder lagt 

dobbel bredde av malmfuru fra Dividalen. 

Materialet ble fløyet ut i mars, mens 

kloppingen ble gjennomført i mai. 

 

Samtidig med kloppingen måtte det 

gjøres tiltak for å få turistene til å gå på 

kloppene, for det viste seg fort at dette 

ikke var en selvsagt ting for alle. Delvis 

ble det brukt av kloppmaterialet til å lede folk inn på kloppene, i tillegg til at det ble satt 

opp skilt om "sårbar vegetasjon – følg stien", som vist på bildet. Det viser seg at ikke alle leser 

skilt, ei heller tenker over at en planke som er lagt på tvers over stien er tenkt å fungere som 

en fysisk hindring, så dette med stenging av stier og kanalisering er noe vi må jobbe videre 

med.  

 
De nevnte skiltene med "sårbar vegetasjon – følg stien" ble også flere andre steder ved stiene 

Innersanden – foten av Ryten og Torsfjorden – Kvalvika der det for eksempel var behov for å få 

folk på rett sti for å unngå blaute partier eller der det var ønske om å bruke ett stiløp. På 

Figur 3 Forsøk på å få folk til å følge nylagt klopp ved hjelp 

av lavt ledegjerde og skilting. 
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dette ser skiltinga ut til å fungere brukbart, men kun de mest kritiske punktene ble prioritert 

i første omgang da dette lett kan bikke over til skiltjungel og visuell forurensning.  

Nasjonalparkstyret hadde i tillegg inne en bestilling til SNO til ledelse av en stipatrulje et par 

uker på sommeren, som skulle gjøre enkel tilrettelegging som rensing av berg, skilting, 

merking, vannavledning mm, men dette gikk ut i mangel på mannskap. Det ble likevel gjort 

noe arbeid av SNO på flekking av berg på stien mellom Innersanden og Ryten som enkelt 

kanaliseringstiltak noen plasser.  

Det var også lagt inn en bestilling på SNO sin Stiskule, men dette ble ikke prioritert fra SNO 

sentralt. 

2.2.1 Anbefalte oppfølgingspunkter 

 

• Videreføre bygging av stikompetanse i teori og praksis både for lokalt SNO og forvalter. 

• Videre jobbing med ulike typer sperringer/kanalisering for å finne metoder som de 

fleste skjønner og følger uten at det blir mer fremtredende enn nødvendig. 

2.3 Ferdselstelling 

2.3.1 Aktivitet og resultat 

Ferdselstellerne til SNO er pyrosensorer. Det vil si at de registrerer 

varmen på personen eller dyret som passerer sensoren. Sensoren 

monteres så høyt oppe at den ikke registrerer sauer eller hunder. 

Teknologien gjør det mulig å logge bevegelse i begge retninger med en 

nøyaktighet ned på timenivå. Som i lignende teknologi vil det 

forekomme feilregistreringer. For eksempel hvis to personer går rett 

ved siden av hverandre kan de telles som en person. Man forsøker derfor 

å sette sensorene på et smalt parti av stien. I 2022 var det satt opp fire 

ferdselstellere i tilknytning til parken. En i Bunesfjorden, en i 

Kjerkfjorden, en på yttersida ved Refsvika og en på stien mot Ryten. I 

tillegg har friluftsrådet en egen teller på stien mot Kvalvika/Ryten og i 

Torsfjorden. 

 

Bunesfjorden 

Denne lokaliteten dekker stien mellom Vindstad og Bunessanda. Fra 5. mai til 4. oktober 

registrerte den 24 841 passeringer, omtrent likt fordelt på ut og inn. Dette er rundt 25 % 

økning siden 2021, da knapt 20 000 passeringer var registrert i omtrent samme periode.  

 

Kjerkfjorden 

Dette tellepunktet var nytt i 2021, og dekker stien fra Kjerkfjorden til Horseid. Da telte den 

fra starten av juni til sist på oktober 1068 personer på tur til Horseid og 993 på tur tilbake til 

Kjerkfjorden. I 2022 stod telleren ute fra 4. mai til 2. november. 3190 personer passerte i 

denne perioden retning Horseid, mens 1938 ble registrert ut retning Kjerkfjorden igjen. Det 

betyr at vel 1000 personer kan ha gått fra Kjerkfjorden og retning Selfjorden denne 

sommeren, og dette viser en markant dreining i ferdselsmønsteret i tillegg til en relativt stor 

økning i besøket totalt sett. 

 
  

  Figur 4 En pyrosensor innebygd i 

en varde. 
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Ryten 

Telleren her ble satt opp ved kloppene rett utenfor vernegrensa. Hensikten med den var å 

fange opp både de som kommer fra Innersanden og fra Bergland. Sistnevnte stier blir ikke 

fanget opp av Friluftsrådets teller litt lenger ned mot Einangen. Men til tross for skifting av 

batteri, resetting av enheten og andre gode tips og råd fra support greidde vi ikke å få 

kontakt med denne enheten, og det foreligger dessverre ikke tall fra den. 

 

Refsvika  

Denne telleren ble satt ut først på mai, og er ikke avlest. Noen av tellerne sender tallene 

fortløpende på telefonnettet, men der denne står på yttersida er det ikke dekning og den må 

leses av fysisk. På grunn av været i sommer og høst og mye annet som skjer så har vi ikke 

greidd å få inn tallene på denne i 2022. Dette er satt opp på plana for våren 2023.  

2.3.1 Anbefalte oppfølgingspunkter 

Tross noe feilregistrering så er ferdselstellerne sannsynligvis av de beste metodene for å få en 

oversikt over antall personer som besøker en bestemt del av nasjonalparken. Med tallserier 

fra før og etter ulike tiltak som restaurering av stier eller skilting vil man ha et bedre 

grunnlag for god besøksforvaltning. Med begrensinga på antall tellere får man ikke telt 

overalt hvert år så tellepunktene må vurderes opp mot behov for telling. Det går også an se 

på andre måter å få informasjon om antall besøkende i ulike deler av nasjonalparken ved å 

hente tall fra for eksempel betalt parkering, passasjertall fra båtruter, fra "Strava" eller 

lignende. 

2.4 Fjerning av tagging på stein i Kvalvika 

2.4.1 Aktivitet og resultat 

På en større stein i Kvalvika i overgangen mellom sand og grasbakke ble det vinteren 2022 

oppdaget at det var tagget på en stein. Taggingen så ut til å ha vært knyttet til bortgangen av 

et kjæledyr. Nasjonalparkstyret ønsket taggingen fjernet før dette utarter deg. Flere metode 

ble vurdert, men det enkleste og mest effektive viste seg å være og male over med gråfarge. 

 

2.4.2 Anbefalte 
oppfølgingspunkter 

Tilfeller av graffiti/tagging bør følges opp 

med fjerning raskest mulig for å hindre at 

det utarter seg. 

  

Figur 5 Overmalt graffiti i Kvalvika 
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2.5 Rydding av leirplasser og varder i 

Kvalvika og på Bunessanden 

2.5.1 Aktivitet og resultat 

Villvarder blir konsekvent revet på oppsynsturer. Disse blir ofte 

bygd vilkårlig i terrenget ved sien av stien, og kan i dårlig vær lede 

turgåere på villstrå. I tillegg har man erfaring fra blant annet 

Saltfjellet med at vardebygging kan ta helt over i enkelte områder 

om byggingen får utvikle seg fritt og på sikt gå ut over 

naturverdiene. 

 

I 2020 ble det satt opp skilt om rasfare under Helvetestinden ved 

Bunessanda. Dette har ført til en forskyving av leirplassene mot 

eller opp på Einangen. Det ble her gjort et par forsøk på å 

begrense antallet nye bålplasser til de som etter beste skjønn 

virket mest "bærekraftige" her og dette kan godt følges opp videre. 

Tilsvarende ble ikke gjennomført i Kvalvika, men det kan vurderes 

å fjerne sittegruppe/bålplasser som er eller måtte dukke opp på 

Rørholmen eller andre av de mer sårbare delene i nærheten av 

stranda. 

2.5.2 Anbefalte oppfølgingspunkter 

• Fortsatt konsekvent fjerning av villvarder der de måtte dukke opp i og i nærheten av 

nasjonalparken 

• Følge med utviklingen av leirplasser, særlig i områder med rasfare og med fare for 

erosjon 

  

Figur 6 Eksempel på villvarde som ble 

revet i skaret mellom Torsfjorden og 

Kvalvika i Lofotodden NP i 2022 
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3. Vedlegg 

 
Innspill om ønsket SNO ressurs. 
Utkvittert. Forankring og beskrivelse av oppdraget  

   

År: 2022  

Bestiller: Lofotodden nasjonalparkstyre  

Lofotodden/Tema Forankring og beskrivelse av oppdraget Utkvittering fra SNO 

Tilrettelegging Utkjøring av klopp til Torsfjorden 

Utflyging av klopp til Torsfjorden og 
til Sjetndikan under Ryten fra 
Fredvang skole gjennomført i mars. 

 Montering av 3-4 båndtvangsskilt  

Båndtvangsskilt satt opp i Kvalvika, 
Innersanden, Torsfjorden og Marka. 
De tre siste ved stistart. 

 
Fortsette klopplegging på sti fra 
Torsfjorden til Kvalvika. 

Gjennomført klopplegging i 
Torsfjorden og mot Ryten, til 
sammen ca 180 m dobbel klopp. 

 Fjerne tagging på stein i Kvalvika 
Tagging malt over med "steinfarga" 
utendørsmaling. 

 Følge opp stipatrulje Gikk ut pga mangel på mannskaper 

 
Montere infoskilt Torsfjorden, 
Fredvang skole, Vindstad og Innersand 

Utsatt da skiltene ikke var ferdigstilte 
før senhøstes 

 
Kompetanseutvikling stibygging i 
samarbeid med SNOs stiskole Gikk ut da Stiskulen ikke kunne stille 

 

Rydding av leirplasser og varder. Noen 
leirplasser som er etablert ønsker 
styret å få fjernet. 

Varder blir konsekvent revet. Noen 
leirplasser ryddet. 

   

Skjøtsel 

Kartlegging/uttak av fremmede arter 
og spredte forekomster av bartrær 
(vrifuru) i Refsvika og på Helle 

Delvis gjennomført: Kartlegging 
strekninga Silsandneset – Kolhellaren 

   

Bevaringsmål 
Ferdselstelling Ryten, Bunesfjorden, 
Kjerkfjorden og Refsvika. 

Alle satt ut, ikke alle fungerte, se over 
i rapporten. 

   

Tilsyn og kontroll 

Oppsyn og kontroll med 
dronevirksomhet Ryten, Kvalvika og 
Bunessanden 

Til sammen 5 anmeldelser for 
droneflyging i nasjonalparken i løpet 
av året. To i Kvalvika, resten opp mot 
Ryten. To nordmenn, tre utlendinger. 

 
Oppsetting av verneskilt, forvalter 
utarbeider prioriteringsliste. 

Ingen prioriteringsliste mottatt, men 
verneskilt satt opp på Silsandneset på 
yttersida og på nordsida av Ågvatnet, 
samt klargjøring av oppsetting av 
verneskilt mot Hermannsdalstinden. 
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Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan 

underlagt Klima- og miljødepartementet. Statens 

naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets 

feltpersonell. 

 

SNO ivaretar nasjonale miljøverdier og forebygger 

miljøkriminalitet. Oppgavene spenner fra kontroll 

og overvåking, til skjøtsel i verneområder, 

tilrettelegging i viktige natur- og kulturminne-

områder, informasjon og formidling.  

 

SNO har også mange oppgaver knyttet til store 

rovdyr, både registrering av bestander, 

dokumentasjon av skader på husdyr og tamrein,  

og uttak av dyr det er gitt fellingstillatelse på. 

Ledelsen i SNO sitter i Trondheim, og vi har  

ca. 60 lokalkontor spredt over hele landet. 

Statens naturoppsyn 

Telefon: 03400/73 58 05 00  |  Faks: 73 58 05 01 

E-post: post@naturoppsyn.no  |  Nett: naturoppsyn.no 

Post: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim 

Besøksadresse: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim 
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1 Innledning 

Lofotodden nasjonalparkstyre ble første gang oppnevnt av 
Miljøverndepartementet 6. desember 2018. Styret har forvaltningsansvar for 
Lofotodden nasjonalpark, opprettet ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. 
Nasjonalparkstyret jobber ut fra vedtekter som fastlegger styrets mandat og 
rammer for arbeid.  
 
Årsrapporten gir en oversikt over nasjonalparkstyrets arbeid og fokus i 2022. 

Arbeidet med besøksstrategien preget mye av styrets arbeid i 2022, og i november ble 
besøksstrategien endelig godkjent av Miljødirektoratet. Besøksstrategien og tilhørende 
tiltaksplan er viktige dokument som legger føringer for hvilke tilretteleggingstiltak 
nasjonalparkstyret skal prioritere i årene framover.  

Hovedutfordringen i Lofotodden er slitasje som følge av høye besøkstall. Forvaltningen 
har de siste årene arbeidet med kanaliseringstiltak og klopplegging i samarbeid med 
SNO. Også i 2022 har forvaltningen arbeidet med lettere tilrettelegging og 
informasjonsarbeid, altså tiltak som kanaliserer besøkende. I samarbeid med SNO ble to 
nye strekninger klopplagt. Det ble også montert nye turskilt på Fredvang i samarbeid med 
Lofoten Friluftsråd. Det ble utarbeidet temaplakater for sporløs ferdsel, og vi fikk startet 
arbeidet med å etablere en nettside for Lofotodden nasjonalpark for besøkende.     

1.1 Styrets sammensetning 

Medlem Varamedlem Representanter 

Lillian Rasmussen, leder Bjørn Jensen   Moskenes kommune 

Jim Olaisen Inger Marie Lemvik Flakstad kommune 

Rita Lekang  Jim Simonsen Jenssen Nordland Fylkeskommune 
 

1.2 Sekretariat 
Styrets sekretariat består av nasjonalparkforvalter Ole-Jakob Kvalshaug, med kontorsted 
på besøkssenteret for Lofotodden nasjonalpark, Reine. Forvalter er underlagt styret i alle 
saker, men er formelt ansatt hos Statsforvalteren i Nordland.  
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1.3 Statens Naturoppsyn 
Hovedansvaret for naturoppsyn i Lofotodden nasjonalpark ligger hos lokalt SNO (Statens 
Naturoppsyn), Brit Grønmyr, som er samlokalisert med forvalter på besøkssenteret. SNO 
i Svolvær, ved Mads Hansen, bistår lokalt SNO ved behov. SNO utfører rene 
oppsynsoppgaver, informasjonsarbeid og gjennomfører tiltak for nasjonalparkstyret. Det 
utarbeides egne årsrapporter fra SNO som viser oppsynets arbeid. 

1.4 Rådgivende utvalg 
Rådgivende utvalg (RU) er oppnevnt av styret etter invitasjon til interesseorganisasjoner. 
Organisasjonene velger selv medlemmer og vara. Representanter fra reiselivet og fra 
grunneierinteressene ble oppnevnt av de to kommunene.  

RU har følgende sammensetning:  

Navn Interessegruppe/ 
organisasjon  

Bjørn Harald Brenna Lofoten Turlag 

  Peter Andressen Lofoten Friluftsråd  

Halvar Bendiksen Moskenes Fiskarlag 

Michael Rørvik FNF Nordland 

Olaf Berntsen Grunneier i Moskenes 

Anne-Britt Schiøtz Grunneier i Moskenes 

Halvor Arne Olsen Grunneier i Flakstad 

Ingolf André Knudsen Grunneier i Flakstad 

Therese Larsen Representant reiseliv 

Per Benjaminsen Representant reiseliv 
 

RU arbeider ut ifra mandat gitt av nasjonalparkstyret. I følget mandatet skal RU minimum 
ha ett årlig møte internt i utvalget med forvalterne samt styreleder for nasjonalparkstyret, 
og minimum ett årlig møte sammen med Lofotodden nasjonalparkstyre.  

RU hadde bare ett møte i 2022.  

1.5 Administrativt kontaktutvalg 
Administrativt kontaktutvalg skal sikre at forvaltning av verneområdet blir godt integrert i 
den kommunale forvaltningen. Lofotodden nasjonalparkstyre har ikke opprettet et slikt 
utvalg. Det er god dialog mellom kommuneadministrasjonen og 
verneområdeforvaltningen.  
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2 Nasjonalparkstyrets arbeid 
Lofotodden nasjonalparkstyre hadde til sammen sju styremøter i 2022. Styremøtene ble 
gjennomført på Teams og som fysisk oppmøte. Det ble behandlet til sammen åtte 
dispensasjonssaker i 2022. Det var ingen saker til klagebehandling.  

Forvalter har anledning til å behandle kurante saker som faller innunder verneforskriftens 
spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel, samt fornyelse av saker der styret 
tidligere har gitt dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 og forvaltningsplanen gir 
tydelige føringer. Delegerte saker refereres til styret på styremøte i etterkant. 
Nasjonalparkforvalter har ikke behandlet noen delegasjonssaker i 2022. 

Nasjonalparkstyret kan be om at Miljødirektoratet ilegger overtredelsesgebyr som en 
alternativ reaksjon til politianmeldelse for oppfølging i straffesporet ved mindre alvorlige 
overtredelser. Miljødirektoratet fikk oversendt én sak til behandling i 2022. Saken gjaldt 
bruk av drone i nasjonalpark. Det er ikke kjent hva utfallet i saken ble.  

 

Figur 1. Nasjonalparkstyret og forvalter, fv. Styreleder Lillian Rasmussen, styremedlem Rita Lekang, 
nestleder Jim Olaisen og nasjonalparkforvalter Ole-Jakob Kvalshaug.  
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2.1 Dispensasjonssaker behandlet av 
nasjonalparkstyret og forvalter 

Oversikt over saker behandlet i nasjonalparkstyret: 

• Innsamling av jordprøver til bruk i bioprospektering.  

• Motorferdsel, landing med helikopter i forbindelse med vedlikehold av kystverkets 
fyrlykt.  

• Byggetiltak, platting tilknyttet hytte 

• Større arrangement, ultraløp i 2022 og 2023.  

• Bruk av drone: tre saker, hvorav én fikk avslag 

Tre saker ble behandlet etter generelle dispensasjonsbestemmelser jf. 
Naturmangfoldloven § 48. Alle vedtak ligger også ute på http://www.miljovedtak.no/. Her 
kan du også abonnere på vedtak som fattes i styret og av andre forvaltningsorgan. 

3 Besøksstrategi og 
forvaltningsplan 

3.1 Besøksstrategi 
Arbeidet med besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark ble påbegynt i 2019. 
Besøksstrategien ble lagt ut på høring i mai 2022 og det ble arrangert folkemøter i begge 
kommunene. Nasjonalparkstyre mottok til sammen 11 høringsuttaler som ble behandlet i 
styremøte i september, før et ferdigstilt utkast av besøksstrategien og tiltaksplan ble 
sendt til Miljødirektoratet for endelig godkjenning. I november 2022 ble besøksstrategien 
endelig godkjent av Miljødirektoratet.  

Tiltaksplan og kommunikasjonsplan er vedlegg til besøksstrategien.  

3.1.1 Kommunikasjonsplan 

På oppdrag fra Lofotodden nasjonalparkstyre og besøkssenteret for Lofotodden 
nasjonalpark, utarbeidet Signert Lofoten AS en kommunikasjonsplan for 
Lofotodden nasjonalpark. Kommunikasjonsplanen ble godkjent av nasjonalparkstyret i 
november 2022.  

En plan for kommunikasjon er en viktig del av besøksstrategien, og har som mål å ut med 
strategiens målsettinger og strategiske valg. Kommunikasjonen kan løfte fram og 

28

http://www.miljovedtak.no/


 09/01/2023 Rapport 

tilgjengeliggjøre noen områder med sine kvaliteter og opplevelser, samtidig som den tar 
oppmerksomhet bort fra sårbare områder.  

Dette er en formidling i tråd med merkevarestrategiens budskap «Velkommen inn». 
Kommunikasjonsplanen skal bidra til å nå målsettingen om økt lokal verdiskaping og økt 
bruk, men samtidig bidra til å sikre verneverdiene. 

3.2 Forvaltningsplan  
Etter forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark skal det utarbeides en forvaltningsplan 
for nasjonalparken. Forvaltningsplanen skal være presis og kortfattet, slik at 
forvaltningsplanen blir et funksjonelt verktøy i forvaltningen av verneområdet. En 
forvaltningsplan er en plan for å forvalte verneområdet. 

En forvaltningsplan skal: 

• presisere og utdype verneformålet og vernebestemmelsene i verneforskriften 

• gi retningslinjer for dispensasjonspraksis og bruk av området 

• fastsette rutiner for saksbehandling etter verneforskriften 

• definere mål for vernet og synliggjøre aktuelle tiltak ved å: 
o angi bevaringsmål for naturtyper (defineres i NatStat) 
o fastsette langsiktige, helhetlige og strategiske mål for å styrke 

verneformålet, f.eks. om skjøtsel og besøksforvaltning 
o bestemme tiltak for å nå målene og oppsummere dem i en tiltaksplan 

En prosjektplan med fremdriftsplan ble utarbeidet av forvalter. Nasjonalparkstyret vedtok 
oppstart av arbeidet med forvaltningsplan og godkjente prosjektplanen i styremøte i 
november 2022. Forvaltningsplanen skal ferdigstilles høsten 2024.  

3.3 NatStat – Bevaringsmål 
Lofotodden nasjonalparkstyre har opprettet to konkrete bevaringsmål for ønsket 
naturtilstand, som overvåkes av SNO. Begge bevaringsmålene, på lokalitetene Ryten og 
Bunessanden, er knyttet til overvåking av slitasje langs sti. Metodikken går ut på å 
registrer slitasje (1) eller ingen slitasje (0) langs angitte linjer. Hver linje har en angitt 
lengde, og går på tvers av stien, og har som hensikt å overvåke hvordan slitasjen utvikler 
seg ut fra stien. 

Begge bevaringsmålene har med utgangspunkt i forhåndsdefinerte variabler status dårlig, 
og målet er at statusen skal bli bedre når styret får kanalisert ferdselen gjennom ulike 
tiltak. Kartleggingsfrekvensen var i utgangspunktet satt til årlig overvåking, men videre 
oppfølging av bevaringsmålene er sant på vent inntil man har gjennomført tilrettelegging 
på lokalitetene.  

29



 09/01/2023 Rapport 

 

Figur 2. Bevaringsmål for Ryten. Figuren viser kartleggingsområdet og linjene i kart til venstre, og resultatet 
etter to overvåkninger gjennomført av SNO. Med utgangspunkt i forhåndsdefinerte variabler er status på 
bevaringsmålet dårlig. 

3.4 Ferdselstelling 
Både SNO og Lofoten friluftsråd har ferdselstellere på stier som går inn i nasjonalparken. 
Forvaltningen har dermed en god oversikt over omfanget av ferdsel i nasjonalparken. I 
2022 hadde SNO ferdselstellere i Bunesfjorden, Kjerkfjorden, og på Refsvika. 
Friluftsrådet hadde teller på stien til Ryten og stien fra Torsfjorden til Kvalvika. Telleren i 
Refsvika er ennå ikke hentet inn, og vi har derfor ikke tall fra Refsvika. Generelt ser man 
en økning i antall passeringer fra 2021 til 2022 på de fleste stier i nasjonalparken.   
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Figur 3. Telleresultat fra ferdselstellinger i perioden 2019 til 2022 på stier i nasjonalparken. Bare på stien fra 
Innersand til Ryten ser man en nedgang fra 2021 til 2022. Ferdselstellinger gir antall passeringer ved 
tellepunkt, dvs. at om besøkende går samme sti inn og ut av området, så blir de telt to ganger.  

4 Sporløs Lofotturisme 
En stor utfordring i Lofotodden nasjonalpark er håndtering av toalettavfall og søppel på 
destinasjoner med høyt besøkstrykk og overnatting. Eksempelvis Kvalvika og 
Bunessanden. Økte avfallsmengder er bekymringsfullt av miljøhensyn, forringelse av 
naturopplevelser, konflikter med lokalbefolkning, men også på grunn av sykdomsrisiko. 
Forurensning av vegetasjon og vannkilder fra menneskelig avfall som toalettpapir, 
våtservietter og avføring er særlig problematisk med tanke på helsefare.  

Prosjektet Sporløs Lofotturisme ble startet i 2021 og har som hensikt å utforske 
mulighetene for effektiv og målrettet avfallshåndtering ut over infrastrukturtiltak. Altså 
gjennom kommunikasjon, adferdsendring, retningslinjer og regulering. En forutsetning for 
å redusere problemet med avfall er å forstå og forutse hvordan folk vil reagere på 
forskjellige retningslinjer og kommunikasjon basert på individuelle sosiopsykologiske 
karakteristikker. 

2019 2020 2021 2022

Bunessanden 32046 23328 19571 24843

Kjerkfjorden 8215 2690 2165 5128

Kvalvika (Torsfjorden) 75330 43918 37095 60750

Ryten (Innersand) 57446 57572 51745 44771
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Figur 4. Vannprøver fra lokaliteter i Kvalvika viste at bekker hvor turgåere normalt henter vann fra er 
forurenset med E.coli- bakterier som sannsynligvis stammer fra menneskelig avføring. Les mer om 
kartleggingen i temaheftet fra NINA, Temahefte 88 – Hvordan kan vi redusere forsøpling i naturområder. 

I 2022 ble det gjennomført brukerundersøkelse, intervjuer av besøkende i felt, man kartla 
avfall i angitte områder, og tok vannprøver. Norsk Institutt for Naturforskning - NINA 
publiserte et temahefte med funn fra kartleggingen, Temahefte 88 – Hvordan kan vi 
redusere forsøpling i naturområder1? I 2023 er målet å fortsette med feltintervju og 
brukerundersøkelse. Videre blir det gjennomført feltundersøkelser med fokus på blant 
annet bruk av WAG bags – bæsjeposer for mennesker.    

5 Marint avfall 
Lofoten Avfallsselskap og prosjektet Clean up Lofoten gjennomfører årlige vårryddinger 
på sandstrendene Kvalvika, Vestervika og Bunessanden i Lofotodden nasjonalpark. 
Inntrykket fra Lofoten generelt er at det hjelper å rydde langs kysten, og at den totale 
mengden marint avfall ryddet minker fra år til år. Det ble ryddet til sammen 25 
kubikksekker med marint avfall fra de tre sandstrendene i nasjonalparken våren 2022. 
Avfallet ble hentet og transportert til avfallsmottak av Kystvakten.  

 
 

1 https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/3038553  
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Figur 5. Kystvakten bistår i uttransportering av marint avfall. Foto: KV Heimdal.  

6 Tiltak 
Forvaltningen fikk vedlikeholdt og tilrettelagt to nye stistrekninger som tiltak for å redusere 
slitasje fra besøkende og erosjon fra vann. Til sammen ble det klopplagt 136 meter med 
sti. Det ble også satt opp sperringer og skilt for å kanalisere besøkende bedre. I tillegg til 
bruk av SNO ressurs, ble det hyrt inn ekstern arbeidskraft.   

I 2022 ble følgende tiltak gjennomført: 

TILTAK BESKRIVELSE STATUS FORBRUK 
Vedlikehold og 
tilrettelegging av 
stier 

Midler ble brukt til klopplegging i 
Torsfjorden og innkjøp av nytt 
materiale som skal brukes i 
2023.  

Løpende 
skjøtsel 

Kr. 505 402 

Turskilt Fredvang Kanaliseringstiltak på Fredvang. 
Samarbeid med Lofoten 
Friluftsråd 

Igangsatt – ikke 
sluttført 

kr. 0 
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Informasjonsarbeid Temaplakater om sporløs ferdsel 
ble ferdigstilt. Skal monteres i 
2023 

Igangsatt – ikke 
sluttført.  

Kr. 33 635 

Prosjektplan – 
Tilretteleggingstiltak 
på Bunessanden 

Prosjektplan ble utarbeidet av 
forvalter og godkjent av styret. 
Planlagt oppstart av arbeid i 
2023 

Igangsatt – Ikke 
sluttført 

Kr. 0 

Prosjektplan – 
Innfallsporten 
Fredvang 

Det ble nedsatt et arbeidsutvalg 
og utarbeidet en prosjektplan for 
etablering av innfallsport på 
Fredvang. Planen er godkjent av 
styret, og skal opp til politisk 
behandling i Flakstad kommune i 
februar 2023.  

Igangsatt – Ikke 
sluttført 

Kr. 0 

 

 

Figur 6. Bilder fra klopping og kanalisering gjort i 2022. Det ble klopplagt til sammen 136 meter.  
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7 Andre aktiviteter 

7.1 Informasjonsarbeid 
Besøkssenteret og nasjonalparkstyret har sammen utviklet en nettside for Lofotodden 
nasjonalpark som skal rette seg mot besøkende2. Nettsiden er under utvikling og vil 
ferdigstilles i 2023.  

På Fredvang er det gjort flere fysiske kanaliserings- og informasjonstiltak. Det er satt opp 
flere båndtvangskilt både ved stistart og inne i nasjonalparken, og i samarbeid med 
Lofoten Friluftsråd er det satt opp turskilt. Det er utarbeidet flere temaplakater om sporløs 
ferdsel, som skal settes opp av SNO i 2023.  

 

Figur 7. Lokalt SNO og forvalter setter opp skilt om båndtvang på Kvalvika.  

7.2 Regional arealregnskap – pilotregion Lofoten 
Lofotrådet er prosjekteier i pilotprosjektet Regionalt arealregnskap for Lofoten, hvor det 
jobbes med å utvikle og implementere et arealregnskap forvaltning av landområder, 
kystsone og hav i Lofoten. Prosjektet omfatter etablering av metode, bygging av 

 
 

2 https://www.lofotoddennp.com/  
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kunnskapsgrunnlag og implementering i kommunenes planverk. Metodikk og 
kunnskapsgrunnlag skal utvikles i samarbeid og med støtte i relevante fagmiljøer og 
gjennom innkjøp av spisskompetanse. Arealregnskapet skal inngå i kommunenes 
planarbeid og planverk og bidra til mer miljø- og klimavennlig arealplanlegging.  

Det også igangsatt et forprosjekt på utvikling av et regionalt naturregnskap for Lofoten. 
Hensikten er å øke kunnskapen om naturtilstand i Lofoten (hva har vi, hva er sårbart og 
hvordan tar vi vare på det), og at dette skal inngå i arealregnskapet.  

Nasjonalparkforvalter deltar i styringsgruppa for prosjektet som representant for 
Lofotodden nasjonalparkstyre. 

7.3 Nasjonalparkstyrets studietur 
Den 12. til 14. september dro Lofotodden nasjonalparkstyre og nasjonalparkforvalter på 
studietur til Færøyene. Hensikten med studieturen var erfaringsutveksling innen 
besøksforvaltning, dugnadsarbeid og stibygging. Les mer om studieturen på 
nasjonalparkstyrets hjemmeside.3 

På agendaen sto blant annet et besøk til Visit Faroe Island, besøk hos reiselivsnæring 
som baserer seg på natur- og kulturformidling, og befaring av naturattraksjoner og stier 
hvor man har arbeidet med besøksforvaltning og restaurering av stier.   

 

Figur 8. Nasjonalparkstyret på befaring på stien fra Torshavn til Kirkjubø. Torshavn kan ses i bakgrunnen.  

 
 

3 https://www.nasjonalparkstyre.no/Lofotodden/nyheter/reisebrev-fra-faeroyene  
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Færøyene er på mange måter ganske likt Lofoten, en øygruppe med små lokalsamfunn 
som har opplevd å bli en reiselivsdestinasjon i vekst. Økt popularitet har ført til at 
Færøyene som destinasjon har gjennomgått en dreining fra ren markedsføring av 
destinasjonen, til en mer overordna besøksforvaltning – som også tar inn over seg de 
utfordringer man kan få for lokalsamfunnet og naturen. Nasjonalparkstyret hadde noen 
spennende dager, med gode møter og foredrag, og fine befaringer i felt.  

 

Figur 9. Eksempler på tilrettelegging av sti på Færøyene.  

7.4 Oppsyn  
SNO utarbeider en egen årsrapport for gjennomførte aktiverer i Lofotodden nasjonalpark. 
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Lofotodden nasjonalpark 
Lofotodden nasjonalpark kjennetegnes av et unikt landskap med høye og 
smale tinderekker omgitt av åpne havområder, et sjeldent naturfenomen i 

global sammenheng. 
 

 
 
Kontaktinformasjon Lofotodden nasjonalpark 

Telefon: 
E-post: 
Nett: 
Post: 
Besøksadresse: 

75 53 16 00 
oljkv@statsforvalteren.no 
 
Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø 
Besøkssenteret for Lofotodden nasjonalpark, Kirkeveien 
38, 8390 Reine 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/7283-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 30.01.2023 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 6/23 06.02.2023 

 

Anskaffelse rammeavtale for prosjektering av innfallsporter - 
Lofotodden nasjonalpark 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyret deltar i anskaffelse av rammeavtale for prosjektering av 
innfallsporter.   
 
 
 
Bakgrunn 
Forvalter har fått en henvendelse fra nasjonalparkforvaltere for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre om deltagelse i rammeavtale for konsulenttjenester innenfor 
mulighetsstudier, forprosjektering og detaljprosjektering for innfallsporter. Arbeidet 
utføres av tjenesteleverandøren for Statsforvalteren – STAF.  
 
Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtale med 4 leverandører for levering av 
konsulenttjenester innenfor mulighetsstudier, forprosjektering og detaljprosjektering 
(definert ifølge Miljødirektoratet sin veileder til innfallsporter) slik at disse tjenestene blir 
anskaffet lovlig og til riktig kvalitet og pris. For hvert innfallsport-prosjekt vil det deretter 
være en «mini-konkurranse» mellom de fire.  
 
Det er kun konsulenttjeneste som er inkludert i rammeavtaleanskaffelsen, 
byggentreprenør må anskaffes etterpå (men detaljprosjekteringen leder til ferdigstilt 
konkurransegrunnlag til byggeanskaffelsen). 
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Tidsplanen for arbeidet ser slik ut: 
Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato 
Etablert anskaffelsesteam/oppstartsmøte 06.12.22 
Kontraktsstrategi sendes til godkjennelse 13.01.23 
Konkurransegrunnlag inkl. kravspesifikasjon er utarbeidet 07.02.23 
Konkurransegrunnlag inkl. kravspesifikasjon godkjent av avtaleeier 10.02.23 
Kunngjøring av konkurranse 17.02.23 
Tilbudsfrist 24.03.23 
Evaluering av tilbud  Uke 13/14 
Innstilling på valg av leverandører Uke 14 
Karensperiode 10 dager  10 dager  
Avtale inngås Uke 17/18 

 
 
Grunnlaget og vurdering for avgjørelsen 
Lofotodden nasjonalparkstyre har i besøksstrategien lagt opp til planlegging og 
etablering av flere innfallsporter for Lofotodden nasjonalpark, herunder Fredvang, 
Sørvågen, Reine og Å. Forvalter estimerer at totalkostnad for prosjektering i perioden 
2023 – 2026 kan komme på ca. kr. 1 million.  
 
Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for etablering av innfallsporter: M-417 
Innfallsporter – informasjonspunkt, startpunkt og utkikkspunkt, 2015. Innfallsporter kan 
være alt fra mindre parkeringsplasser som krever lite før-prosjektering, eller være mer 
omfattende avhengig av besøksmengde, lokale interesser og behov i området. 
Etablering av innfallsporter er et forvaltningstiltak, og forvaltningsmyndigheten vil påta 
seg forpliktelser og langsiktig ansvar for drift og vedlikehold. Prosjekteringsprosessen 
er derfor viktig for å sikre at tiltakene blir god utredet mht. behov og lokal forankring, 
samt eventuelle forpliktelser og avtaler med andre parter om videre drift og oppfølging.  
 
Å inngå i en rammeavtale for anskaffelse vil være tidsbesparende for forvalter, ved at 
man kan gå direkte til de fire tilbyderne gjennom en «mini-konkurranse». De fire 
tilbyderne er i forkant klarert mht. kvalifikasjonskrav og referanser/ dokumentasjon til 
lignende oppdrag. En annen fordel er at tilbyderne i rammeavtalen vil gjøre seg godt 
kjent med merkevaren Norges nasjonalparker og den visuelle identiteten.  
 
Lokale ressurser vil få tilbud til å delta i anskaffelsen om rammeavtale, dersom de 
ønsker det, men forvalter kan ikke forskuttere hvem som vinner i anskaffelsen. En 
rammeavtale kan begrense bruk av lokale ressurser i prosjekteringsarbeidet, ved at 
man må forholde seg til de fire tilbyderne som er med i rammeavtalen. Forvalter kan 
ikke se noen andre klare ulemper med å delta i rammeavtalen.  
 
 
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: 
M-417 Innfallsporter – informasjonspunkt, startpunkt og utkikkspunkt, 2015: 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M417/M417.pdf  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/1328-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 24.01.2023 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 7/23 06.02.2023 

 

Oppnevning av administrativt utvalg for Lofotodden nasjonalpark 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret oppnevner et administrativt utvalg for Lofotodden nasjonalpark. Det 
administrative utvalget skal sikre at verneområdeforvaltningen og den kommunale 
forvaltningen blir bedre koordinert i forvaltningen av arealer i og i randsonen av 
verneområdet, samt i arbeidet med besøksforvaltning.  
 
Administrativt utvalg består av 1 representant fra hver av de to kommunene, Flakstad 
og Moskenes kommuner, samt 1 representant fra Lofoten friluftsråd. Representantene 
utnevnes av den respektive kommune/ friluftsråd. Utvalget skal minimum ha to møter i 
året.  
 
 
Bakgrunn 
I vedtektene for Lofotodden nasjonalparkstyre, punkt 10 står følgende: «For å sikre at 
forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, bør 
styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra 
administrativt nivå i de ulike kommunene.» 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkstyret bør oppnevne et administrativt utvalg ifølge vedtektene. Dette har 
ikke vært gjort til nå, men forvalter har hatt god uformell kontakt og dialog med 
kommunene i spørsmål knyttet til forvaltning inni og i randsonen av nasjonalparken. 
Erfaringer fra andre områder viser at en slik uformell kontakt og samarbeid mellom 
ulike forvaltningssystemer ofte er basert på nøkkelpersoner, og en slik ordning kan 
være sårbar, f.eks. dersom det skulle oppstå utskiftninger av personell. Ved å 
institusjonalisere denne typen samarbeidsorgan, sikrer man at samarbeid er betinget et 
robust forvaltningssystem i stedet for enkeltindivider.   
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Administrativt utvalg vil bli brukt som referansegruppe i arbeidet med forvaltningsplan. 
Utvalget vil styrke samarbeide mellom kommuner og nasjonalparkforvalter, og kan sikre 
en bedre koordinering på tvers av forvaltningsmyndighet i saker knyttet til besøks- og 
arealforvaltning.  
 
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: 2023/341-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 23.01.2023 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 8/23 06.02.2023 

 

Søknad om tillatelse til innsamling av insekter i Lofotodden 
nasjonalpark - Norges Arktiske Universitet 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre innvilger søknad om dispensasjon til bruk av feller og 
hov til fangst av insekter. Tillatelse gis med følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder for perioden 1. mai – 31. oktober 2023.  
2. Fangsten skal foregå som beskrevet i søknaden. Med bruk av hov og med bruk av feller 

(Malaise-telt, SLAM-feller, klekkefeller og fargefeller).  
3. Ansvarlig for fangsten er Patrycja Dominiak, men andre kan også delta i den praktiske 

fangsten.  
4. Denne dispensasjonen skal medbringes under feltarbeid.  
5. Fellene skal fjernes etter endt feltarbeid.  
6. Rapport, og eventuelt publikasjoner som utarbeides sendes styret etter at arbeidet er 

utført.  

Tillatelsen gis med hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark og 
naturmangfoldloven §48.  
 
 
 
Bakgrunn 
Dr. Patrycja Dominiak ved UiT – Norges Arktiske Universitet søker om tillatelse til 
innsamling av insekter med hov og ulike typer insektsfeller i Lofotodden nasjonalpark i 
tidsrommet mai til oktober, 2023. Innsamlingen skal gjøres i forbindelse med et 
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kartleggingsprosjekt finansiert av Artsdatabanken1, hvor formålet er å kartlegge og 
beskrive sviknott i Nord-Norge. Prosjektet vil gi ny kunnskap angående 
habitatpreferanser, artsmangfold og geografisk distribusjon av sviknott. Kartleggingen 
foregikk i Troms og Finnmark i 2021-2022, og i år vil kartleggingen foregå i Nordland.  
 
Innsamlingen skal fortrinnsvis skje i naturområder med lite menneskeskapte inngrep, 
og det må derfor ofte gjøres innenfor verna områder. Det er ikke gitt eksakte lokaliteter 
for innsamling, og det søkes derfor om tillatelse til å foreta innsamling i hele 
nasjonalparken. Det vil bli brukt ulike typer feller: 

• Malaise-telt, 1 stk. 
• SLAM-feller, 1 stk.  
•  klekkefeller, 1 stk. 
•  gule/ røde/ hvite fargefeller, opptil 20 stk i maksimum 1 – 2 dager.  

De tre første felletypene har flasker med sprit i toppen. I fargeskålene brukes bare 
vann. Årsaken til forskjellige feller er behov for å dekke forskjellige typer innsekt i 
fangsten. Alle fellene vil bli merket med informasjonsskilt med kontaktinformasjon, men 
det skal stå mest mulig skjult i terrenget. Fellene skal sette opp i midten av mai, og skal 
ikke fjernes fra området før i oktober. Fellene skal sjekkes opp hver måned. Fellene vil 
ikke etterlate noe spor i terrenget.  
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark: Områder i nasjonalparken er vernet mot 
inngrep av enhver art, inkludert graving, bryting og fjerning av stein og blokker, 
mineraler eller fossiler. Likeledes er vegetasjon vernet mot all skade og ødelegging, og 
dyrelivet fredet mot skade og unødig forstyrrelser.  
 
Det er ikke åpnet for å gi tillatelse til innsamling av insekter i verneforskriften, og tiltaket 
må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriften § 
11 jf. Naturmangfoldloven § 48. 
 
Naturmangfoldloven § 48: sier at nasjonalparkstyret kan gjøre unntak fra et 
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtaket sitt formål og ikke påvirker 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Sistnevnte er ikke aktuell for denne saken. 
Adgangen til å gi dispensasjon er ment å være snever, og verneforskriften skal ikke 
uthules gjennom en omfattende bruk av dispensasjoner. Alle søknader må vurderes 
etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
Vurdering  
Prosjektet gjennomføres av Norges Arktiske Universitet i samarbeid med Norges 
arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag og Norwegian Barcode of Life 
(NorBOL). Alt innsamlet materiale vil oppbevares på sprit ved UMAK og være 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 https://www.artsdatabanken.no/omartsdatabanken  
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tilgjengelig for fremtidig forsking. Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken. Formålet 
med prosjektet er karlegging av sviknott i Norge. Omsøkte aktivitet i Lofotodden 
nasjonalpark inngår altså i et nasjonalt kartleggingsprosjekt. Sviknotten er en av de 
mest artsrike fluefamiliene. Blodsugende sviknott er artene som er best kjent hos 
allmennheten, og kan være til irritasjon for rekreasjon og fritidsaktiviteter utendørs. 
Noen arter kan spre sykdom, men blant sviknotten finnes det det også arter som er 
rovdyr, ektoparasitter og bestøvere, og disse spiller en viktig rolle i forskjellige 
økosystem.  
 
Gjennomføringen av kartleggingsprosjektet vil ikke påvirke verneverdiene i 
nasjonalparken nevneverdig. Kartleggingsprosjektet vil bidra til bedre kunnskap om 
insektsfaunaen i verneområdet og forbedre kunnskapsgrunnlaget for en god 
kunnskapsbasert forvaltning.  
 
Søker har ikke fremlagt en risikovurdering når det gjelder fare for mennesker og annet 
dyreliv, som kan komme i kontakt med virkestoffene/konserveringsmidlene som brukes 
i fellene. Det opplyses at det skal anvendes 80 % sprit og vann. Etter forvalters 
vurdering må stoffene betraktes som ufarlige i det omfang de skal brukes her.  
 
Kartleggingsprosjektet gjennomføres av Norges arktiske universitet, som er en 
ansvarlig forskningsinstitusjon. Kunnskapsgrunnlaget for gjennomføring av 
overvåkingen er god og tilfredsstiller naturmangfoldlovens § 8. Det er ikke fare for at 
andre kan søke om tillatelse på samme grunnlag og skape presedens for en utvikling 
som på sikt kan skade verneformålet. Kartleggingen vil bedre kunnskapsgrunnlaget 
hva angår insektlivet i området.  
 
Søker har erfaringer fra tidligere prosjekter når det gjelder metode og bruk av materiell. 
Det legges til grunn at man på bakgrunn av denne opparbeidete kunnskapen bruker 
den beste kjente metodikken for fangsten som ansees nødvendig. På grunnlag av det 
som er nevnt ovenfor tilfredsstiller søknaden naturmangfoldlovens § 48 krav til å gi 
dispensasjon fra et vernevedtak og søknaden kan innvilges. 
 
Konklusjon 
Etter forvalters vurdering vil innsamlingen av insekter ikke stride mot verneformålet eller 
påvirke verneverdiene nevneverdig. Forskningsprosjektet vil bedre 
kunnskapsgrunnlaget om artsmangfold i Lofotodden nasjonalpark. De miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er lagt til grunn for vurderingen.   
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Lofotodden 

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2023/413-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 30.01.2023 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 9/23 06.02.2023 

 

Kriterier for bruk av kommersielt merke - Tilhørighetsmerke - 
Lofotodden nasjonalpark 

 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Lofotodden nasjonalparkstyre vedtar vedlagte retningslinjer for bruk av kommersielt 
merke – tilhørighetslogo for Lofotodden nasjonalpark.  
 
 
Bakgrunn og vurdering 
Merkevaren «Norges nasjonalparker» er en visuell markør og identitet som skal ønske 
besøkende velkommen inn i verneområdene der hvor naturen tåler det. Alle 
verneområder, autoriserte besøkssentre, nasjonalparklandsbyer og – kommuner er 
aktører under merket og samles under en felles identitet. Merkevaren skal også bidra til 
tettere samarbeid mellom forvaltningsmyndighetene, kommunene, reiselivsnæringen 
og friluftslivsorganisasjonene. Det stilles høye krav til kvalitet, og kravene er like for alle 
aktører. Merkevaren er fleksibel, men alt skal være enhetlig med tanke på f.eks. 
design, språk og kart. 
 
Kommersiell bruk av merkevaren 
Merkevaren åpner også opp for kommersiell bruk av merkevaren. Virksomheter med 
geografisk tilhørighet til nasjonalparken kan søke om tillatelse til å benytte et 
spesiallaget merke for denne merkevaren sammen med logo for egen virksomhet i 
markedsføringen av et produkt, tjeneste eller aktivitet. Det er laget egne merker for 
formålet (kalt kommersielt merke eller tilhørlighetslogo). Kommersielt merke skal være 
til hjelp i markedsføring og bidra til synlighet for lokale virksomheter og tilbud. Merket 
kan bare brukes for nasjonalparker med godkjent besøksstrategi 
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For å kunne ta i bruk merket må virksomheten sende inn søknad til nasjonalparkstyret, 
som behandler den og eventuelt gir tillatelse. Søknaden inneholder kriterier og vilkår 
som søker må gjøre seg kjent med og oppfylle. 
 
Tabell 1. Tilhørighetslogoen som blir tildelt. Kommer også i stående format. 

   

   

 
Kriterier og vilkår 
Miljødirektoratet har utarbeidet en søknadsmal med retningslinjer og vilkår for tillatelse 
til bruk av merket. Vilkårene er overordnede og laget slik at de skal passe samtlige 
nasjonalparkstyret, og det er derfor lagt opp til at nasjonalparkstyret kan tilføye egne 
vilkår om det er ønskelig.  
 
Nasjonalparkforvalter har tilføyd følgende vilkår 
 
Søkers forpliktelser  

• Søker forplikter seg til å delta på aktiviteter som vertskapskurs, orienteringsmøter eller 
lignende som arrangeres i regi eller på vegne av nasjonalparkforvaltningen. 

• Søker skal være en god ambassadør for Lofotodden nasjonalpark. Produktet eller tjenesten 
som tilbys skal ha en tilknytning til Lofotodden nasjonalpark, og skal direkte eller indirekte 
gi informasjon om nasjonalparken. 

Hvem kan bruke logoene? 
• Virksomheter med forretningsadresse eller bostedsadresse i Moskenes eller Flakstad 

kommuner. 

• Tildeling og fastsettelse av varighet gjøres av nasjonalparkstyret.  
 
Andre erfaringer 
Det er så langt ikke veldig mange nasjonalparkstyret som har tatt i bruk det 
kommersielle merke. Raet nasjonalparkstyret har trolig kommet lengst og kalt sin 
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ordning for nasjonalparkpartner1. Inntrykket er at denne ordningen så langt er populært 
blant reiselivsnæringen i området, og det er organisert årlige samlinger for de som er 
med i ordningen. Raet er også i ferd med å utvikle et eget skilt som bedrifter kan henge 
på inngangspartiet sitt, for å signalisere til besøkende at de er partner med 
nasjonalparken. Dette er en fin ordning som også kan overføres til Lofotodden. 
Lofotodden som nasjonalpark kan således bli mer synlig i gatene på Ramberg eller 
Reine, ved at de lokale reiselivsbedriftene eller overnattingsplassene har et skilt ved 
inngangspartiet eller i skranken. Dette kan være en fin måte å fremme lokale bedrifter 
på for besøkende.  
 

 
Figur 1. Utkast til skilt som Raet vurderer å ta i bruk i tillegg til tilhørighetslogo. Skjermdump fra introduksjonsvideo fra Raet 
nasjonalparkstyre. Lofotodden nasjonalparkstyre kan vurdere noe lignende.  

 
I Børgefjell har styret kalt sin ordning for tilhørighetslogo. Midtre Nordland 
nasjonalparkstyret er også i ferd med å vedta sin ordning.  
 
Navnsetting 
Noe styret må vurdere er hva styret ønsker å kalle sin ordning for. Eksempler: 
Partnerprogram, tilhørighetslogo, ambassadør eller kommersielt merke.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 https://www.nasjonalparkstyre.no/Raet/soknader/nasjonalparkpartner  
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Vurdering 
Vilkår for å ta i bruk denne ordningen er at nasjonalparkstyret har en godkjent 
besøksstrategi. I besøksstrategien for Lofotodden er tilhørighetslogo (kommersielt 
merke) nevnt som en viktig ordning for verdiskapning i randsonen av nasjonalparken. 
 
Rett etter at besøksstrategien var godkjent, kom første søknad inn fra en lokal bedrift 
på Reine. Forvalter har forhørt seg med flere, og det virker som det kan være interesse 
for å ta i bruk en slik ordning. Intensjonen er at det skal ha en verdi å ligge i nærheten 
av nasjonalparken, og at lokale bedrifter skal nyte godt av det. Det er derfor viktig at 
man gir en geografisk begrensning på hvem som skal kunne bruke tilhørighetslogoen 
og ikke. Det er små forhold, og ordningen bør komme til gode for alle virksomheter 
innen besøksnæring som har tilhold og adresse i de to vertskommunene for 
nasjonalparken, Flakstad og Moskenes.  
 
Konklusjon 
Forvalter tilrår at styret etablerer ordningen allerede nå, så kan man komme tilbake til 
utarbeiding av informasjonsmateriale og vertskapskurs/ orienteringsmøter ved et 
senere tidspunkt. Dersom styret ønsker det, kan forvalter se på lignende skiltsystem 
som Raet har fått utarbeidet.  
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Mal fra Miljødirektoratet - Søknad-kommersielt-merke_2019 
2 Søknadsmal - kommersielt merke for Lofotodden Nasjonalpark 2022 

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 

• https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/kommersielt-merke/retningslinjer 
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Du må oppfylle ett av følgende kriterier for å være kvalifisert til å søke; 

 

Jeg er en bedrift, organisasjon, gruppe eller person som: 

□ ligger i eller ved en nasjonalpark eller verneområde 

□ tilbyr en tjeneste som skjer i en nasjonalpark eller verneområde  

□ tilbyr et produkt som kommer fra en nasjonalpark eller verneområde 

□ arrangerer en tidsbegrenset aktivitet i eller ved en nasjonalpark eller verneområde 
 

Kryss ut riktig boks og fyll deretter ut og returner skjemaet. Husk signatur! 
 
 

  Om virksomheten 
 

Navn på bedrift, organisasjon, gruppe 
eller person 

 
 
 
 Virksomhetskategori 

(Sett en sirkel rundt ditt valg) 
   Person    Bedrift           Organisasjon           Annet 

Organisasjonsnummer   

 
Filial (hvis relevant) 

 

  Virksomhetsadresse 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
  Type virksomhet 

 

Nettside 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknad om bruk av kommersielt merke
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  Om søkeren (deg) 
 

 
Navn på søker 

 

 
Tittel eller rolle 

 

 
Postadresse 
(hvis forskjellig fra virksomhetsadresse) 

 
 
 
 
 

 

 
Telefonnummer 

 

 
E-postadresse 

 

 
  

 Hvilke(t) merke søker du om å bruke?: 
 

Kommer fra           Skjer i        Ved 

□   □   □   
 
    Språk:  
  

bokmål nynorsk engelsk nordsamisk     sørsamisk     annet  
(spesifiser) 

          □     □     □      □        □       □ 
      

   Vennligst beskriv i tekst hvordan du har tenkt å bruke merket(e):  
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Ved å fullføre søknaden, og inngå avtale for å bruke en eller flere av de kommersielle merkene, forstår jeg 
og forplikter jeg meg til å overholde følgende vilkår: 

 
Om det kommersielle merket 

• det representerer kun en geografisk tilhørighet til en nasjonalpark/verneområde 

• det er ikke et kvalitetsstempel 

• det representerer ikke en godkjenning eller innebærer finansiering eller annen støtte fra 
forvaltningsmyndigheten 

 

Hvem kan bruke logoene? 

• En virksomhet eller organisasjon som opererer eller ligger i eller ved en nasjonalpark eller 
verneområde, tilbyr en tjeneste som skjer i nasjonalparken/verneområdet eller et produkt som 
kommer fra nasjonalparken/verneområdet. 

• En virksomhet, organisasjon, gruppe eller individ som arrangerer en tidsbegrenset  
aktivitet i eller ved en nasjonalpark/verneområde. 

• Merket er varemerkebeskyttet og har rettsvern. 

• Det kommersielle merket må ikke brukes på en måte som kan skade merkevaren Norges 
nasjonalparkers omdømme, eller på en måte som strider mot retningslinjer eller formål. 

• Den som autoriseres til å bruke merket skal så langt som mulig etterleve Innovasjon Norges 10 
prinsipper om bærekraftig reiseliv: https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/10-
prinsipper-for-et-barekraftig-reiseliv/  

• Det er ikke tillatt å bruke det kommersielle merket på reklamemateriell eller varer uten følge av 
virksomhetens egen logo, som f. eks på brevhode eller på emballasjen for et produkt. Det må alltid 
gå klart frem hvem virksomheten bak produktet eller tjenesten er, at dette ikke er et 
nasjonalparkprodukt eller -tjeneste, og at det ikke er et nasjonalparkgodkjent produkt eller tjeneste.  

• Merket skal ikke endres i form, beskjæres eller tillegges design eller egen tekst. Retningslinjer for å 
sikre riktig anvendelse blir gitt.  

• Det kommersielle merket kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart. 

• Ved misbruk av merket kan tillatelsen til bruk trekkes tilbake.  

 

Søknaden signeres i to eksemplarer til hver av partene. 
 

Virksomhetens navn: ……………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
 

Navn med blokkbokstaver: ................................................................................................................................. 
 

Signatur: …………...............................            Sted, dato: ...................................... 
 

 

Navn på styre/forvaltningsmyndighet: ..............................................................................................................  
 

Signatur ............................................           Sted, dato ........................................ 
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Har din virksomhet tilhold ved Lofotodden nasjonalpark, og tilbyr tjenester, aktiviteter eller produkter innen 
besøksnæringen? Da kan du søke om å få bruke tilhørighetslogoen for Lofotodden nasjonalpark i 
markedsføringen av ditt produkt.  

For å være kvalifisert til å søke om tilhørighetslogo må du være tilbyder relatert til besøksnæringen, og tilby 
produkter innen opplevelser, aktiviteter, overnatting, forbruksvarer som mat og drikke eller lokale 
håndverksprodukter produsert ved bruk av lokale råvarer. Produktet eller tjenesten skal ha en tilknytning til 
Lofotodden nasjonalpark, og skal direkte eller indirekte gi informasjon om nasjonalparken. 

Du må være en bedrift, organisasjon eller gruppe med forretningsadresse i Moskenes eller Flakstad kommune, 
eller privatperson med bostedsadresse i en av disse kommunene.  

Hvis du oppfyller kriteriene for å få tildelt kommersielt merke fyller du ut og returner dette skjema. Husk 
signatur. 
 

  Om virksomheten 
 

Navn på bedrift, organisasjon, gruppe 
eller person 

 
 
 
 Virksomhetskategori 

(Sett en sirkel rundt ditt valg) 
   Person    Bedrift           Organisasjon           Annet 

Organisasjonsnummer   

 
Filial (hvis relevant) 

 

  Virksomhetsadresse 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
  Type virksomhet 

 

Nettside 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknad om bruk av tilhørighetslogo for 
Lofotodden nasjonalpark 
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  Om søkeren (deg) 
 

 
Navn på søker 

 

 
Tittel eller rolle 

 

 
Postadresse 
(hvis forskjellig fra virksomhetsadresse) 

 
 
 
 
 

 

 
Telefonnummer 

 

 
E-postadresse 

 

 
  

 Hvilke(t) merke søker du om å bruke?: 
 

Kommer fra           Skjer i        Ved 

□   □   □   
 
    Språk:  
  

bokmål nynorsk engelsk nordsamisk     sørsamisk     annet  
(spesifiser) 

          □     □     □      □        □       □ 
      

   Vennligst beskriv i tekst hvordan du har tenkt å bruke merket(e):  
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Tabell 1. Tilhørighetslogoen kommer også i stående format.  

  
 

  
 

 

Ved å fullføre søknaden, og inngå avtale for å bruke tilhørighetslogoen, forstår jeg og forplikter jeg meg til å 
overholde følgende vilkår: 

Søkers forpliktelser  

• Søker forplikter seg til å delta på aktiviteter som vertskapskurs, orienteringsmøter eller lignende som 
arrangeres i regi eller på vegne av nasjonalparkforvaltningen. 

• Søker skal være en god ambassadør for Lofotodden nasjonalpark. Produktet eller tjenesten som tilbys 
skal ha en tilknytning til Lofotodden nasjonalpark, og skal direkte eller indirekte gi informasjon om 
nasjonalparken. 

 
Om det tilhørighetslogoen 

• Den representerer kun en geografisk tilhørighet til Lofotodden nasjonalpark.  

• Den er ikke et kvalitetsstempel. 

• Den representerer ikke en godkjenning eller innebærer finansiering eller annen støtte fra 
forvaltningsmyndigheten. 

Hvem kan bruke logoene? 

• Virksomheter med forretningsadresse eller bostedsadresse i Moskenes eller Flakstad kommuner.  

• En virksomhet eller organisasjon som opererer eller ligger i eller ved nasjonalparken, tilbyr en 
tjeneste som skjer i eller nær nasjonalparken eller et produkt som kommer fra eller i nærheten av 
nasjonalparken. 

• En virksomhet, organisasjon, gruppe eller individ som arrangerer en tidsbegrenset  
aktivitet i eller ved nasjonalparken.  

• Logoen er varemerkebeskyttet og har rettsvern. 

• Tilhørighetslogoen må ikke brukes på en måte som kan skade merkevaren Norges nasjonalparkers 
omdømme, eller på en måte som strider mot retningslinjer eller formål. 

• Den som autoriseres til å bruke logoen skal så langt som mulig etterleve Innovasjon Norges 10 
prinsipper om bærekraftig reiseliv: https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/10-
prinsipper-for-et-barekraftig-reiseliv/  

• Det er ikke tillatt å bruke tilhørighetslogoen på reklamemateriell eller varer uten følge av 
virksomhetens egen logo, som f. eks på brevhode eller på emballasjen for et produkt. Det må alltid 
gå klart frem hvem virksomheten bak produktet eller tjenesten er, at dette ikke er et 
nasjonalparkprodukt eller -tjeneste, og at det ikke er et nasjonalparkgodkjent produkt eller tjeneste.  

• Logoen skal ikke endres i form, beskjæres eller tillegges design eller egen tekst. Retningslinjer for å 
sikre riktig anvendelse blir gitt.  

• Tilhørighetslogoen kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart. 
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• Ved misbruk av tilhørighetslogoen kan tillatelsen til bruk trekkes tilbake.  

• Tildeling og fastsettelse av varighet gjøres av nasjonalparkstyret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknaden signeres i to eksemplarer til hver av partene. 
 

Virksomhetens navn: ……………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
 

Navn med blokkbokstaver: ................................................................................................................................. 
 

Signatur: …………...............................            Sted, dato: ...................................... 
 

 

Navn på styre/forvaltningsmyndighet: ..............................................................................................................  
 

Signatur ............................................           Sted, dato ........................................ 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/7756-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 24.01.2023 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 10/23 06.02.2023 

 

Søknad om bruk av tilhørighetslogo for Lofotodden - Aqua Lofoten 
Coast Adventure 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret har utarbeidet en ny søknad om bruk av kommersielt merke/ 
tilhørighetslogo med retningslinjer som er tilpasset Lofotodden nasjonalpark. Søknad 
om bruk av tilhørighetslogo for Aqua Lofoten Coast Adventure AS og Lofoten Bed & 
Breakfast AS kan godkjennes når søker sender inn ny underskrevet søknad.  
 
 
 
Bakgrunn 
Therese Amalie Holtan Larsen har sendt inn søknad om bruk av kommersielt merke/ 
tilhørighetslogo for sine to bedrifter Aqua Lofoten Coast Adventure AS og Lofoten Bed 
& Breakfast AS.  Aqua Lofoten er en naturbasert opplevelsesbedrift, som blant annet er 
autorisert som guide i Refsvikhula, kulturminnelokalitet med hulemaleri datert til 
steinalder. Aktivitetene er i all hovedsak knyttet til guidete turer og fuglesafari med RIB 
og til fots i randsonen og i nasjonalparken. Lofoten Bed & Breakfast er en 
overnattingsbedrift lokalisert i fiskeværet Reine.  
 
Søker ønsker å bruke logo på nettside og reklamemateriell i forbindelse med driften, på 
e-post signatur, fasade og inne i bygget. Søker opplyser at de ønsker å opplyse sine 
gjester bedre om nasjonalparken.   
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Lofotodden nasjonalparkstyre har utarbeidet egne retningslinjer for bruk av kommersielt 
merke/ tilhørighetslogo. For å være kvalifisert må søker tilby tjenester innen 
besøksnæringen, herunder opplevelser, aktiviteter, overnatting, eller forbruksvarer som 
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mat og drikke og lokale håndverksprodukter. Søker må ha tilhørighet til nasjonalparken, 
og ha forretningsadresse eller bostedsadresse i Moskenes eller Flakstad kommune.  
 
Vurdering  
Etter forvalters vurdering oppfyller søker kriteriene for bruk av kommersielt merke/ 
tilhørighetslogo. Søker har tilhold ved Lofotodden nasjonalpark, og har aktiviteter i 
randsonen av og i nasjonalparken. Søker er blant annet autorisert som guide i 
kulturminnelokaliteten Refsvikhula/ Kollehellaren.  
 
Konklusjon 
Etter forvalter vurdering kan søknad godkjennes med forutsetning om at søker 
underskriver ny utarbeidet søknad.  
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Søknad nasjonalpark merkevare Lofoten bB.pdf 
2 søknad lofotodden nasjonalpark merkevare aqua lofoten coast adventure.pdf 

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
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Du må oppfylle ett av følgende kriterier for å være kvalifisert til å søke; 

 

Kryss ut riktig boks og fyll deretter ut og returner skjemaet. Husk signatur! 

 

Jeg er en bedrift, organisasjon, gruppe eller en person som: 

□ er basert i eller ved en nasjonalpark, eller tilbyr en tjeneste som skjer i en nasjonalpark eller 
verneområde eller tilbyr et produkt som kommer fra en nasjonalpark eller verneområde 

□ arrangerer en tidsbegrenset aktivitet i eller ved en nasjonalpark eller verneområde. 
 
 
 
 

  Om virksomheten 
 

Navn på bedrift, organisasjon, gruppe 
eller person 

 
 
 

Virksomhetskategori 
(Sett en sirkel rundt ditt valg) 

   Person    Bedrift           Organisasjon           Annet 

Organisasjonsnummer   

 
Filial (hvis relevant) 

 

  Virksomhetsadresse: 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
  Type virksomhet: 

 

Nettside: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknad om bruk av kommersiell logo 

Lofoten Bed & Breakfast AS

917630062

Reineveien 55, 8390 Reine

Overnattingssted med frokostservering

www.lofotenbedandbreakfast.no
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Om søkeren (deg) 
 

 
Navn på søker 

 

 
Tittel eller rolle 

 

 
Postadresse: 
(hvis forskjellig fra virksomhetsadresse) 

 
 
 
 
Postkode: 

 

 

 

 

 
Telefonnummer: 

 

 
E-postadresse: 

 

 
  

 Hvilke(n) logo(er) søker du om å bruke?: 
 

Kommer fra           Skjer i        Ved 

□   □   □   
 
    Språk:  
  
       bokmål nynorsk      engelsk nordsamisk     sørsamisk annet  

(spesifiser) 

           □    □        □     □        □      □ 
      

   Vennligst beskriv i tekst hvordan du har tenkt å bruke logoen(e): 
 

Therese Amalie Holtan Larsen

daglig leder

Reine Ytre Havn 1

8390 Reine

48219393

post@reineholding.no

Vi ønsker å bruke logo på nettside, og reklamemateriell i forbindelse med vår drift, 
på e-post signatur og fasade, og inne i bygget. Dette for å vise vår tilhørighet til 
nasjonalparken, og for å kunne opplyse våre gjester bedre om nasjonalparken. 

65



Ved å fullføre søknaden, og inngå avtale for å bruke en eller flere av de kommersielle logoene, forstår jeg 
og forplikter jeg meg til å overholde følgende vilkår: 

 
Om kommersielle logoer 

 de representerer kun en geografisk tilhørighet til en nasjonalpark 

 de er ikke et kvalitetsmerke 

 de representerer ikke en godkjenning, eller innebærer finansiering eller annen støtte fra 
forvaltningsmyndigheten 

 

Hvem kan bruke logoene? 

 En virksomhet eller organisasjon som opererer eller ligger i eller ved en nasjonalpark, tilbyr en 
tjeneste som skjer i nasjonalparken eller et produkt som kommer fra nasjonalparken/verneområdet. 

 En virksomhet, organisasjon, gruppe eller person som arrangerer en tidsbegrenset  
aktivitet i eller ved en nasjonalpark. 

 Logoene er varemerkebeskyttet og har rettsvern. 

 De kommersielle logoene må ikke brukes på en måte som kan skade Norges nasjonalparkers 
omdømme, eller på en måte som strider mot nasjonalparkenes retningslinjer eller formål. 

 Det er ikke tillatt å bruke de kommersielle logoene på reklamemateriell eller varer uten følge av 
virksomhetens egen logo, som f. eks på brevhode eller på emballasjen for et produkt. Det må alltid 
gå klart frem hvem virksomheten bak produktet eller tjenesten er, at dette ikke er et 
nasjonalparkprodukt eller -tjeneste og at det ikke er et nasjonalparkgodkjent produkt eller tjeneste.  

 Logoene skal ikke endres i form, beskjæres eller tillegges design eller egen tekst.  

 Logoene kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart. 

 Ved misbruk av de kommersielle logoene kan tillatelsen til bruk trekkes tilbake.  

 

 

 

Virksomhetens navn: ……………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
 

Signatur: …………...............................       Navn med blokkbokstaver: ................................................................. 
 

Sted, dato: ....................................... 
 

Navn på styre/forvaltningsenhet: ...................................................................................................................... 
 

Signatur ............................................      Navn med blokkbokstaver..................................................................... 
 

Tittel ................................................  Sted, dato ............................................................................................ 

Lofoten Bed & Breakfast AS

THERESE AMALIE HOLTAN LARSEN

Reine 27. 11. 2022
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Du må oppfylle ett av følgende kriterier for å være kvalifisert til å søke; 

 

Jeg er en bedrift, organisasjon, gruppe eller person som: 

□ ligger i eller ved en nasjonalpark eller verneområde 

□ tilbyr en tjeneste som skjer i en nasjonalpark eller verneområde  

□ tilbyr et produkt som kommer fra en nasjonalpark eller verneområde 

□ arrangerer en tidsbegrenset aktivitet i eller ved en nasjonalpark eller verneområde 
 

Kryss ut riktig boks og fyll deretter ut og returner skjemaet. Husk signatur! 
 
 

  Om virksomheten 
 

Navn på bedrift, organisasjon, gruppe 
eller person 

 
 
 

Virksomhetskategori 
(Sett en sirkel rundt ditt valg) 

   Person    Bedrift           Organisasjon           Annet 

Organisasjonsnummer   

 
Filial (hvis relevant) 

 

  Virksomhetsadresse 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
  Type virksomhet 

 

Nettside 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknad om bruk av kommersielt merke 

Aqua Lofoten Coast Adventure AS

918486313

Reine Ytre Havn 1, 8390 Reine

opplevelsesbedrift med naturopplevelser

www.aqualofoten.no
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  Om søkeren (deg) 
 

 
Navn på søker 

 

 
Tittel eller rolle 

 

 
Postadresse 
(hvis forskjellig fra virksomhetsadresse) 

 
 
 
 
 

 

 
Telefonnummer 

 

 
E-postadresse 

 

 
  

 Hvilke(t) merke søker du om å bruke?: 
 

Kommer fra           Skjer i        Ved 

□   □   □   
 
    Språk:  
  

bokmål nynorsk engelsk nordsamisk     sørsamisk     annet  
(spesifiser) 

          □     □     □      □        □       □ 
      

   Vennligst beskriv i tekst hvordan du har tenkt å bruke merket(e):  
 

Therese Amalie Holtan Larsen

daglig leder

48219393

post@reineholding.no

Vi ønsker å bruke logo på nettside, og reklamemateriell i forbindelse med vår drift, på 
e-post signatur og fasade, og inne i bygget. Dette for å vise vår tilhørighet til 
nasjonalparken, og for å kunne opplyse våre gjester bedre om nasjonalparken. 
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Ved å fullføre søknaden, og inngå avtale for å bruke en eller flere av de kommersielle merkene, forstår jeg 
og forplikter jeg meg til å overholde følgende vilkår: 

 
Om det kommersielle merket 

 det representerer kun en geografisk tilhørighet til en nasjonalpark/verneområde 

 det er ikke et kvalitetsstempel 

 det representerer ikke en godkjenning eller innebærer finansiering eller annen støtte fra 
forvaltningsmyndigheten 

 

Hvem kan bruke logoene? 

 En virksomhet eller organisasjon som opererer eller ligger i eller ved en nasjonalpark eller 
verneområde, tilbyr en tjeneste som skjer i nasjonalparken/verneområdet eller et produkt som 
kommer fra nasjonalparken/verneområdet. 

 En virksomhet, organisasjon, gruppe eller individ som arrangerer en tidsbegrenset  
aktivitet i eller ved en nasjonalpark/verneområde. 

 Merket er varemerkebeskyttet og har rettsvern. 

 Det kommersielle merket må ikke brukes på en måte som kan skade merkevaren Norges 
nasjonalparkers omdømme, eller på en måte som strider mot retningslinjer eller formål. 

 Den som autoriseres til å bruke merket skal så langt som mulig etterleve Innovasjon Norges 10 
prinsipper om bærekraftig reiseliv: https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/10-
prinsipper-for-et-barekraftig-reiseliv/  

 Det er ikke tillatt å bruke det kommersielle merket på reklamemateriell eller varer uten følge av 
virksomhetens egen logo, som f. eks på brevhode eller på emballasjen for et produkt. Det må alltid 
gå klart frem hvem virksomheten bak produktet eller tjenesten er, at dette ikke er et 
nasjonalparkprodukt eller -tjeneste, og at det ikke er et nasjonalparkgodkjent produkt eller tjeneste.  

 Merket skal ikke endres i form, beskjæres eller tillegges design eller egen tekst. Retningslinjer for å 
sikre riktig anvendelse blir gitt.  

 Det kommersielle merket kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart. 

 Ved misbruk av merket kan tillatelsen til bruk trekkes tilbake.  

 

Søknaden signeres i to eksemplarer til hver av partene. 
 

Virksomhetens navn: ……………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
 

Navn med blokkbokstaver: ................................................................................................................................. 
 

Signatur: …………...............................            Sted, dato: ...................................... 
 

 

Navn på styre/forvaltningsmyndighet: ..............................................................................................................  
 

Signatur ............................................           Sted, dato ........................................ 

Aqua Lofoten Coast Adventure AS

Therese Amalie Holtan Larsen

Reine 27. 11. 2022
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