
Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams, Elektronisk 
Dato: 04.03.2022 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Møtet foregår på Teams.  
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Vår dato:  09.02.2022 
Vår referanse:  
JournalpostId: 

21/14982- 19   
22/8346 

Deres dato:  28.01.2022 
Deres 
referanse:  

2021/5294 

 

Org.nr: 964 982 953 

Adresse: Postmottak Tlf.:  75650000  Transport og infrastruktur 
 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Rutetilbud og drift 
 8048 Bodø   Per-Christian Størkersen 
    Tlf: 75655159 
Besøksadresse: Moloveien 16   

 
 
 
 
 

STATSFORVALTEREN I NORDLAND 
Ole-Jakob Kvalshaug 
Postboks 1405 
 
8002 BODØ 
 

 
 

 
 
 
Nasjonalparkstyret anmoder om ny vurdering og omgjøring av vedtak - 
Ruteløyve for fartøy - Reinefjorden   
 
Viser til deres brev av 28.01.2022, og deres spørsmål rundt tildelingen av et ruteløyve for fartøy. 
Nordland fylkeskommune ønsker å få til et møte for å kunne få saken belyst bedre ut fra de 
spørsmålene Lofotodden nasjonalparkstyre reiser. 
 
Som avtalt med saksbehandler hos dere i dag, ber vi om at det sendes en e-post til perst@nfk.no 
så detaljene rundt møtedato og sted kan gjøres vie e-post. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Per-Christian Størkersen 
rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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0SAL TEN JORDSKIFTERETT

Motta tt

07FEBzu2
Sta tsforvatte ren j

ord land

Dok 854

Statsforvalteren i Nordland
Postboks 1405

8002 Bodø

Deres referanse Varreferanse Dato

20- 103876RFA-JSAL 03.02.2022

LOFOTODDEN NASJONALPARK

Vedlagt oversendes forslag til grensebeskrivelse for Lofotodden nasj onalpark, med tilhørende
kart.

Dersom du har merknader til grensebeskrivelsen bes disse sendt j ordskifteretten  innen
23.02.2022.

Salten j ordskifterett

Lars Norum (sign.)
j ordskiftedommer

vedlegg

Postadresse
Postboks 322, 8001 Bodø

Sentralbord Saksbehandler
75431600 Birg tte Svendsen

Organisasjonsnummer Internett/E-post
926726684 http / /wwwdomstol n o

jsalpost@domstol.no

Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid
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@wTEN JORDSKIFTERETT
Dok 766

Varreferanse Dato

20- 103876RFA-JSAL 03.02.2022

Oversending av forslag til fastsetting av grense for Lofotodden NP
Sak 20-103876RFA-JSAL Lofotodden Nasjonalpark

Vi viser til vedlagte forslag til beskrivelse av grense for Lofotodden NP datert 03.02.2022,
med tilhørende kart i tre blad datert 0 1.02.2022.

Videre vises det til rettens brev av 27.04.202 1.
Grensene for nasj onalparken ble merket ferdig i løpet av marksesongen 202 1. Det er nå laget
forslag til grensebeskrivelse med tilhørende kart .

Det legges opp til at denne saken behandles kun skrift lig.

Fristen for å komme med merknader settes til 23.02.2022. Dersom det ikke kommer inn
merknader fra partene, vil forslaget bli lagt til grunn .

Med

%
overmngen1or

Vedlegg
- forslag til fastsetting av grense for Lofotodden NP med tilhørende kart

Postadresse
Postboks 322. 8001 Bode

Besøksadresse E-post
jsalpost@domstol no

Internet
http //wwwdomstol no

Telefon
7543 1600

Organisasjonsnr.
926726684

6



Dok 765

Sak:  20-103876RF A-JSAL LOFOTODDEN NASJONALPARK

Dato:  03.02.2022

Forslag til grensebeskrivelse for Lofotodden NP

I samsvar med j ordskifteloven § 6-22, og etter grenseavmerking marksesongen 202 1, har

j ordskifteretten utarbeidet følgende forslag til grensebeskrivelse:

Grensene i denne saken er utelukkende vernegrense for nasjonalparken.
De oppgitte avstandene er horisontalmål. Retningene er i forhold til kart nord med sirkelen
delt i 400 gon. Dette gir nord = Og, øst = 1 00g, sør = 200g og vest = 300g. Om ikke annet er
presisert, går grensene i rette linj er mellom grensepunktene.

Grensen er gjengitt på 3 kartblad i A3-format og målestokk 1 :40 000. Kartene har også
forstørret utsnitt av enkelte områder. Kartene har dokument nr. 763.

Grensen for nasjonalparken følger delvis rette linj er mellom definerte punkt både på land og i
sj øen. Disse linj ene er splittet opp og gitt fortløpende grensenummer. I tillegg følger grensen i
stor grad kystlinj en og definerte høydekoter rundt tre vann. FKB-kartdata er utgangspunkt for
grense som følger kystlinj e, strandlinj e vann og definerte høydekoter.

Grensebeskrivelsen starter i nord i et punkt vest for Stokkvika. Videre beskrives grensen på
nord og østsiden av nasjonalparken, rundt Lofotodden og videre vestgrensen (yttersia)
nordover til utgangspunktet.

Grense 1 -- i sj øen i nord

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

127
umerket punkt i kystlinj a

7556458,66 420632,16
vest for Stokkvika

55,88 1626,76

umerket punkt i sj øen
7557497,99 42 1883,61

nord for Moholman

62,68 928,69

2
umerket punkt i sj øen

7558011,79 422657,22
nord for Svartoksen

198,06 1443,75

3
umerket punkt i kystlinj a

7556568,7 1 422701,26
nordøst for Mulstøtinden

Salten j ordskifterett 20- 103876RFA-JSAL
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Grense 2 ostgrensen på land sammenhengende fra Mulstøa i nord til Litlforsvatnet

Punktnr Beskr ivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

3
umerket punkt i kystlinj a

7556568,7 1 42270 1,26
nordøst for Mulstøt inden

220,45 52,57

4 bolt i fjell 75565 18,83 422684,66

220,45 1789,91

5 bolt i stein 7554820,50 422 119,46

287,32 162,50

6 bolt i stein 7554788,35 42 1960, 17

278,25 283,94

7 bolt i stein 7554693,23 42 1692,63

259,84 14 1,94

8 bolt i stein 7554609,52 42 1578,0 1

166,29 72,04

9 bolt i stein 7554547,34 42 16 14,40

142,99 227,09

10 bolt i stein 7554405,39 42 179 1,65

2 16,82 430,55

11 bolt i stein 7553989,78 42 1679,19

207,42 660,90

12 bolt i fjell 7553333,36 42 1602,37

160,80 815,7 1

13 bolt i fjell 7552667,43 422073,46

200,69 346,69

14 bolt i stein 7552320,76 422069,72

247,93 3 19,16

15 bolt i stein 7552087,85 42 185 1,50

247,92 420,77

16 umerket punkt 755 1780,78 42 1563,84

203,02 1362,53

17 jordmerke 75504 19,78 42 1499,3 1

337,32 868,62

18 bolt i stein 7550900,29 420775,7 1

306,55 6 16,93

19 bolt i fjell 7550963,63 420 162,04

222,30 660,52

20 bolt i stein 7550343,23 4 19935,36

127,98 888,26

2 1 umerket punkt 7549965,25 420739, 19

Salten j ordskifterett - 2 - 20- 103876RF A-JSAL
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182,39 590,14

22 bolt i fjell 7549397,55 420900,35

253,76 1500,81

23 bolt i fjell 7548400,79 4 19778,35

34 1, 16 848,23

24 bolt i stein 7548911,83 4 19101,34

244,01 725,20

25 bolt i stein 7548353,13 4 18639,00

229,23 1705,75

26 bolt i stein 7546824,08 4 17882,95

205,03 1876,02

27 bolt i stein 7544953,93 4 17734,76

170,28 1071,12

bolt i stein, omtrent
28 i kommunegrensen 7543997,44 4 182 16,89

Flakstad - Moskenes

278,4 1 455,81

29 umerket punkt 7543845,82 4 17787,05

3 16,06 1229,76

30 bolt i stein 7544 152,82 4 16596,22

226,12 308,55

3 1 bolt i fjell 7543869,87 416473, 16

226,20 646,44

32 umerket punkt 7543277,42 4 16214,55

236,57 862,66

33 umerket punkt 7542553,20 4 15745,84

154,56 1768,32

34 umerket punkt 754 12 16,51 4 16903,50

205,05 652,02

35 umerket punkt 7540566,54 4 16851,79

342,27 1250,22

36 bolt i stein 754 1337,0 1 4 15867,20

282,4 1 474,90

37 bolt i stein 754 1207,42 4 154 10,32

224,11 99,09

38 bolt i stein 754 1115,35 4 15373,68

2 17,69 91,11

39 bolt i stein 754 1027,74 4 15348,68

206,78 240,86

40 bolt i stein 7540788,24 4 15323,07

221,60 782,18

4 1 umerket punkt 7540050,66 4 15062,73

Salten j ordskifterett - 3 - 20- 103876RFA-JSAL
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197, 11 386,56

42 umerket punkt 7539664,50

2 16,00 1008,50

43 umerket punkt 7538687,67

199,62 685, 10

44 umerket punkt 7538002,58

189,87 254,92

umerket punkt
45 i høydekote 340 7537750,88

nordøst for Litlforsvatnet

4 15080,25

4 14829,52

4 14833,59

4 14873,98

Herfra følger grensen høydekote 340 i vestlig retning på nordsiden av Litlforsvatnet til pkt. 46
i Grense 3.

Grense 3 - fra høydekote 340 til høydekote 380 nord for Litlforsvatnet

Punktnr Beskrivelse

umerket punkt
46 i høydekote 340

nord for Litlforsvatnet

Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

390,42 83, 15

umerket punkt
47 i høydekote 380

sørøst for Kringeldalsvatn

7537909,93

7537992, 14

4 1449 1, 16

4 14478,70

Herfra følger grensen høydekote 380 rundt Kringeldalsvatn til pkt. 48 i Grense 4.

Grense 4 - fra høydekote 340 til høydekote 380 nord for Litlforsvatnet

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

umerket punkt
48 i høydekote 380 7537995,86 4 14319,15

sør for Kringeldalsvatn

181,49 l 02,0 1

umerket punkt
49 i høydekote 340 7537898,13 414348,39

nord for Litlforsvatnet

Herfra følger grensen høydekote 340 på vestre og søndre side av Litlforsvatnet til
pkt. 50 i Grense 5.

Salten j ordskifterett - 4 - 20- 103876RF A-JSAL
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Grense 5 -- mellom Litlforsvatnet og Krokvatnet

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y -koordinat

50
umerket punkt

7537355,56 4 1502 1,98i høydekote 340

227,71 173,90

5 1 bolt i stein 7537197,88 4 14948,65

251,69 13 1,60

52 bolt i fjell 7537 107,32 4 14853,16

251,69 100,20

umerket punkt
53 i høydekote 3 70 7537038,37 4 14780,45

nord for Krokvatnet

Herfra følger grensen høydekote 370 i rundt Krokvatnet til pkt. 54 i Grense 6.

Grense 6 m ello m Krokvatnet og Trolldalsvatnet

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

umerket punkt
54 i høydekote 3 70 7535799,68 4 145 16,40

sør for Krokvatnet

126,61 4 19,73

55 bolt  i  fjell 7535629,29 4 14899,99

164,78 1151,21

56 umerket punkt 7534649,77 4 15504,82

128, 16 350,93

57 bolt  i  fjell 7534499,53 4 1582 1,97

20 1,99 5 14,06

58 umerket punkt 7533985,72 4 15805,87

238,08 79,00

59 bolt i fjell 7533920,44 4 15761,38

238,08 89 1,83

60 umerket punkt 7533 183,49 4 15259,13

269,94 761,75

umerket punkt
6 1 i strandlinj a nord for 7532837,00 4 14580,74

nedre del av Trolldalsvatnet

Herfra følger grensen strandlinj a rundt Trolldalsvatnet til pkt. 62  i  Grense 7

Salten j ordskifterett - 5 - 20- 103876RFA-JSA L
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Grense 7 mellom Trolldalsvatnet og Ågvatnet

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

umerket punkt
62 i strandlinj a sør for 7532795,4 1 4 14583,61

nedre del av Trolldalsvatnet

203,79 19 1,95

63 umerket punkt 7532603,80 4 14572, 18

113,88 10 10,93

64 bolt i fjell 7532385,18 415559,19

2 16,83 654,61

65 bolt i fjell 753 1753,32 4 15388,11

304,74 2364,87

66 bolt i stor stein 7531929,42 413029,80

304,72 58,06

67 umerket punkt i elva 7531933,72 412971,89

Herfra følger grensen elvas hovedløp nedover til pkt 68 nord for Ågvatnet i Grense 8.

Grense 8 o ver Ågvatnet og videre til Anstabbvika vest for A

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

68
bolt i stein

753 1792,75 4 12973,72
nord for Ågvatnet

148,50 801,53

69 bolt i stor stein 753 1239,48 4 13553,67

147,68 390,09

70 jordmerke 7530973,86 4 13839,35

124,17 666,60

umerket punkt
7 1 i kystlinj a 7530726,86 4 14458,50

i Anstabbvika

Herfra følger grensen kystlinj a sørover til pkt. 72 i Grense 9.

Grense 9 grense i sjø

Punktnr Beskrivelse

72 
umerket punkt
i kystlinja

Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

7530 126,05 4 14387,65

224,87 53,77

Salten jordskifterett - 6 - 20- 103876RFA-JSA L
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73 umerket punkt i sj øen 7530076,32 4 14367,18

284,88 124,57

74 umerket punkt i sjøen 7530047,0 1 4 14246, 10

3 12,22 105,25

75
umerket punkt

7530067,09 4 14 142,79
i kystlinj a

Herfra følger grensen kystlinj a sørvestover forbi Tindsvika og Ånstadvika til pkt. 76 i Grense
10.

Grense 1 0 - Anstad nord

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

76
umerket punkt i kystlinj a

7528630,23 4 11506,53
sør i Ånstadvika

282,71 3,80

77 bolt i stein 7528629,2 1 4 11502,87

282,92 55,92

78 bolt i stein 75286 14,38 4 11448,95

243, 12 129,82

79 bolt i fjell 7528513,23 4 11367,58

243, 12 3,20

80
umerket punkt i strandlinj a

75285 10,74 4 11365,58
nordøstre del av Ånstadvatnet

Herfra følger grensa strandlinj a på østre side av Ånstadvatnet til pkt. 81 i grense 11.

Grense 1 l - Ånstad sør

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

81
umerket punkt i strandlinj a

752820 1,04 4 11573,32
østre del av Ånstadvatnet

157,05 17,80

82 bolt i stein 7528187,14 4 11584,44

157,05 168,37

83 bolt i fjell 7528055,66 4 11689,6 1

142,96 55,72

84 bolt i fjell 7528020,84 4 11733,12

142,96 5,00

85
umerket punkt i kystlinj a

75280 17,72 4 11737,02
nord før stø på Ånstad

Salten j ordskifterett - 7 - 20- 1 03876RF A-JSAL
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Herfra følger grensen kystlinj a til pkt 86 i grense 12, Tuv.

Grense 12 - Tuv

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

86
umerket punkt

7527063,49 4 11084,42
i kystlinj a

301,2 1 2 1,70

87 bolt i fjell 7527063,90 4 11062,73

30 1,2 1 48,39

88 bolt i stein 7527064,82 4 110 14,35

280, 17 3 10,49

89 bolt i fjell 7526969,65 4 107 18,80

225,2 1 243,39

90 bolt i stein 7526745,09 4 10624,92

158,18 180,73

91 bolt i stein 7526601,98 4 10735,30

158, 18 33,80

92
umerket punkt

7526575,22 4 10755,94
i kystlinj a

Herfra følger grensen kystlinja sørover til pkt 93 i grense 13.

Grense 13 - grense i sj ø lengst sør på Lofotodden

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

93
umerket punkt

7525698,02 4 10585,86
i kystlinj a

2 19,5 1 452,61

94 umerket punkt i sj øen 7525266,50 4 10449,32

256,70 423,71

95 umerket punkt i sj øen 7525000,00 4 10 119,91

290,09 1728, 13

96 umerket punkt i sjøen 7524732,04 4084 12,69

311,74 540,99

97 umerket punkt i sj øen 7524831,26 407880,87

35 1, 17 761,03

98 umerket punkt i sjøen 7525379,16 407352,70

Salten j ordskifterett - 8 - 20- 103876RF A-JSAL
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Grense 14 - Buvågen, ytterst på Lofotodden

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat
- - -

98 umerket punkt i sjøen 7525379, 16 407352,70

99,12 520,00

99 bolt i fjell 7525386,31 407872,65

99,12 256, 10

100 bolt i stein 7525389,83 408128,73

68,37 237,52

10 1 bolt i stein 7525503,06 408337,53

8,43 3 17,97

102 bolt i stein 7525818,24 408379,50

383,08 394,28

103 bolt i stein 7526198,68 408275,94

307,38 724,54

104 bolt i stein 7526282,51 407556,27

235, 18 202,45

105 bolt i stein 7526 110,19 407450,00

2 18,45 200, 16

106 bolt i fjell 75259 18,37 407392,81

2 18,45 46,00

107
umerket punkt

7525874,29 407379,66
i kystlinj a

Grense 15 - grense i sj ø på vestsiden Lofotodden fra Buvågen til Stokkvika

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat
- - - - - - - - - - - -

107
umerket punkt

7525874,29 407379,66
i kystlinj a

308,23 435,33

108 umerket punkt 7525930,42 406947,97

20,14 342, 14

109 umerket punkt 7526255,58 407054,4 1

385,02 750,00

110 umerket punkt 7526984,92 406879,56

350,66 575,00

111 umerket punkt 7527395,72 406477,23

40,33 4 150,00

112 umerket punkt 7530740,53 408933,80

18,03 1604,02

Salten j ordskifterett - 9 - 20- 103876RFA-JSAL
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umerket punkt i
113 kystlinj a på neset

sør for Stokkvika
7532280,63 409382, 12

Herfra til pkt 114 i grense 16 nord for Stokkvika følger grensen yttergrensen for Stokkviken
skytefelt. Den går først øst og sørover etter kystlinj a og følger videre høyeste vannskille rundt
Stokkvikvatnet.

Grense 16 - grense i sj ø nord for Stokkvika

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

114
umerket punkt

7533404,97 409527,29
i kystlinj a

43,58 1466,39

umerket punkt
115 i kystlinj a 753454 1,05 4 10454,44

på Otemeset

Herfra følger grensen kystlinj a nordover forbi Ertenhellvika og Saubukta til pkt. 116 i grense
17 sør for Hermannsdalen.

Grense 17 gr en se i sj ø utenfor Hermannsdalen

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

116
umerket punkt

7539391,19 4 1232 1,83
i kystlinja

319,64 737,76

117
umerket punkt i sj ø

7539615,15 4 11618,88
utenfor Hermannsdalsflesa

36,74 1283,16

118
umerket punkt

7540690,47 4 12319,02
i kystlinj a

Herfra følger grensen kystlinj a nordover til pkt. 119 i grense 18 på Buneset.

Grense 18 g rense i sj ø utenfor Bunessand.

Punktnr Beskrivelse

umerket punkt
119 i kystlinja

vestkant Buneset

Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

7542096,49 4 14246,78

Salten j ordskifterett - 10 - 20- 103876RFA-JSAL
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36,0 1 869,48

umerket punkt
120 i kystlinj a

nord for Bunessand
7542830,57 4 14712,75

Herfra følger grensen kystlinj a til pkt. 12 1 i grense 19.

Grense 19 Skjelvsteinen sør

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

12 1
umerket punkt

7544947,88 4 14476,42
i kystlinj a

320,28 2 12,23

umerket punkt
122 i kystlinj a 7545014,36 4 14274,87

sør på Skj elvsteinen

Herfra følger grensen kystlinj a vest for Skj elvsteinen til pkt. 123 i grense 20.

Grense 20 - Skjelvsteinen nord

Punktnr Beskrivelse

umerket punkt
123 i kystlinj a

nord på Skj elvsteinen

Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

96,95 2 18,3 1

124 
umerket punkt
i kystlinj a

754524 1,97

7545252,44

4 142 13,52

4 14431,58

Herfra følger grensen kystlinj a nordover til pkt. 125 i grense 2 1.

Grense 2 1 - grense i sj ø nord for Horseidvika

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat

umerket punkt
125 i kystlinj a 7547608,51 4 15 146,35

nordvest Horseidvika

63,36 896,5 1

umerket punkt
126 i kystlinj a 7548096,43 4 15898,46

nordøst Horseidvika

Salten j ordskifterett - I I - 20- 103876RF A-JSAL
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Herfra følger grensa kystlinj a nordover til utgangspunktet vest for Stokkvika (pkt. 127).

Salten j ordskifterett - 12 - 20- 103876RF A-JSAL
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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  
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Nyvalg til Lofotodden nasjonalparkstyre 
 
Det vises til vårt brev av 02.01.2020 med oppnevning av Lofotodden nasjonalparkstyre samt brev 
fra Flakstad kommune av 14. d.m. Etter forslag fra Flakstad kommune oppnevner 
Miljødirektoratet Cecilie Johnsen som ny vararepresentant i Lofotodden nasjonalparkstyre. Hun 
erstatter Inger Marie Lemvik.  
 
Forvalter orienterer berørte personer om valget. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Olav Nord-Varhaug 
seksjonsleder fagdirektør 
 
 
 

    
 
 

  

Lofotodden nasjonalparkstyre  
 
Trondheim, 15.02.2022 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2020/13716 

Saksbehandler: 
Olav Nord-Varhaug 
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Dato: Vår ref: Arkivkode: Flakstad kommune 14.02.2022 22/512  

 

 Personal og lønn 
  

Deres ref:  

 Saksbehandler: Solfrid Mariann Johnsen, tlf: 95268959, e-post: solfrid.johnsen@flakstad.kommune.no 

Adresse:     Flakstadveien 371, 8380 Ramberg  
 

Bankgiro: 4580 06 06938 
 

Telefon: 76 05 22 01   Org.nr.:    863 320 852   
E-post: postmottak@flakstad.kommune.no www.flakstad.kommune.no  

 
 

 

 
 
 
Miljødirektoratet 
Postboks 5672 Torgarden 
7485 TRONDHEIM 
 

 

 
 
 
Valg av vara til Lofotodden Nasjonalpark. 
 
 
Kommunestyret 2019-2023 - 006/22: 
Det er gjort følgene vedtak i saken: 
 
Som nytt varamedlem (kvinne) til Lofotodden nasjonalpark for 2022-2023 velges:  
 

 Cecilie Johnsen 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Solfrid Mariann Johnsen 
saksbehandler 
 
 
 
 
Kopi til:    
Cecilie Nygård Johnsen Skjelfjordveien 20 8380 RAMBERG 
Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
Jim-Raymond Olaisen Flakstadveien 401 8380 RAMBERG 
Trond E. Kroken Flakstadveien 194 8382 NAPP 
 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at saken kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen 
sendes rådmannen innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til deg som part i 
saken. I klagen skal det fremgå hvilket vedtak det klages over, endring(er) som ønskes i vedtaket og de grunner 
klagen støtter seg til (§§ 28 – 32 i Forvaltningsloven). Klagen behandles etter retningslinjer vedtatt av 
kommunestyret 
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ST 16/22 Delegerte saker
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/1457-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 25.02.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 17/22 04.03.2022 

 

Søknad om tillatelse til å bruke drone - Bunessanden og Kvalvika - 
Lofotodden nasjonalpark 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Lofoten Film Collective AS v/Phillip Halvorsen og Inge Wegge gis tillatelse til bruk av 
drone i områdene Bunessanden (Moskenes kommune) og Kvalvika og Ryten (Flakstad 
kommune) i Lofotodden nasjonalpark.  
 
Droneflyvningen gjøres på oppdrag fra Besøkssenteret for Lofotodden nasjonalpark og 
prosjektet «This is Lofoten». Oppdragsgiver har som hensikt å bidra til å fremme 
verneverdiene ved at besøkssenteret kan tilgjengeliggjør den unike naturen og 
landskapet vi har i nasjonalpark for besøkende.  
 
Tillatelse gis med hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 10, tredje 
ledd.  
 
Tillatelse gis med følgende vilkår. 

 Tillatelsen gjelder for inntil 4 dager i tidsrommet 1. mars – 14. mars 2022. Søker kan 
dele opp dagene som de selv ønsker innenfor fastsatt tidsrom.   

 Bruk av drone nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom rovfugl observeres i 
området, skal dronen tas ned inntil fuglen har trukket seg unna.  

 Droneoperatør skal ta hensyn til turgåere i området. 
 Droneoperatør skal være godt merket. Under oppdraget skal vedkommende ha på seg 

refleksvest ned tekst «dronepilot», «droneoperatør» eller lignende.  
 Tillatelsen skal medbringes i felt under oppdraget.  

 
 
Bakgrunn 
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Lofoten FIlm Collective AS søker om en tillatelse til å fly drone i området rundt 
Bunesstranda og Kvalvika/Ryten i Lofotodden nasjonalpark, i forbindelse med VR-
rommet til Besøkssenteret for Lofotodden nasjonalpark og prosjektet “This is Lofoten”.  
 
“This is Lofoten” har utstilte VR-briller på Lofotodden besøkssenter som viser 360 
filmopplevelser fra nasjonalparken. Innholdet i brillene viser statisk film som er filmet på 
bakkenivå. Nå ønsker søker å filme Lofotodden med bilder som beveger seg i luften, 
slik at det blir en enda mer spektakulær opplevelse av nasjonalparken. Formålet er å 
gjøre Lofotodden mer tilgjengelig for besøkende som ønsker en 
nasjonalparkopplevelse.  
 
Det søker om å fly i perioden 1. – 14. mars. Søkerne er godkjente droneoperatører i 
spesifikk kategori og har ansvarsforsikring iht. kravene. Søker flyr med 
operasjonsmanual godkjent av Luftfartstilsynet, og bruker SORA for risikovurdering før 
hver flyvning. 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Lofotodden nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Formålet 
med vernet av Lofotodden nasjonalpark står i verneforskriftens § 1 Formål: 
 
«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  
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Bruk av drone er i utgangspunktet forbudt i Lofotodden nasjonalpark. 
Nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til bruk av drone når dette ikke strider med 
verneformålet. 
 
Bruk av drone kan ha negative effekter på dyreliv, og kan virke forstyrrende for folk som 
ferdes i fjellet. Lofotodden nasjonalpark er leveområde for havørn, kongeørn og flere 
rødlistede sjøfuglarter. I Norge er det gjort lite forskning på drone og påvirkning på 
fugler. Studier fra utlandet har vist at drone som regel gir en kortvarig stressreaksjon for 
fugler, men i spesielt sårbare perioder, f.eks. i hekke- og yngletida, kan selv kortvarige 
forstyrrelser ha store konsekvenser. 
 
Bruk av drone er planlagt i en periode utenfor den ordinære hekke- og yngletid for fugl. 
Rovfugl etablerer derimot reir tidlig på året, allerede i februar/ mars. Rovfugler er 
territorielle, og kan finne på å angripe dronen, noe som kan gi et uheldig utfall både for 
fugl og drone. Det er derfor viktig at droneoperatør tar ned dronen ved observasjon av 
rovfugl.  
 
For allmennhetens utøvelse av friluftsliv vil en flyvende drone være et fremmedelement 
i naturen. Bruk av drone kan virke forstyrrende for mange, og i verste fall virke 
ødeleggende for naturopplevelsen til de besøkende. Det er lite turgåere i områdene i 
den omsøkte perioden. Droneoperatør må opptre hensynsfullt ovenfor turgåere som 
besøker området i samme tidsrom.   
 
De siste årene har bruk av drone blitt mer og mer vanlig, både til profesjonell bruk og til 
hobbybruk, og vi merker et økt press på å få bruke drone i verneområdet. 
Nasjonalparkstyret bør i utgangspunktet ha en restriktiv holdning til å tillate bruk av 
drone i Lofotodden nasjonalpark, og bør unngå å gi tillatelse til rent rekreasjonsbruk av 
drone eller til kommersielle aktører som ikke har som formål å fremme verneverdiene i 
nasjonalparken. 
 
Søker skal utføre oppdrag på vegne av besøkssenteret for Lofotodden nasjonalpark. 
Filmmaterialet skal brukes til prosjektet «this is Lofoten» en 360-filmopplevelse som 
skal vises ved hjelp av VR-briller. Prosjektet har som formål å vise den unike naturen 
og landskapet i Lofotodden for besøkende av besøkssenteret, og vil bidra til å fremme 
natur- og verneverdier i nasjonalparken. Lofoten Film Collective har også som hensikt å 
ta filmklipp som kan gjenbrukes av andre filmproduksjoner. Således vil man redusere 
behovet for dronebruk i nasjonalparken.   
 
Søker har av hensyn til værforbehold bedt om tillatelse for et tidsrom på 2 uker i mars. 
Selve oppdraget i seg selv vil ikke være spesielt tidkrevende når søker først har begynt 
flyvningen. For at tillatelsen ikke skal tolkes som et frislipp innenfor de to ukene, 
foreslår forvalter at styret skal begrense tillatelsen til å gjelde inntil 4 dager innenfor 
angitt tidsrom, 1. mars – 14. mars. Søker skal kunne dele opp de 4 dagene slik de selv 
ønsker.   
 
Konklusjon 
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) er vurdert til å være godt nok. Ut ifra føre-var-prinsippet 
(§9) er det viktig at dronepilot unngår å fly i nærheten av rovfugl, og generelt viser 
hensyn i møte med annet dyreliv og turgåere. Samlet belastning vil være liten (§10). 
Etter forvalters vurdering vil omsøkte dronebruk ikke påvirke verneverdiene 
nevneverdig og det vil ikke være nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i 
Naturmangfoldloven §§ 11 og 12.  
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Forvalter innstiller på positivt vedtak med begrunnelse om at søker arbeider på 
oppdrag fra besøkssenteret og prosjektet «This is Lofoten». Filmen vil bli brukt for å 
tilgjengeliggjøre den unike naturen og landskapet i nasjonalparken for besøkende på 
besøkssenteret, og vil bidra til å fremme natur- og verneverdiene. I tillatelsen stilles det 
vilkår som ivaretar hensynet til dyreliv og allmennheten. 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Søknad om Droneflyvning i Lofotodden Nasjonalpark 

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 

28



Søknad Til Lofotodden Nasjonalpark

Lofoten FIlm Collective AS søker om en tillatelse til å fly drone i området rundt Bunesstranda og
Kvalvika/Ryten i Lofotodden nasjonalpark, i forbindelse med VR-rommet til Besøkssenteret for
Lofotodden nasjonalpark og prosjektet “This is Lofoten”.

Med hensyn til Værforhold søker vi å fly i perioden fra 1-14 mars.
Formålet med droneflyvning er å filme Lofotodden og gjøre den mer tilgjengelig for flere med
dronefilm.

“This is Lofoten” har utstilte VR-briller på Lofotodden besøkssenter som viser 360
filmopplevelser fra nasjonalparken. Innholdet i brillene viser statisk film som vi filmet på
bakkenivå. Nå ønsker vi å filme Lofotodden med bilder som beveger seg i luften, slik at det blir
en enda mer spektakulær opplevelse av nasjonalparken.

På starten av hver film kan det vises en kort tekst som informer om dronereglene i
nasjonalparken. Dette gjøres for å informere om forbudet mot drone i Lofotodden. Slik kan folk
bli oppmerksomme på reglene.

Bevaring av et unikt naturområde som Lofotodden er vårt hovedfokus.
Derfor ønsker vi også å filme noen stocks som andre kan bruke i sine produksjoner.
Ved å  tilgjengeliggjøre disse klippene kan man redusere den samlede belastingen av
dronebruk i Lofotodden nasjonalpark. Andre filmprosjekter kan enkelt bruke våre stocks som vi
har filmet. Vi skal ta hensyn til dyrelivet, i tillegg til andre folk som er på tur. All ferdsel og
aktivitet skal være hensynsfull og varsom. Samlet belastning (støy og forstyrrelser) som følge av
droneflyging er viktig. Vi vil ha med en obesrvatør som ser etter dyreliv (ørn, hare, rype etc) og
turgåere, slik at vi kan avbryte eller endre oppdraget for å unngå forstyrrelser.
Vi skal fly med en liten drone, laget for å minimere støy og visuell oppmerksomhet. Dronen er av
typen DJI Mavic.

Philip Halvorsen og Inge Wegge er godkjente droneoperatører i spesifikk kategori og har
ansvarsforsikring i henhold til kravene. Vi flyr med operasjonsmanual godkjent av
Luftfartstilsynet, og bruker SORA for risikovurdering før hver flyvning. Forsikringsbevis,
Sjekkliste samt operasjonsmanual er vedlagt.
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2019/5883-0 

 Saksbehandler: Ole-Jakob Kvalshaug 

Dato: 25.02.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lofotodden nasjonalparkstyre 18/22 04.03.2022 

 

Besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark - Høringsutkast til 
behandling 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret godkjenner utkast til besøksstrategi og vedlagt tiltaksplan 
Besøksstrategi legges ut på høring med minimum 6 ukers høringsfrist.  
 
 
 
Bakgrunn 
Besøksstrategien ble sendt til Miljødirektoratet (MD) for faglig gjennomgang før jul 
2021. MD har i brev datert 2.2.22 kommet med merknader og endringsforslag til 
besøksstrategien, og har konkludert med at styret kan sende dokumentet ut på høring 
med forutsetning om at styret gjør endringer på to punkt. Begrunnelse for dette er at 
MD mener at besøksstrategien på de to punktene går ut over styrets vedtekter og 
mandat.  
 
Besøksstrategien er etter MDs vurdering et godt og gjennomarbeidet dokument, som 
gir en meget god sammenfatning av miljøverdier i verneområdet og forhold knyttet til 
ferdsel og besøk i nasjonalparken.  
 
Vurdering og konklusjon 
Forvalter har gjort endringer på besøksstrategien i tråd med de merknader og forbehold 
fra MD. Besøksstrategien kan etter forvalters vurdering sendes ut på høring.  
 
Besøksstrategien sendes på høring til offentlige myndigheter og parter i saken. 
Besøksstrategien legges ut på styrets hjemmeside og det opplyses om høring gjennom 
pressemelding, avisannonser, og sosiale medier. Interesseorganisasjoner, grunneiere 
og andre interessenter vil således bli varslet om høringsrunden.  
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Besøksstrategien er allerede presentert for de to kommunestyrene. Det bør 
gjennomføres et nytt møte med rådgivende utvalg og inviteres til åpne møter med 
lokalbefolkningen i de to kommunene i løpet av mars og april måned.  
 
Høringsutkast besøksstrategi er vedlagt som eget dokument.  
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Tilbakemelding - besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark til faglig godkjenning 

 
 
Vedlegg til møteinnkallingen: 

 Besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark 
 Tiltaksplan exel-ark 
 Vedlegg til besøksstrategi LOFOT
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Besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark til 
faglig gjennomgang 
 
Vi viser til besøksstrategi mottatt for faglig gjennomgang 3.12.2021. Det er et godt og 
gjennomarbeidet dokument, som gir en meget god sammenfatning av miljøverdier i verneområdet 
og forhold knyttet til ferdsel og besøk i nasjonalparken. Vi har ikke mange kommentarer til forslaget, 
men noen merknader knyttet til rammer for forvaltningen.  
 
Vi ser behovet for et helhetlig blikk på besøksforvaltningen i og utenfor nasjonalparken. 
Besøksstrategien kan og bør omtale relevante forhold utenfor nasjonalparken, men grensegangen 
mellom styret og andre aktører sitt ansvarsområde må i enkelte tilfeller klargjøres. Med det menes at 
noen av tiltakene som er foreslått i strategien går utover styrets vedtekter og mandat.  
 
Punktene listet under må endres før strategien sendes ut på høring:  

 Reinebringen kan virke avlastende på ferdsel i nasjonalparken ved at en del trafikk 
ledes dit. Det er ikke noe i veien for å beskrive at den har en kanaliserende effekt, men 
den ligger ikke under styrets myndighetsområde, og bør derfor ikke beskrives som en del 
av styrets ansvar i besøksstrategien. Moskenes kommune kan søke om finansiering til 
vedlikehold av Reinebringen på post 1420.81 - Tilskudd til nasjonale turiststier.  
  
 I tiltaksplanen er kompetanseutvikling stibygging foreslått som et tiltak. Vi mener det 
å påta seg ansvar for kompetanseutvikling/kursing på stibygging ligger utenfor styrets 
vedtekter/mandat. Vi ser imidlertid behovet for at entreprenørene får en innføring i 
stibyggingen før oppstart, men man må se på muligheten for å løse dette ved hjelp av 
god prosjektering (se neste avsnitt) eventuelt også prosjektledelse, kombinert med 
befaring på stedet før oppstart.    
 

  
Generelle merknader til planlagt stitilrettelegging.   
Før det kan tildeles midler til stitiltak må det formelle rundt utføringen være avklart, se strategi for 
tiltaksmidler, under avsnitt "Forutsetning for tildeling av midler".   
 
Det er relativt kompliserte og varierte tiltak som skal finne sted langs stistrekningene, og 
sluttresultatet er avhengig av en detaljert prosjektbeskrivelse. Derfor må stitiltakene prosjekteres, 
slik at detaljene for utføring er på plass før det praktiske arbeidet på stiene settes i gang. 
Prosjekteringen må også være på plass før anbud på entreprenør, og eventuell kursing av dem.   
  

Lofotodden nasjonalparkstyre 
 
   

 
 
Trondheim, 02.02.2022 
 
 

Deres ref.: 
2019/5883 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2021/13243 

Saksbehandler: 
Line-Kristin Larsen 
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Skiltplan  
Det er ikke påkrevd å ha en skiltplan i høringsutkastet, men for høringspartene sin del er det relevant 
å få se hvor det planlegges å sette opp skilt av ulike slag. Hvis dere nå har en formening om hvor det 
skal settes opp skilt, så legg gjerne ved et utkast til skiltplan.  
 
Mindre merknader ligger som kommentarer i besøksstrategien, se vedlagt dokument. 
  
Besøksstrategien kan sendes på høring under forutsetning at Reinebringen omtales i henhold til 
rammene av styrets virkeområde, og at tiltaket med kompetanseutvikling for stibygging modifiseres 
tilsvarende.  
  

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Line-Kristin Larsen 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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