
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Rådhuset, Reine 
Dato: 28.01.2021 
Tidspunkt: 13:00 – 16:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter, epost: 
oljkv@fylkesmannen.no eller tlf. 952 69 263. Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed. 
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ST 1/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte

ST 2/21 Referatsaker



 
Nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark 
  
  
  

Postadresse 
c/o Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Rådhuset 
8390 Reine 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47 75531600 
fmnopost@fylkesmannen.no 
 

LOFOTEN FRILUFTSRÅD 
Storeidøya 87 
8370  LEKNES 

 

Saksbehandler Ole-Jakob Kvalshaug Vår ref. 2020/7653  Deres ref.  Dato 14.01.2021 

 

Høringsuttalelse - regional friluftsforskrift for Lofoten 

 
Det vises til høringsbrev om regional friluftsforskrift for Lofoten, der vi har fått høringsfrist 
utsatt til 15. januar.  
 
Lofotodden nasjonalpark, i Moskenes og Flakstad kommuner, ble vedtatt opprettet ved 
kgl.res. 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 
mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 35 og § 62. Lofotodden nasjonalparkstyre er 
forvaltningsmyndighet for nasjonalparken.  
 
Formålet med Lofotodden nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et 
særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, 
arter og geologiske forekomster. 
 
I verneforskriftens formålsparagraf står det følgende om friluftsliv: «Allmennheten skal gis 
anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.» Friluftslivet er altså en del av 
verneformålet til Lofotodden nasjonalpark. Bestemmelser i en friluftsforskrift, med hjemmel i 
Friluftsloven, som på noen måter begrenser friluftslivet i nasjonalparken, kan dermed være i 
strid med verneforskriften. Det er derfor viktig at nasjonalparkstyret blir innvolvert tidlig i slike 
prosesser.  
 
Lofotodden nasjonalpark har flere populære enkeltdestinasjoner, hvor det er ytret ønske om 
å regulere ferdsel/ telting. Nasjonalparkstyret har som mål å ferdigstille en besøksstrategi for 
Lofotodden nasjonalpark i løpet av 2021. I den forbindelse vil styret vurdere hvordan man 
skal legge til rette for en god besøksforvaltning i de ulike «press-områdene» i 
nasjonalparken. Det er positivt at man i dette utkastet til friluftsforskrift ikke har lagt opp til 
reguleringer av friluftslivet i områder i nasjonalparken. 
 
Merknader til forskriften: 
Hjemmel for forskriften er friluftsloven § 15, der det er fastsatt følgende:  

Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan kommunen med 
samtykke av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler som enhver som ferdes på 
området plikter å følge. Reglene skal særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, 
verne dyre- og plantelivet og fremme helsetiltak og sanitære forhold 
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  Saksbehandler Ole-Jakob Kvalshaug Side 2 av 2 

Friluftsforskriften er en generell utdypning av allemannsplikten, og setter fokus på noen 
viktige utfordringer vi står overfor i Lofoten knyttet til sporløs ferdsel og hensynet til naturen 
og lokalbefolkningen. Arbeidet er godt forankret i Lofotkommunene, og nasjonalparkstyret 
stiller seg bak det arbeidet som er gjort når det gjelder forskriftsteksten.  
 
Når det gjelder oppholdsreguleringene i § 6, blir Lofotodden nasjonalpark ikke direkte berørt 
av bestemmelsene. Det er lagt opp til teltforbud på angitte områder i Vågan, Vestvågøy og 
Moskenes. I Moskenes berører teltforbudet to innfallsporter til nasjonalparken, Å og 
Vindstad.  
 
Indirekte kan det tenker at man ved å nekte telting på større områder i innfallsportene, kan 
risikere å dytte aktiviteten lengre inn i fjellområdene og nær eller i nasjonalparken. Dette kan 
være uheldig for verneverdier i nasjonalparken. Det er derfor viktig at slike forbudssoner blir 
målrettet, at det er klare begrunnelser for forbudet, og at forbudssonen ikke blir for store i 
utstrekning. 
 
 
Med hilsen 
 
Ole-Jakob Kvalshaug 
Nasjonalparkforvalter 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Fra: Ole-Jakob Kvalshaug[ojkvalshaug@gmail.com] Sendt: 12.01.2021 09:46:31 Til: Kvalshaug, Ole-Jakob Tittel:
Fwd: Rapport besøkende Lofotodden Nasjonalpark 2020

---------- Forwarded message ---------
Fra: <post@aqualofoten.no>
Date: man. 11. jan. 2021 kl. 12:08
Subject: Rapport besøkende Lofotodden Nasjonalpark 2020
To: Ole-Jakob Kvalshaug <ojkvalshaug@gmail.com>

Hei.

Her kommer oversikt over antall turer og antall personer vi har hatt med på turer til Lofotodden Nasjonalpark i 2020.

Si ifra om du trenger mer informasjon.

 

 

Med vennlig hilsen / Kind regards,

 

Therese Amalie Holtan Larsen

 

Aqua Lofoten Coast Adventure

 

Aqua Lofoten Coast Adventure AS

Reine Ytre Havn 1

8390 Reine

 

Tlf +47 990 19 042

www.aqualofoten.no

 

Org.nr.: 918486313 MVA Foretaksregisteret
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Aqua Lofoten Coast Adventure AS 
Reine Ytre Havn 1 
8390 Reine 

          11. januar 2021 

Rapport turer til Lofotodden Nasjonalpark 2020 

 

 Antall turer 
Antall 
personer 

Gjennomsnittlig antall deltakere per 
tur 

Refsvika og Kollhellaren* 22 195 8,86 
Bunesstranda 9 61 6,78 
Clean Up Lofoten 12 98 8,17 
Hellsegga 1 6 6,00 
Stokkvika - Å 1 4 4,00 
Helvetestinden 2 11 5,50 

  375  
    
* gjelder alle som var med på tur, ikke nødvendigvis de som var inne i hula 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Therese Amalie Holtan Larsen 
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Fra: therese@aqualofoten.no[therese@aqualofoten.no]
Sendt: 11.01.2021 13:58:01
Til: 'Ingrid Sommerseth'; esw@ra.no; trine.johnson@nfk.no; Kvalshaug, Ole-Jakob; 'Lillian Rasmussen'
Tittel: Årsrapport 2020 Kollhellaren

Hei og godt nytt år.
Her er oversikt over besøkende Kollhellaren 2020
 
Med vennlig hilsen / Kind regards,
 
Therese Amalie Holtan Larsen
 
Aqua Lofoten Coast Adventure
 
Aqua Lofoten Coast Adventure AS
Reine Ytre Havn 1
8390 Reine
 
Tlf +47 990 19 042
www.aqualofoten.no
 
Org.nr.: 918486313 MVA Foretaksregisteret
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Aqua Lofoten Coast Adventure AS 
Reine Ytre Havn 1 
8390 Reine 

           11. januar 2021 

 

 

Rapport Kollhellaren 2020 
I annerledesåret 2020 har vi hatt både færre turer og færre gjester. Årsakene er reiserestriksjoner og 
smittevernstiltak om avstand. I har hatt aller flest nordmenn på tur.  

Det har tilsynelatende vært mindre trafikk i området i år sammenlignet med tidligere år. Rapporter er sendt 
fortløpende gjennom året. 

 

Availability 
date Item 

# of    

Pax Captain Guide Ansvarlig 
guide 

         
14.06.2020 Refsvika cave 10 Therese Therese Therese 

         
15.06.2020 Refsvika cave 10 Therese Therese Therese 

         
21.06.2020 Refsvika cave 10 Therese Therese Therese 

         
23.06.2020 Refsvika cave 9 Therese Therese Therese 

         
26.06.2020 Refsvika cave 6 Therese Therese Therese 

         
28.06.2020 Refsvika cave 6 Therese Therese Therese 

         
01.07.2020 Refsvika cave 7 Therese Therese Therese 

         
04.07.2020 Refsvika cave 5 Therese Agnete Therese 

         
10.07.2020 Refsvika cave 7 Per Arne Agnete Therese 

         
11.07.2020 Refsvika cave 3 Per Arne Agnete Therese 

         
12.07.2020 Refsvika cave 10 Therese Agnete Therese 

         
19.07.2020 Refsvika cave 10 Therese Agnete Therese 

         
20.07.2020 Refsvika cave 8 Therese Agnete Therese 

         
21.07.2020 Refsvika cave 21 Therese Agnete Therese 

         
24.07.2020 Refsvika cave 11 Therese Agnete Therese 
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25.07.2020 Refsvika cave 10 Therese Agnete Therese 

         
27.07.2020 Refsvika cave 10 Therese Agnete Therese 

         
28.07.2020 Refsvika cave 8 Therese Agnete Therese 

         
12.08.2020 Refsvika cave 5 Lars-åge Therese Therese 

         
13.08.2020 Refsvika cave 8 Lars-åge Therese Therese 

         
06.09.2020 Refsvika cave 4 Lars-åge Therese Therese 

21 dates 1 item      

  178    
 

 

Med vennlig hilsen  

 

Therese Amalie Holtan Larsen 
daglig leder 
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#@POLITIEr

Lofotodden nasjonalparkstyre
c/o Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405
8002 BODØ

Deres referanse Vår referanse
15173646 6480/20-210

Dato
30.11.2020

Forholdets art
N ASJON\LP ARKER -BRUDD P
VERNEREGLER

Saken er registrert ved
\' est-1,ofoten lensmannsdistnkt

Etterforsker
11 an sen, Øystein

Pdtaleansvarlig jurist
Dahl, Rita Hermansen

Gjerningsdato
17.06.2020

Gjerningssted Din rolle i  saken
ornaermet

U nderretnin til kla er

.Anmeldte nr. 1: ANDERSSEN, Svein Erik
27.11.2020 ktes forhold er henlagt etter bevisets stilling.

Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet
(statsadvokaten i distriktet/ riksadvokaten). Fristen for aklage er tre uker fra
denne underretningen kom frem til dem. Klage skal sendes om politidistriktet.

Dersom anmeldte må anses som siktet i saken, kan henleggelsen normalt ikke
omgjøres av overordnet påtalemyndighet når det har gått mer enn 3 måneder
etter at beslutningen om henleggelse ble fattet, jf. Straffeprosessloven par. 75,
annet ledd.

De har anledning til areise privat straffesak ved domstolene etter
straffeprosessloven par. 402. Slik sak må i tilfelle være reist innen de frister
som fremgår av straffeprosessloven par. 403 m.v. I alminnelighet er fristen 6
måneder etter at den påtaleberettigede er kommet til kunnskap om den
straffbare handlingen og om hvem som har forovet den, eventuelt senest  1
måned etter at de har fått denne meldingen.

En advokat kan gi nærmere veiledning dersom slik sak ønskes overveid.

Med hilsen
Nordland politidistrikt

Dette er et rystemgenerert brev fra politiets saksbehandlingsrystem.

a pix et
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Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
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

Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til 
statsforvalterne og nasjonalpark- og verneområdestyrer 

Myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
er ved kgl.res. 8. januar 2021 (FOR-2021-01-08-65) delegert fra Kongen til Klima- og 
miljødepartementet med virkning fra 15. januar 2021. Klima- og miljødepartementet har i vedtak 
12. januar 2021 delegert myndighet til Miljødirektoratet med virkning fra 15. januar 2021.  
 
Miljødirektoratet delegerer myndighet til Statsforvalterne for følgende bestemmelser:  
 

- § 20 annet ledd  
- § 21 annet ledd 
- § 69 første ledd 
- § 70 annet ledd  
- § 71 første ledd 
- § 72 tredje ledd 
- § 73 første ledd 

 
Miljødirektoratet delegerer myndighet til nasjonalpark- og verneområdestyrer for følgende 
bestemmelser: 
  

- § 69 første ledd  
- § 70 annet ledd  
- § 71 første ledd 
- § 73 første ledd 

 
 
Delegeringene trer i kraft 15. januar 2021 og erstatter tidligere delegeringer etter samme 
bestemmelser. Delegeringene er ikke til hinder for at departementet eller direktoratet kan utøve 
myndighet etter bestemmelsene. 
 

Til 
Statsforvalterne 
Nasjonalpark- og verneområdestyrer 
 

 
 
Trondheim, 14.01.2021 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2013/1342 

Saksbehandler: 
Lise Rognes 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ellen Hambro Ivar Myklebust 
direktør avdelingsdirektør, Land og friluftlivsavdelingen 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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Digital postkasse

Fra: Lise Rognes[Lise.Rognes@miljodir.no]
Sendt: 15.01.2021 12:47:35
Til: Solstrand, Maria-Victoria; Gulbrandsen, Jenny Marie; Sødergren, Guro; Odden, Alf; Haug, Jørn Trygve; Grevrusten,
Stein Magne; Snøtun, Trygve; Norstad, Ariane Bekk; Valan, Sindre Kolstad; Sveen, Kari; Ullring, Ulf; Liebe, Morten; Sørlie,
Kristine; Rødstøl, Mari Melbø; Stensby, Trond; Berge, Eirin; Nystuen, Hilde; Børve, Lars; Bjurstedt, Carl Severin; Nystad,
Ingvild Hansen; Wika, Jannike Elise; Kvalshaug, Ole-Jakob; Pettersen, Oskar Nyheim; Rova, Johan; Ingvaldsen, Inge
Sollund; Turtum, Marte; Halvorsen, Morten; Buttingsrud, Trond Erik; Jaren, Hege; Olsen, Monika; Skjemstad, Oddrun;
Hansen, Stine Emilie Nøding; Benonisen, Rune; fmtrakb@statsforvalterenn.no; Bjerka, Ida Steien; Vistnes, Ingunn Ims;
Salmila, Karoline; Østereng, Geir; Solbakke, Jørgen Eira; Baardvik, Bjørn Morten; Kollstrøm, Rolf; Birkeland, Ingve; Tødås,
Tore; Thyrum, Kirsten; Haug, Astrid Alice; Nisja, Eli Grete; Myrseth, Eli Cora; Berger, Marit Sophie; Pettersen, Roar;
Moen, Hege Sæther; Sjømæling, Anne; Herregården, Kristian Kvaalen; Johannessen, Morten; Haavik, Astrid Bakke;
Gjerde, Marthe; Hauge, Tor Arne; Nedrelo, Eldrid; Nornes, Anbjørg; Vallestad, Jorunn; Røyrvik, Alf Erik
Tittel: Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til statsforvalterne og nasjonalpark og verneområdestyrer

Hei!
 
Vedlagt følger Miljødirektoratets vedtak 14. januar 2021 med delegering av myndighet etter naturmangfoldloven
til statsforvalterne og nasjonalpark‐ og verneområdestyrer.
 
Med hilsen
Lise Rognes
seniorrådgiver, juridisk seksjon naturmangfold

Miljødirektoratet 
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
E‐post: lise.rognes@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no ‐ www.miljøstatus.no
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ST 3/21 Delegerte saker



  
 
Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/401-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 20.01.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 4/21 28.01.2021 

 

Søknad om tillatelse til bruk av drone - Bunessanden - Lofotodden 
nasjonalpark 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Søker, Tryggve Karlsen, gis avslag på søknad om tillatelse til å bruke drone i 
Lofotodden nasjonalpark. Hensynet til rovfugl, og faren for uønsket presedens 
vektlegges.  
 
Avslaget gis med hjemmel i Forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark, § 10. 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Tryggve Karlsen søker om tillatelse til bruk av drone på Bunessanden i Lofotodden 
nasjonalpark i tidsrommet 5. – 8. februar 2021.  
 
Søker skriver følgende om formålet med dronebruken:  
«Hensikten er å få oversikt over området og fotografere og filme til privat bruk. Jeg flyr 
med en DJI Mavic 2 pro. Formålet med flygingen er film og fotografering til private 
formål. Jeg er registrert ihht nytt regelverk fra Luftfarts tilsynet. Med godkjenning A1/A3.  
 
Flyvingen er planlagt i forhold til vær og vind i periode 5-8 februar, og 1 flyving på hvert 
sted på maks 45 minutter.» 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Lofotodden nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Formålet 
med vernet av Lofotodden nasjonalpark står i verneforskriftens § 1 Formål: 
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«Formålet med Lofotodden nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et 
særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, 
arter og geologiske forekomster. 
 
Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på: 

a) et unikt og kystalpint landskap med svært stor landskaps- og naturhistorisk verdi 
b) representative og særegne økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, 

herunder arter, bestander, naturtyper, geologi og økologiske prosesser 
c) genetiske særtrekk hos fjellplanter i ett av områdene i Norge som har vært isfritt lengst 

og hos oseaniske arter på nordgrensa av sitt utbredelsesområde 
d) viktige naturtyper som ur og rasmark, kalkrike kystfjell og sanddyner 
e) artsrike områder i naturtypene kulturmarkseng og boreal hei 
f) leveområde for flere trua arter, herunder krykkje, teist, toppskarv og beitemarkssopp 
g) verdifulle kulturminner 
h) et viktig referanseområde for å studere utvikling i naturen, spesielt knyttet til geologiske 

prosesser, klimaendring og betydning beite har for etablering av skog i nordlige områder 
med oseanisk klima 

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av 
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging» 
 
Saken skal behandles etter forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 10 tredje 
ledd.  
 
Det følger av naturmangfoldloven (nml.) § 7 at saken skal vurderes i henhold til 
prinsippene i lovens §§ 8 – 12 angående kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-
prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), kostnader ved 
miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12). 
 
Vurdering  
I Lofotodden nasjonalpark er bruk av drone forbudt. Videre er dyrelivet, herunder hi, 
reir, hekke- og gyteplasser vernet mot skade og unødig forstyrrelser. Allmennheten skal 
gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.  
 
Dyreliv: 
Lofotodden nasjonalpark er et viktig leveområde for havørn og kongeørn. Begge artene 
har status som livskraftig (LC) i Norsk rødliste for arter, men er arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Artene er territorielle, dvs. fugl som forsvarer territoriet sitt. 
Havørnas hekkeaktivitet kan starte allerede i februar, og territoriehevdingen i god tid før 
det. Kongeørna hekker i mars/april, men som havørn er den også territoriell i god tid før 
det.  
 
Bruk av drone har potensiale til å forstyrre og påvirke fugler. En studie fra Frankrike 
viste at forsiktig bruk av drone ikke ville ha vesentlig innvirkning på fugler (Vas et al 
2015). Et annet studie på sjøfugl på reir i Antarktisk viste at reaksjon og fluktrespons på 
drone varierer fra art til art, og at solitære, og spesielt territorielle arter var mer sensitive 
til forstyrrelser fra droner enn arter som levde i koloni (Weimerskirch et al 2017). Mange 
arter viste stressreaksjon når dronen var 25 m eller nærmere, og de fleste arter viste en 
sterk stressreaksjon når dronen var 10 meter eller nærmere. I Norge er det gjort lite 
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forskning på drone og påvirkning på fugler, og kunnskap fra studier på andre arter er 
nødvendigvis ikke direkte overførbart. 
 
Kunnskapsgrunnlaget (§8) er godt når det gjelder de biologiske verdiene i områdene. 
Det er imidlertid lite kunnskap om den negative effekten av forstyrrelser fra drone. 
Territorielle fugler vil trolig føle seg truet av en drone, og kan oppsøke den, noe som 
kan gi et uheldig utfall både fugl og drone. Før-var-prinsippet (§9) tilsier man skal være 
forsiktig med å gi tillatelse til bruk av drone i hekketida og i leveområder for territorielle 
fugler.   
 
Friluftsliv: 
Bunessanden kan bare nås med båt fra Reine. I den omsøkte perioden vil det trolig 
være svært lite, om ingen ferdsel i området.  
 
De siste årene har bruk av droner blitt mer og mer vanlig, både til profesjonell bruk, 
bruk i forskjellige næringer og til hobbybruk. For Lofotodden nasjonalpark vil man nok 
etter hvert oppleve en økning i antall søknader på bruk av drone i nasjonalparken.  
 
Med utgangspunkt i vernebestemmelsen om forbud mot bruk av drone, bør 
forvaltningen ha en restriktiv holdning til å tillate bruk av drone i verneområdet. 
Tillatelser bør først og fremst gis til profesjonelle aktører som har som mål å 
dokumentere og fremme verneverdiene og naturverdier i nasjonalparken, og til 
beitenæring ved behov. bruk av drone til rekreasjons- /hobbybruk, til filming av friluftsliv 
eller til produksjon av film til rent kommersielle formål bør unngås. Åpner man for en 
mer omfattende bruk av drone i verneområdet, kan dette skape en uheldig presedens 
(samlet belastning § 10). 
 
Konklusjon 
Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 er lagt til grunn som retningslinjer i vurdering av saken.  
 
Forvalter tilrår styret å gi avslag på søknad om tillatelse til bruk av drone. Hensynet til 
rovfugl, og uønsket presedens vektlegges.   
 
Avslaget gis med hjemmel i verneforskriftens § 10 2.ledd.  
 
 
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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Forsidefoto: To besøkende har vært på overnatting på Bunessanda i Lofotodden nasjonalpark og går over Einangen på 

tur tilbake til skyssbåten. Helvetestind i bakgrunnen. 

SNO lokalt: Brit Grønmyr 

I tillegg har Mads Hansen, SNO-Svolvær, vært med på en del arbeid. 
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Innledning 
 

Dette er den første årsrapporten fra SNO til Lofotodden nasjonalparkstyre. Stillingen som lokalt SNO har 

vært besatt siden 8. juni inneværende år og det går i starten naturlig nok en del tid til å gjøre seg kjent 

med området og stillingen og oppgavene som har med det.  

 

Årsrapporten er en oppsummering av det arbeidet som SNO har gjort og vært med på for nasjonalparken i 

2020. For hvert tema er det sagt litt om hvilken aktivitet som er utført og om det er anbefalinger for 

vegen videre. 

 

Sommeren 2020 var en spesiell sommer. COVID-19 gjorde at de store utenlandske folkemengdene uteble, 

men nordmenn på innenlandsferie besøkte Lofoten i tilstrekkelige mengder til at det ble både trafikkaos 

på vegene og kø forfotografering på toppen av Ryten. Det overordnede inntrykket er 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 og samarbeider om oppgaver både inne og ute. I 

juni var det dessuten fellessamling for alle nasjonalparkforvalterne i Nordland i Lofotodden nasjonalpark, 

og begge de ferske SNOerne i Lofoten var invitert med. I løpet av sommeren har vi også vært hatt besøk 

av kollegaer fra SNO andre steder i landet. I juli var Liv Byrkjeland fra SNO-Breheimen innom og gav lokalt 

SNO og nasjonalparkforvalter ei god, praktisk innføring i effektmåling. Dette er noe som forvaltningen skal 

bruke fremover for å overvåke naturtilstanden i utvalgte områder. I dette tilfellet konsentrerte vi oss om 

å overvåke utviklinga på stislitasjen på Ryten. I juli og september var Anne Rudsengen fra SNO-

Jostedalsbreen på besøk, og tema var da stitilrettelegging. Mer om disse besøkene under punkt 2.2 

Forarbeider til stitilrettelegging. 

 

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

Lofotodden nasjonalpark. 

 

28



Årsrapport for 2020 fra SNO til Lofotodden nasjonalparkstyre.  |  M-1851 

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 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 SNO-ansatte lokalt utført til sammen omtrent 53 dagsverk knyttet til 

nasjonalparken fra begynnelsen av juni til midten av november. Av disse har 16 dagsverk vært 

i felt. Feltaktivitet inkluderer både ordinært oppsyn/tilsyn, registreringsarbeid og diverse 

tiltak. I all hovedsak er arbeidet utført av Brit Grønmyr, men noe arbeid er også ført av Mads 

Hansen. 

 

Kakediagrammet under viser fordeling av ulike oppgaver i felt fra SNO-Reine for 2020. Siden 

det er det første året i jobben har flere ulike fagområder blitt besøkt, og det er brukt ekstra 

tid på å bli kjent, blant annet i de mange mindre verneområdene i Vesterålen og Lofoten.   

 

 
 

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 2020 ikke meldt noen for brudd på verneforskriften. 

Lakseoppsyn Myrrestaurering Kulturlandskap

Minkjakt NR/LVO Lofotodden
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En av bestillingene fra nasjonalparkstyret er at det skal holdes et ekstra oppsyn med 

droneaktivitet i nasjonalparken. Dette er ifølge verneforskriften forbudt. Dette har vært 

gjennomført både ved egne oppsynsturer til Kvalvika/Ryten og Bunessanden, og 

oppmerksomhet rundt det på oppsynsturer med andre formål. Det er ikke observert bruk av 

droner av oppsynet under feltaktivitet i nasjonalparken i 2020. 

 

Droner er de siste årene blitt allemannseie, og mange 

spektakulære og kreative filmer er å finne på 

verdensveven. Forvalter har satt opp underskilt på 

verneskiltene ved de mest brukte innfallsportene, men 

likevel har nasjonalparkstyret anmeldt dronefilmer fra i 

sommer som har ligget ute på sosiale medier. 

 

I fjor fikk SNO sentrale føringer fra Miljødirektoratet på 

kontroll på alle dispensasjoner gitt i perioden 2014 – 

2018 i alle verneområdene i landet. Denne bestillinga 

ble videreført i 2020.  Lofotodden nasjonalpark ble 

opprettet 22. juni 2018 og har ikke gitt dispensasjoner 

av dette slaget i det aktuelle tidsrommet. Det ble gitt 

en dispensasjon til gjenoppbygging av en hytte etter 

naturskade i 2020. Nasjonalparkstyret kommer 

sannsynligvis til å ha få saker av dette slaget i framtida, 

og har muligheten til å ha kontinuerlig oppfølging på 

utføring av dispensasjoner. 

Ingen av bygningene og anleggene i Lofotodden nasjonalpark var lagt inn i verneområdeloggen 
på vernetidspunktet. Denne jobben er påbegynt i år, og vil være et viktig grunnlag for å ha 

kontroll på eventuelle ikke omsøkte tiltak i nasjonalparken i framtida.   

To stier i nasjonalparken er det forbudt med sykling, til Bunessanda og Torsfjorden-Kvalvika. 
Øvrige stier er åpne for sykling. I sommer ble det imidlertid også observert en elektrisk sykkel 
på stien til Ryten. Elektriske sykler er i lovverket definert som motorkjøretøy, og er er ikke 
tillatt i nasjonalparken. Med dagens etterspørsel og utvikling av elsykler blir de mer og mer 

lik vanlige sykler, og det kan være en utfordring å se forskjell på de i farta. 

1.1.2  Anbefalte oppfølgingspunkter 

• Fortsatt oppsyn med dronebruk på utvalgte områder i nasjonalparken. 

• Oppsetting av verneskilt med underskilt på sentrale steder på yttersida og til fjells i 

forbindelse med grensemerking og med egne oppdrag på steder som ikke nås under 

grensemerkingen 

• Bestilling fra forvaltningsmyndighet på kontroll av ferdigstilte dispensasjonssaker 

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

• Bevissthet rundt at en elsykkel kan være snarlike "vanlige" sykler 

 

 

1 Verneskilt med underskilt i Torsfjorden 
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2 Hobbithula i Kvalvika er nå registrert i verneområdeloggen 

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 førre til at folk tar kontakt, enten av nysgjerrighet om 

hva vi driver med eller for å diskutere noe de mener er kan være feil. Statistikken i 

feltdagboka viser at i alt 77 personer er blitt "informert", snakka med om nasjonalparken og 

lignende, gjennom tilfeldige møter på oppsynsturer. 

 

SNO gir tilbakemelding og bidrar i arbeidet med hvordan besøksforvaltninga best mulig kan 

tilpasses Lofotodden nasjonalpark. I en region som er et nasjonalt turistmål og med noen 

populære "instagrampunkt" i selve nasjonalparken er det lett å se at utfordringene er 

annerledes enn i de fleste andre verneområdene.   

 

 

Grensemerkingen av Lofotodden nasjonalpark er ikke gjennomført enda, og det er noe av 

grunnen til at oppsettingen av verneskilt ikke er gjennomført enda. En annen er treghet i 

innkjøp av utstyr som trengs for gjennomføring. Ved grensemerking i 2021 vil man få opp en 

del verneskilt i forbindelse med opp setting av gresemerker, og øvrige merker må settes opp 

som eget oppdrag.    

1.2.2 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. Nasjonalparkstyrets arbeid med besøksstrategi og 

det kommende nasjonalparksenteret vil bidra til dette. SNO vil fortsette, så langt det er 

mulig, å være mange steder og synlig i nasjonalparken gjennom sommersesongen.  

31



Årsrapport for 2020 fra SNO til Lofotodden nasjonalparkstyre.  |  M-1851 

SNO lokalt er blitt spurt om å delta på grensemerking av nasjonalparken, og vil i forbindelse 

med dette ha mulighet til å sette opp løveskilt på sentrale men lite tilgjengelige steder. 

Øvrige verneskilt må settes opp på eget oppdrag. 

 

 

 

3 Nederlandske badeturister i Kvalvika 

 

 

 

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.  
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2.2 Forarbeider til stitilrettelegging  

2.2.1 Aktiviteter og resultater  

Nasjonalparkstyret har i årets bestillingsdialog lagt inn bestilling på midler til forprosjekt for 

stitilrettelegging på de to mest belastede stisystemene i nasjonalparken, Ryten-Kvalvika og 

Bunesfjord-Bunessanda, i tillegg til ønske om besøk av en ressursperson på 

stitilrettelegging/omlegging fra SNO.   

 

Lofotodden hadde i 2020 to sentrale besøk i forbindelse med denne bestillingen. Først var 

Anne Rudsengen fra SNO Jostedalsbreen på besøk sist på juli. Det var da befaring med lokalt 

SNO og forvalter på strekningene Bunesfjorden-Bunessanda og til Kvalvika-Ryten. På 

sistnevnte befaring var også arbeidsgruppa til søknaden om Nasjonal Turiststi invitert med.  

 

I september kom Anne Rudsengen tilbake sammen med Ole Runar Aabrekk fra Utmarksressurs 

AS. Aabrekk hadde fått bestilling frå forvaltningsmyndigheten om å utarbeide et forslag til 

tiltak på stien til Bunessanda og Kvalvika/Ryten innenfor vernegrensa. Også denne gangen var 

deler av arbeidsgruppa til prosjekt Nasjonal Turiststi med på befaringen til Kvalvika/Ryten. 

Disse dagene var nyttig kompetansebygging for lokalt og tilreisende SNO, forvalter og 

arbeidsgruppa for prosjektet Nasjonal Turiststi. 

 

I juli ble det opprettet 6 målelinjer på 

stien mellom vernegrensa og Ryten. Dette 

kalles effektmåling og gjøres for å måle 

utvikling på slitasjen før og etter 

tilrettelegging.  

2.2.2 Anbefalte 
oppfølgingspunkt 

 

Oppretting av effektsmåling på Ryten gjør 

det mulig å måle utviklingen av slitasjen 

før og etter tiltak. Stien over til 

Bunnessanda går i til dels helt andre 

naturtyper, og har andre besøkstall og 

tilstanden her er ikke direkte 

sammenlignbar med tilstanden på Ryten. 

Det kan være en tanke å opprette 

effektmåling også her, for å måle virkning 

av eventuelle tiltak.  

 

 

 

4 Stien på Ryten en fuktig septemberdag 
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2.3 Ferdselstelling 

2.3.1 Aktivitet og resultat 

Ferdselstellerne som SNO bruker har pyro-sensorer. Det vil si at de registrerer varmen på 

personen eller dyret som passerer ved sensoren. Sensoren blir montert så høyt oppe at den 

ikke skal telle sauer eller hudner. Teknologoen gjør det mulig å logge bevegelse i begge 

retninger med en nøyaktighet ned på timesnivå. 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 2020 var 

det satt opp to ferdselstellere i parken, en på vestsida av Ågvatnet og en på stien innafor 

Selfjordhytta.  

 

I tillegg kommer ferdselstellerne som er driftet av 

friluftsrådet. Her er det tellinger over tid for flere sentrale 

stier, blant annet ved stien over til Bunessanda og til 

Kvalvika/Ryten. 

Ågdalen 

I Ågdalen er det en utfordring å sette ut ferdselsteller da 

det er så mange forgreininger på stien. Men under befaring 

med forvalter ble det funnet et veldig bra punkt innenfor 

vernegrensa der stiene hadde samlet seg, stien smalnet inn 

og det var mulig å få plassert telleren skjult og i rett høyde. 

Ferdselstelleren her ble satt ut 1. juli og hentet inn igjen 

15. oktober. I denne perioden har den telt 1092 personer inn 

og 739 personer ut. Forskjellen i passeringer "ut" og "inn" kan 

sannsynligvis forklares med at det går an å gå rundt vannet.  

Selfjorden 

Telleren i Selfjorden ble satt opp i det lille granfeltet ved 

enden av grusvegen. I løpet av sommeren har en sti som ble 

vurdert som ubetydelig ved oppsetting av telleren utviklet 

seg til et svært tydelig alternativ til stien telleren er satt 

opp på. Dette går ut over nøyaktigheten på tellinga. For 

telleren ved Selfjordhytta har man ikke fått ut tallene i skrivende stund. Det jobbes med 

saken.  

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

grunnlag for god besøksforvaltning. Andre måter å få informasjon om antall besøkende i ulike 

deler av nasjonalaprken kan være fra betalt parkering eller fra "Strava"-informasjon og 

lignende. 

 

5 Telleren i Selfjorden 
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3. Vedlegg 

 

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

   

År: 2020  

Bestiller: Lofotodden nasjonalparkstyre  

Lofotodden Forankring og beskrivelse av oppdraget Utkvittering fra SNO 

Tilsyn/kontroll 

Oppsyn/kontroll med dronevirksomhet 
i nasjonalparken med fokus på 
Kvalvika/Ryten og Bunessanda. 

Gjennomført. Ingen droner 
observert. 

 Grensemerking Ny plan for gjennomføring 2021. 

   

Tiltak(skjøtsel/tilrettelegging) Fjerning av 4 bilbatteri på Fuglhuken Alternativ henting ordna av forvalter 

 Fjerning av utedo på Bunessanda Utsatt av forvaltningsmyndighet 

   

Kartlegging/registrering/overvåking 
(inkludert bevaringsmål) 

Fagperson SNO til bistand til 
forprosjekt for tilrettelegging på stien 
til Bunessanda og Kvalvika/Ryten. 

Anne Rudsengen fra SNO 
Jostedalsbreen var på besøk for dette 
formålet i juli og i september. 

 Betjening av 4 ferdselstellere 

SNO mottok 3 ferdselstellere. 2 har 
vært ute i sommer. Av disse har en 
telt og en er usikker. 

 

Bistand uthentning av marint avfall, 
koordineres av porsjektet Clean Up 
Lofoten 

Gjennomført før SNO var starta i 
jobben 

   
Informasjon Montering av 10-15 nye løveskilt Ikke gjennomført 

 

Samarbeid om å publisere saker på 
nasjonalparkens facebookside Gjennomført 
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Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsotilrgan 

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 Innlending  

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. 

Året 2020 ble et noe spesielt år pga. koronapandemien, og nasjonale restriksjoner som 

følge av dette. En del planlagte aktiviteter og møtevirksomhet måtte endres eller avlyses 

pga. restriksjoner. Dette fikk blant annet følger for framdrifta til besøksstrategien for 

Lofotodden nasjonalpark.   

1.1 Styrets sammensetning 2020 

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 rådhuset på Reine. Forvalter er underlagt styret i alle saker, men er formelt ansatt hos 

Statsforvalteren i Nordland.  

1.3 Statens Naturoppsyn 

Hovedansvaret for naturoppsyn i Lofotodden nasjonalpark ligger hos lokal SNO (Statens 

Naturoppsyn), Brit Grønmyr, som er samlokalisert med forvalter på rådhuset på Reine. 

Stillingen ble opprettet i 2019, og ble besatt 8. juni 2020. SNO lakseoppsyn i Svolvær, 

ved Mats 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. 
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1.4 Rådgivende utvalg 

Rådgivende utvalg 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.  

Rådgivende utvalg 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 

Bina Peischner Representant reiseliv 

 

Rådgivende utvalg fikk ikke gjennomført møte i 2020. 

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, med bakgrunn i at man ikke ser behov for det. Det er god dialog mellom 

kommuneadministrasjonen og verneområdeforvaltningen.  

Det ble avholdt ett møte mellom administrasjonen i Moskenes og Flakstad kommuner og 

forvalter for Lofotodden nasjonalpark i 2020. Tema for møte var rolleavklaring mellom 

kommune og verneområdeforvaltning, besøksstrategi, forvaltningsplan og tiltak i 

nasjonalparken.  
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2 Nasjonalparkstyrets arbeid - 
2020 

Lofotodden nasjonalparkstyre har hatt sju styremøter i 2020, fem med fysisk oppmøte 

eller over teams, og to som e-postmøter.  Styret har i 2020 behandlet til samme seks 

dispensasjonssaker, hvor det ble gitt avslag i én sak. Styret har i 2020 ikke hatt 

klagesaker. Nasjonalparkstyret har hatt tre anmeldelser i 2020, som alle gjaldt bruk av 

drone i nasjonalpark uten tillatelse. Én anmeldelse ble henlagt, og ble ikke påklaget av 

styret. Styret har ikke fått tilbakemelding fra politiet på de to andre sakene.  

Nasjonalparkforvalter har behandlet fem delegerte saker. 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.  

2.1 Dispensasjonssaker som ble behandlet i 2020 
av nasjonalparkstyre/ -forvalter 

Det ble til sammen behandlet 11 saker i 2020: 

• Motorferdsel, helikopter: én sak 

• Motorferdsel, båt: én sak 

• Byggetiltak: to saker 

• Større arrangementer: to saker 

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

• Organisert ferdsel: tre saker  

To saker ble behandlet etter generelle dispensasjonsbestemmelser jf. 

Naturmangfoldloven § 48, herunder oppføring av uthus/ anneks tilknyttet fritidsbolig og 

bruk av båt med påhengsmotor i forbindelse med byggetiltak.  

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. 
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3 Besøksstrategi 

Den nye merkevarestrategien for Norges nasjonalparker ble lansert i april 2015. I 

Miljødirektoratets (MD) dokument «Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder» 

(M-415 | 2015) legges det vekt på betydningen av norsk natur for reiselivet i Norge. Den 

store interessen for opplevelser og aktiviteter i naturen gir grunnlag for kommersielle 

aktører som tilbyr et variert spekter av naturopplevelser. 

En besøksstrategi er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre 

besøksforvaltning for verneområdet. Lofotodden nasjonalpark har flere kjente 

destinasjoner innenfor vernegrensen, noe som kan gi forvaltningsmessige utfordringer 

knyttet til besøksforvaltningen i verneområdet. Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak 

(informasjon, fysisk tilrettelegging, sonering, oppsyn, overvåking etc.) som er nødvendig 

for å: 

1. Ivareta verneverdiene i verneområdene og natur- og kulturverdiene i randsonen 

2. Gi de besøkende gode naturopplevelser 

3. Legge til rette for verdiskaping i lokalsamfunnene rundt verneområdene. 

Lofotodden nasjonalparkstyre vedtok i 2019 oppstart av arbeidet med besøksstrategi, 

hvor det ble utarbeidet en prosjektplan1. Prosjektplanen omtaler bakgrunn og formålet for 

besøksstrategien. Videre viser prosjektplanen hvordan arbeidet skal organiseres, 

referansegruppe i arbeidet, rolleavklaring, kritiske suksessfaktorer og behovet for 

supplerende kartlegginger/ øvrig kunnskapsinnhenting. Planen inneholder også en 

fremdrift- og milepælsplan. 

I Prosjektplanen ble det vedtatt en noe ambisiøs tidsplan, hvor et førsteutkast til 

besøksstrategi ble planlagt ferdigstilt i mars 2021. Det var lagt opp til forankring av 

prosessen lokalt, gjennom infomøter og møter med ulike interessenter, men pga. 

koronaepidemien ble det dessverre vanskelig å få gjennomført møteaktivitet. Status for 

besøksstrategien pr. dags dato, er at den ikke blir ferdigstilt iht. tidsplanen i 

prosjektplanen.   

Året 2020 ble i stor grad brukt til kunnskapsinnhenting. På oppdrag fra nasjonalparkstyret 

gjorde LoVe Utvikling (tidligere Lofoten Matpark) en kartlegging av reiselivet tilknyttet 

nasjonalpark2. Sårbarhetsvurdering av utvalgte ferdselslokaliteter i nasjonalparken, etter 

metodikk utarbeidet av NINA, ble gjort av nasjonalparkforvalter. Enkelte stier ble i tillegg 

kartlagt i samarbeid med SNO og Ole Runar Aabrekk i Utmarksressurser AS. Styret har i 

 
 

1 https://www.fylkesmannen.no/siteassets/fm-nordland/dokument-fmno/miljo-og-klima-
dokumenter/verneomrader/lofotodden/forvaltningsplan/lofotodden-nasjonalpark-rapport-ferdig-004.pdf 

 
2 https://www.fylkesmannen.no/siteassets/fm-nordland/dokument-fmno/miljo-og-klima-

dokumenter/verneomrader/lofotodden/forvaltningsplan/lofotodden-nasjonalpark-rapport-ferdig-004.pdf 
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samarbeid med NINA og Lofotrådet utarbeidet en prosjektskisse på et prosjekt for 

sporløs ferdsel i nasjonalpark.  

3.1 Kartlegging av reiseliv 

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag på reiselivet tilknyttet nasjonalparken, ble det gjort 

en kvantitativ undersøkelse blant reiselivsbedrifter i Lofoten (Værøy og Røst var ikke 

med). Vi ønsket å få kartlagt bedriftenes kjennskap til nasjonalparken, behovet for 

informasjon om nasjonalparken, om man så muligheter for verdiskapning som følge av 

nasjonalparken, behovet for tilrettelegging mm.  

Av ca. 200 bedrifter som fikk tilsendt en spørreundersøkelse på epost, kom det inn 38 

svar, beklageligvis en lav svarprosent. Pandemien gjorde trolig utslag på svarprosenten.  

Bedriftenes nærhet til Lofotodden, og bedriftenes virksomhet spilte nok inn for villigheten 

til å svare på undersøkelsen. 40 prosent av bedriftene som svarte oppga at de var en 

aktivitetsbedrift. Selv om undersøkelsen hadde en lav svarprosent, er det noen 

hovedfunn som nasjonalparkstyret kan jobbe videre med.  

Rapporten er publisert på nasjonalparkstyrets hjemmeside3.   

 

Figur 1. En oversikt over reiselivsbedrifter på lokalt, regional, nasjonalt og internasjonalt nivå.  

 
 

3 https://www.fylkesmannen.no/nn/Nordland/Miljo-og-klima/Verneomrade/lofotodden-nasjonalpark/planer-

og-publikasjoner/ 
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3.2 Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhetsvurderingen er gjort etter metodikk utarbeidet av Norsk Institutt for 

Naturforskning (NINA), publisert i en egen håndbok (Temahefte 73, Håndbok – 

Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv). 

Målet med sårbarhetsvurderingen er å identifisere sårbare naturmiljø hvor ferdsel kan 

medføre uønsket slitasje, erosjon og forstyrrelser. En god del stier med høye besøkstall 

ble vurdert: Ågvatnet rundt, Vindstad – Bunessanden, Kjerkfjorden – Horseid, Innersand 

– Ryten – Kvalvika – Torsfjorden, Marka – Vestervika.  

Rapporter ferdigstilles i 2021.  

 

Figur 2. Foto: Sårbarhetsvurdering sammen med kollegaer fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Foto: 
Johan Rova 

3.3 Ferdselstelling 

Ferdselstelling er en viktig kartlegging i forbindelse med besøksstrategien. Det er satt opp 

flere ferdselstellere i Lofotodden nasjonalpark, som registrerer omfanget av ferdsel 

(gående) på enkelte stier. SNO satte opp to tellere i 2020, som har registrert ferdsel i 

perioden 1. juli til 15. okt. Her har vi bare lyktes å få data fra den ene telleren. I tillegg har 

Lofoten Friluftsråd hatt flere ferdselstellere i nasjonalparken4.  

 
 

4 http://www.lofotenfriluft.no/telling  
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Tabell 1. Estimert antall passeringer basert på ferdselstellinger gjort av Lofoten Friluftsråd i perioden 2018-
2020. Ferdselstellerne registrerer alle passeringer. Dvs. at personer som går opp Ryten og så ned igjen på 
samme sti, blir telt to ganger. For å estimere totalt antall besøkende bør man derfor dividere antall 
passeringer med to. *Tall til og med uke 41, 2020. 

 

I 2020 var det i tillegg ferdselstellere på følgende stier:  

Stedsangivelse Periode Antall passeringer 

Bunesfjorden 01.01-14.09.2020 22 928 

Kjerkfjorden 2020 2 646 

Ågdalen 1.07-15.10.2020 1 831 

Reinebringen* 01.06-02.11.2020 46 117 

*Reinebringen er ikke i Lofotodden nasjonalpark 

3.4 Prosjekt - Sporløs Lofotturisme 

Nasjonalparkstyret har i samarbeid med NINA utarbeidet en prosjektskisse på et 

avfallshåndteringsprosjekt som skal ta utgangspunkt i naturområder som er populære 

attraksjoner og har høye besøkstall. Prosjektet har som mål å dokumentere omfang og 

konsekvenser av søppel og toalettavfall som følge av turisme, studere adferd til de 

besøkende, og til slutt å utvikle og foreslå løsninger for målrettet og effektiv 

avfallshåndtering i nasjonalparken. Prosjektstart er i 2021. Lofotrådet er prosjekteier, og 

ellers har vi flere samarbeidspartnere lokalt og internasjonalt.  

3.5 Rapport – Restaurering av stier 

Slitasje og erosjon på vegetasjon er en stor utfordring i Lofotodden nasjonalpark. 

Nasjonalparkstyret har valgt å prioritere prosjektering av stier tidlig i besøksstrategi-

prosessen. Utmarksressurser AS ble hyrt inn som konsulent for å komme med tilrådning 

År Sti Innersand 

– Ryten 

Sti Torsfjorden 

– Kvalvika 

Totalt antall 

passeringer 

Totalt antall 

besøkende 

2018 21.912 69.412 91.324 45.662 

2019 57.446 75.330 132.776 66.338 

2020* 54.929 42.639 97.568 48.784 
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på restaurering av stien fra Bunesfjorden til Bunessanden, og på Stien fra Forsvatnet 

(ved vernegrensa) og til Ryten og Kvalvika. Med oss hadde vi også lokal SNO og Anne 

Rudsengen fra SNO Jostedalsbreen, for å vurdere ulike tilretteleggingstiltak. Dette er 

bare en liten del av et større arbeid med stirestaurering nasjonalparkstyret kommer til å 

jobbe med framover. Det ble utarbeidet en rapport med fullstendig tilrådning på tiltak på 

de to stiene.  

 

Figur 3. Befaring på Ryten, Foto: Ole Runar Aabrekk, Utmarksressurser AS 

4 Tiltak 

Uten forvaltningsplan og besøksstrategi er det litt begrenset hva nasjonalparkstyret får 

tiltaksmidler til. Det ble likevel laget en tiltaksplan med fokus på kartlegging av stier, og 

etablering av infrastruktur i innfallsporter. Styret får investeringsmidler over 

statsbudsjettet. Midlene tildeles via Miljødirektoratet i den årlige tildelingsprosessen. I 

forkant av tildelingen gjennomføres en prosess mellom styret og SNO der styret melder 

inn behov for tiltak i verneområdene og randsone. Miljødirektoratet gjør deretter 
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vurderinger ut fra styrets tiltaksplaner og føringer i statsbudsjett samt strategi for bruk av 

midler til tiltak i verneområder. Følgende spesifiseringer ble gitt i tildelingsbrevet:  

«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.» 

Ut over midler tildelt over statsbudsjettet brukes også personressurser i form av 

arbeidstid fra lokalt SNO og nasjonalparkforvalter. Bestillingen ble vedtatt på styret møte i 

desember 2019, og revidert på styremøtet i mai 2020 etter tildeling av midler. Det ble i 

styremøtet i november vedtatt å omdisponere midler pga. endret behov som følge av 

pandemien.   

 

 

Figur 4. Til venstre: på stier som går inn i nasjonalparken er det satt opp verneskilt/ løveskilt. I vår ble det 
også montert opp informasjonsskilt om droneforbud på enkelte plasser. Til høyre: Lokalt SNO setter opp en 
ferdselsteller i Ågdalen.  
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I 2020 ble følgende tiltak gjennomført:  

TILTAK BESKRIVELSE STATUS MIDLER 

Forprosjekt – 
Tilretteleggingstiltak 
Ryten og Kvalvika 

Kartlegging og prosjektering av stitiltak – 
eksterne konsulenttjenester 

Ferdigstilt 35.000* 

Forprosjekt – 
Tilretteleggingstiltak 
Bunessanden 

Kartlegging og prosjektering av stitiltak – 
eksterne konsulenttjenester 

Ferdigstilt  40.000* 

Infrastrukturtiltak 
Vindstad 

Restaurering av toalett på Vindstad kai i 
samarbeid med Moskenes kommune 

Igangsatt 
– ikke 
sluttført 

118.396 

Marint avfall Helikoptertransport av marint avfall på 
Horseid i samarbeid med Clean Up 
Lofoten. 

Løpende  50.000 

Infrastrukturtiltak 
innfallsport Å 

Oppføring av Molok og Toalett på Å. 
Moskenes kommune er tiltakshaver.  

Igangsatt 
– ikke 
sluttført 

250.000 

Stibygging Innkjøp av materiale til klopping Igangsatt 
– ikke 
sluttført 

52 750 

Ferdselstelling SNO – Ferdselstelling ved Ågvatnet og i 
Selfjorden 

Løpende  

Verneskilt/ 
informasjonsskilt 

Det ble satt opp skilt om droneforbud på 5 
plasser 

Løpende  

Bilbatteri 
Fuglehuken 

4 bilbatteri og annet søppel fra toppen ble 
pakket sammen i en kubikksekk og senere 
fraktet ned med helikopter.  

Ferdigstilt  

Transport av 
søppel etter 
klopping  

Samstræv grendelag hadde 6 
kubikksekker med avfall igjen etter 
kloppearbeid på sti til Ryten. Disse ble 
fraktet ut med helikopter.  

Ferdigstilt  

*Midler fra post for besøksstrategi og forvaltningsplan 
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5 Besøkssenter for Lofotodden 
nasjonalpark 

I Statsbudsjettet for 2020 ble det satt av 1 million kr. til etablering av et besøkssenter for 

Lofotodden nasjonalpark.  

Et besøkssenter skal være det viktigste informasjons- og formidlingspunktet for 

nasjonalparken. Det skal formidle kunnskap om norsk natur- og kulturarv, og bidra til 

forståelse for vern av naturverdier og biologisk mangfold. Besøkssenteret skal fungere 

som en åpen dør til natur og naturopplevelser, bidra til å skape begeistring og 

ansvarsfølelse for naturen, og motivere til miljøvennlig og bærekraftig friluftsliv. 

Sentrale målgrupper for besøkssenteret er reisende (norske og utenlandske turister) og 

lokalsamfunnet (fra barnefamilier til pensjonister, næringsliv, og grunn- og videregående 

skole). 

Besøkssenteret skal autoriseres etter retningslinjer fra Miljødirektoratet. I vår ble det 

åpnet for å søke om etablering av besøkssenter for Lofotodden nasjonalpark. 

Miljødirektoratet fikk inn til sammen fem søknader fra aktører i Moskenes og Flakstad. 

Nasjonalparkstyret og forvalter ble invitert til å delta på befaring og på møte med de fem 

søkerne i oktober. Før årets slutt besluttet Miljødirektoratet å autorisere Steinbiten Drift 

som besøkssenter. Besøkssentret for Lofotodden nasjonalpark vil dermed bli lokalisert på 

Reine Kultursenter, sammen med turistinformasjonen og Eva Harr galleri5.  

Nasjonalparkforvalter og lokalt SNO vil etter hvert flytte sitt kontor til nye lokaler på 

besøkssenteret.   

 

 

 
 

5 https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/desember-2020/lofotoddens-nye-besokssenter-til-

reine/ 
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6 Andre aktiviteter 

6.1 Nasjonale turiststier 

Nasjonale turiststier er en tilskudds- og autorisasjonsordning som er etablert for å løse 

utfordringer knyttet til svært høye besøkstall, herunder slitasje, søppelhåndtering, 

informasjon og beredskap. Målet med autorisasjonsordningen er å bidra til å ta vare på 

opplevelses- og naturverdiene. De nasjonale turiststiene skal være gode eksempler i et 

bærekraftig norsk reiseliv, og bidra til økt lokal verdiskapning. 

Flakstad kommune har besluttet å søke om autorisasjon for stien Fredvang – Ryten – 

Kvalvika – Torsfjorden, som er områder innenfor nasjonalparken. For nasjonalparkstyret 

er forvalter med i styringsgruppa til prosjektet. Problemstillinger som gruppa jobber med 

er håndtering av trafikk på innfallsporten Fredvang, parkering, skilting, informasjon, 

avfallshåndtering, og stirestaurering.  

6.2 Informasjon 

Nettsiden www.norgesnasjonalparker.no/ ble publisert av Miljødirektoratet i 2020. 

Forvalter bisto med tekst og bilder til siden om Lofotodden nasjonalpark.  

For nasjonalparkstyret ble det opprettet en egen nettside underlagt statsforvalteren i 

Nordland6. Miljødirektoratet skal fornye nettsiden www.nasjonalparkstyre.no i løpet av 

våren 2021, og det blir da opprettet en egen side for Lofotodden nasjonalparkstyre 

sammen med de andre verneområdestyrene i landet.     

Lofotodden nasjonalpark har per dags dato ikke en egen nettside for besøkende. 

Informasjonsarbeid rettet mot besøkende gjøres gjennom Facebook-siden til Lofotodden 

nasjonalpark7 og på nettsiden til Destination Lofoten8. 

6.3 Befaringer  

Nasjonalparkstyret hadde en befaring 25. september, hvor vi så nærmere på 

utfordringene med slitasje og erosjon på stien til Bunessanden. Med på befaringen var 

også lokalt SNO og forvalter. 

 
 

6 https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Verneomrader/lofotodden-nasjonalpark/  
7 https://www.facebook.com/Lofotodden  
8 https://lofoten.info/Visitlofoten 
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Figur 5. En meget våt tur til Bunessanden 

Nasjonalparkforvalter brukte mye tid i felt i sommer i forbindelse med 

sårbarhetsvurderingen. Det ble også befaring med SNO og styringsgruppe for nasjonale 

turiststier i forbindelse med restaurering av stier. Fra SNO fikk vi besøk av Anne 

Rudsengen fra Jostedalsbreen og Liv Byrkjeland fra Luster, for erfaringsutveksling på 

naturovervåking, skjøtsel og tilretteleggingstiltak.  

18. august var forvalter invitert med på befaring av kulturminnelokaliteter i Kvalvika 

sammen med Fylkeskommunen, Riksantikvaren og Norges Arktiske 

Universitetsmuseum9. På befaringen ble det gjort funn av fragmentert fra en 

klebersteinsgryte, trolig fra yngre jernalder, på det som trolig er en gammel gårdshaug.  

 
 

9https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2F

lokalitet%2F261012 
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Figur 6. Funn av fragment fra en klebersteingryte, foto: (til venstre) Fylkeskommunen, (til høyre) Ole-Jakob 
Kvalshaug.  

6.4 Grensemerking 

Nasjonalparkstyret har ansvaret for at det gjennomføres nødvendig grensemerking av 

nasjonalparken. Grensemerking er en sak som må behandles av jordskifterettet. Styret 

har bedt jordskifterettet om at det opprettes sak på grensemerking, og jordskifteretten er i 

gang med å forberede saken.  

6.5 Oppsyn 

Se årsrapport for 2020 fra lokalt SNO.  

6.6 Adventskalender  

I desember ble det arrangert en adventskalender, hvor det ble lagt ut tre pakker hver 

søndag i advent, som man ved hjelp av ledetråder på Facebook-siden til Lofotodden 

kunne prøve å finne. Pakkene ble stort sett gjemt i nærområdet, og dette var tenkt som et 

lavterskel-aktivitetstilbud for folk i alle aldre. Arrangementet ble godt mottatt, og samtlige 

pakker ble funnet, tross været som ikke alltid var på vår side.  
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Figur 7. En av julenissens gjemmeplasser.  
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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 

Rådhuset, Reineveien 67, 8390 Moskenes 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/5738-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 20.01.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 7/21 28.01.2021 

 

Rapport - Tilrådning restaurering av sti - Ryten Kvalvika og 
Bunesfjorden 

 
 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret tar rapporten til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Oversikt Ryten_Kvalvika 
2 Flyfoto - Oversikt - Bunessanden og Kvalvika 

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Rapporten sendes som vedlegg for seg, og ligger ikke i styrepapirene. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/4374-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 25.01.2021 

U. off.: offl. § 24 andre ledd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 8/21 28.01.2021 

 

Henleggelse av anmeldt forhold - ulovlig bruk av drone - Lofotodden 
nasjonalpark 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret påklager henleggelse iht. vedlagt utkast utarbeidet av 
nasjonalparkforvalter. 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Saken gjelder anmeldelse av ulovlig bruk av drone som ble sendt i juli 2020. I brev 
mottatt 21. januar 2021 har nasjonalparkstyret fått varsel om at Nordland Politidistrikt 
har vedtatt å henlegge saken.  
 
Følgende begrunnelse er gitt for henleggelse: 
«De underrettes om at forholdet er henlagt da det ikke er fremkommet 
tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen. 
 
Dersom gjerningsmannen senere skulle bli kjent og etterforsking gjenopptatt, 
vil de få ny underretning. 
 
Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet 
(statsadvokaten i distriktet/ riksadvokaten). Fristen for å klage er tre uker fra 
denne underretningen kom frem til dem. Klage skal sendes om 
politidistriktet.» 
 
Grunnlaget for avgjørelsen og vurdering 
Henleggelsen kan påklages til statsadvokaten, med en frist på tre uker fra mottatt brev.  
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Gjerningsmannen er etter forvalters vurdering lett å identifisere, med hjelp av filmklipp 
som er lastet opp på Youtube.com av vedkommende selv. Forvalter har mottatt epost 
fra vedkommende, hvor han bekrefter at han har flydd. Dette er tilleggsopplysninger 
som legges ved i en klage.  
 
Konklusjon 
Saken er etter forvalters vurdering henlagt på tynt grunnlag, og nasjonalparkstyret bør 
påklage saken med bakgrunn i overnevnte.    
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Klage på henlagt anmeldelse - ulovlig bruk av drone - Lofotodden nasjonalpark 
2 Om dronefilm på Kvalvika 
3 Henleggelse av anmeldt forhold 

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
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Nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark 
  
  
  

Postadresse 
c/o Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Rådhuset 
8390 Reine 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47 75531600 
fmnopost@fylkesmannen.no 
 

Nordland Politidistrikt 
Postboks 1023 
8001  Bodø 

U. off.: offl. § 24 andre ledd 

Saksbehandler Ole-Jakob Kvalshaug Vår ref. 2020/4374  Deres ref. 15173655 
6481/20-210 

Dato 25.01.2021 

 

Klage på henlagt anmeldelse - ulovlig bruk av drone - 
Lofotodden nasjonalpark 

Det vises til brev mottatt 21. januar 2021 vedrørende henlagt anmeldelse.  
 
Lofotodden nasjonalparkstyre påklager Nordland Politidistrikts avgjørelse, vedtak datert 
15.01.2021. Politiet begrunner henleggelse med at det ikke er fremkommet tilstrekkelige 
opplysninger til å identifisere gjerningsmannen.  
 
Bakgrunn for anmeldelse: 
Lofotodden nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i 
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 § 34, jf. § 35 og § 62. 
 
Formålet med opprettelsen av Lofotodden nasjonalpark er å bevare et stort naturområde 
som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre 
naturinngrep, naturtyper, arter og geologiske forekomster. Allmennheten skal gis anledning til 
uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med 
liten grad av tilrettelegging. Unødvendig støy, herunder bruk av drone, motordrevet modellfly 
eller lignende er forbudt jf. forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 10, 2. ledd. 
Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle-, og gyteplasser er vernet mot skade og unødige 
forstyrrelser jf. verneforskriftens § 5, 1. ledd. 
 
Lofotodden nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet. Styrets vedtekter er utformet av 
Miljødirektoratet og gir føringer for styrets virksomhet. Styret har et selvstendig ansvar for å 
påse at alle brudd på verneforskriften som de får kjennskap til blir rapportert/ anmeldt til 
politiet dersom det er grunn til å anta at forholdet er straffbart jf. punkt 8.5 første ledd i 
vedtektene. 
 
Lofotodden nasjonalparkstyre anmeldte et forhold om ulovlig bruk av drone, i brev datert 
09.07.2020. Anmeldelsen gjaldt bruk av drone på Kvalvika i Lofotodden nasjonalpark. 
Filmklipp av forholdet er lagt ut på nettsiden Youtube 

) 29. juni 2020. Filmklipp fra samme video ble også lagt ut på Instagram-
kontoen . Anmeldelsen rettes mot som har produsert videoen. 
 
Videoen viser at den anmeldte setter opp dronen på stranda Kvalvika. Videre er det filmklipp 
fra Kvalvika, Ryten og fjellområdene/ sjøområdene rundt. Dagen etter er vedkommende på 
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  Saksbehandler Ole-Jakob Kvalshaug Side 2 av 2 

Reinebringen, hvor han blant annet viser klokkeslettet på mobilen sin, som også viser datoen 
16. juni. Dvs. at bruk av drone i nasjonalparken skjedde 15. juni.  
 
Identifisering av gjerningsmann: 
Nasjonalparkstyret er uenig i begrunnelse for henleggelse. Youtube-videoen er lagt ut av den 
anmeldte. I filmklippene presenterer den anmeldte seg selv, og filmer også seg selv som 
setter opp dronen på stranda Kvalvika i nasjonalparken. Filmen er etter vår vurdering god 
nok for å identifisere gjerningsmannen.  
 
Nye opplysninger: 
Nasjonalparkforvalter mottok en epost fra den anmeldte 30.06.20, hvor den anmeldte 
bekrefter forholdet, og spør om det er noe mulighet for å få etter-godkjent flygingen. Epost-
korrespondanse er vedlagt.  
 
Konlusjon: 
Nasjonalparkstyret mener at det foreligger tilstrekkelig med opplysninger til å identifisere 
gjerningsmannen, og påklager derfor vedtaket. Nasjonalparkstyret vurderer dette som et 
alvorlig brudd på vernebestemmelsene både med hensyn til framtidig presedens for lignende 
saker, og med hensyn til de miljømessige konsekvensene av bruk av drone.  
 
Med hilsen 
 
Lillian Rasmussen 
Styreleder for Lofotodden nasjonalparkstyre 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
Vedlegg: 
1 E-post-korrespondanse 

Om dronefilm på Kvalvika 
 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 
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Fra: Kvalshaug, Ole-Jakob[oljkv@fylkesmannen.no]
Sendt: 01.07.2020 09:30:00
Til: 
Tittel: SV: Dronefilm på Kvalvika

Hei!
 
Lofotodden nasjonalpark ble vedtatt vernet 22.06.2018. Bruk av drone er forbudt i nasjonalparken jamfør
verneforskriftens § 10, 2.ledd (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018‐06‐22‐1001?q=lofotodden). Det er
satt opp informasjonsskilt om drone‐forbudet på vernegrensa på begge stier som går inn til Kvalvika. Ett av disse
skiltene skulle du ha møtt på når du gikk inn til Kvalvika.
 
Det er allerede skjedd et brudd på vernebestemmelsen, og vi har ingen praksis på etter‐godkjenning av slikt. Til
informasjon blir saken tatt opp til vurdering i nasjonalparkstyret.
 
 
Med vennlig hilsen 
Ole‐Jakob Kvalshaug
nasjonalparkforvalter
 

  
Telefon: 75 53 16 00
Mobil: 952 69 263
oljkv@fylkesmannen.no

 

Fra:
Sendt: tirsdag 30. juni 2020 16:14
Til: Kvalshaug, Ole‐Jakob <oljkv@fylkesmannen.no>
Emne: Dronefilm på Kvalvika
 
Hei
 
Jeg fikk nettopp vite at dronekjøringen min på Kvalvika er ulovlig. Jeg må bare beklage, det var jeg
fullstendig ikke klar over.
Jeg har filmet en del i Lofoten nå en liten periode, og jeg har sjekket nesten alle steder om jeg kunne fly der.
Kvalvika var det eneste jeg stedet som jeg ikke sjekket... Jeg driver proft og er godkjent droneoperatør hos
Luftfartstilsynet og det er dette som er jobben min og det jeg lever av, jeg følger vanligvis regler og
droneforbud og spør alltid om tillatelse på steder som det ikke er lov, men var ikke klar over det på dette
stedet.
 
Fintes det noen som helt mulighet og få godkjent at jeg har flydd der nå på ettertid eller er det ingen
mulighet for det?
 
Legger meg flat for det her.
Beklager igjen.
 
Mvh
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ij Po.urEeT

Lo fotodden nasjonalparkstyre
c/ o Fylkesm annen i N ordland
Postboks 1405
8002 BO D Ø

Deres referanse

Forholdets art
N ASJON A LP A RKE R BRUDD PI
V ER N ERE G LER

Saken er registrert ved
Vest-Lo foten lensm annsdistrik t

Mottatt

21JAN2021
Statsforvalte re n i No rd la nd

Vår referanse
15173655 6481 / 20-210

E tterforsker
I lansen , Ø ystein

Dato
15.01.2021

Påtaleansvarligjurist
D ahl, Rita I lermanscn

Gj erningsdato
15.06.2020

Gj erningssted Din rolle i sak en
Fo rn a rmet

Underretning til klager

14.01.2021 D e underrettes om at forholdet er henlagt da det ikke er fremkom met
tilstrekkelige opplysninger til aidenti fisere gjerningsm annen .

D ersom gjerningsm annen senere skulle bli kjent og etterforsking gjenopptatt ,
vil de få ny underretning.

H enleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalem yndighet
(statsadvo katen i distriktet/ riksadvokaten). Fristen for aklage er tre uker fra
denne underretningen kom frem til dem . Klage skal sendes om
politidistriktet.

Med hilsen
N ordland politidistrikt

D ette er et systemgenerert brev fra p olitiets saksbehandlingssy stem.

Nordland polit idist ri t
Post : postb oks 1023, 8 001 BO D O
Tel: 7 5 58 9 00 0 Ea ks:
E-post: post.nordland@ politiet.no
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