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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
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ST 43/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 05.10.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 
Innkalling og protokoll godkjennes.  
 
 
 
 

ST 44/22 Referatsaker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 05.10.2022  
 

Behandling 
Ingen referatsaker.  
 

Vedtak 
 



 
 
 

ST 45/22 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 05.10.2022  
 

Behandling 
Ingen delegerte saker.  
 

Vedtak 
 
 
 
 

ST 46/22 Lofotodden nasjonalpark - Søknad om tillatelse til 
større arrangement - Ultraløp - The Arctic Triple - 2023 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre gir arrangør, The Arctic Triple v/Frank Hagen, tillatelse til 
å gjennomføre ultraløpet Lofoten Ultra Trail 100 Miles og Lofoten Stage Run i 
Lofotodden nasjonalpark på omsøkte trasé, i uke 22, 2023.  
  
Tillatelse gis på følgende vilkår: 

1.Maks antall deltagere skal ikke overstige 200 personer. 
2.Løypetraseen skal følge eksisterende sti som omsøkt. I forkant av løpet skal arrangør gi 

tydelig informasjon til deltagerne om hvor løypetraseen går. Stien skal merkes 
midlertidig med flagg.  

3.Arrangør skal gjøre seg kjent med kulturminnelokalitetene løypetraseen berører. Merking 
innenfor disse områdene skal skje på en skånsom måte, uten at flagg eller barduner 
festes på måter som medfører markinngrep 

4.Reklame, høyttaleranlegg og andre installasjoner skal ikke plasseres inne i 
verneområdet. Enkle drikke- og matstasjoner, samt nødvendig førstehjelpsutstyr er 
tillatt. 

5.Samme dag som arrangementet er gjennomført skal merking, installasjoner og eventuell 
søppel samles inn og fjernes langs løypa.  

6.For å ivareta beitenæringas hensyn oppretter arrangør dialog med Vestbygda beitelag.  
7.Arrangør skal sende en kortfattet rapport til forvaltningsmyndighet etter arrangementet. 

Rapporten skal beskrive gjennomføringa av arrangementet, samt deltagerantall, antall 
frivillige, start- og sluttidspunkt, vær og føreforhold og annen relevant informasjon om 
deltagere og løpet. Rapporten sendes til oljkv@statsforvalteren.no .  

Tillatelse gis med hjemmel i Forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 7 3.ledd.  
  

mailto:oljkv@statsforvalteren.no


Forvaltningsmyndighet og Statens Naturoppsyn vil gjøre en vurdering av eventuelle 
skader og slitasje i etterkant av arrangementet. Denne vurderingen vil ligge til grunn for 
vurdering av antall deltagere og trasévalg ved ny søknad for året 2024. 
  
  
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 05.10.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets Vedtak - Enstemmig 
Lofotodden nasjonalparkstyre gir arrangør, The Arctic Triple v/Frank Hagen, tillatelse til å 
gjennomføre ultraløpet Lofoten Ultra Trail 100 Miles og Lofoten Stage Run i Lofotodden 
nasjonalpark på omsøkte trasé, i uke 22, 2023.  
Tillatelse gis på følgende vilkår: 

1. Maks antall deltagere skal ikke overstige 200 personer. 
2. Løypetraseen skal følge eksisterende sti som omsøkt. I forkant av løpet skal arrangør gi 

tydelig informasjon til deltagerne om hvor løypetraseen går. Stien skal merkes 
midlertidig med flagg. 

3. Arrangør skal gjøre seg kjent med kulturminnelokalitetene løypetraseen berører. 
Merking innenfor disse områdene skal skje på en skånsom måte, uten at flagg eller 
barduner festes på måter som medfører markinngrep. 

4. Reklame, høyttaleranlegg og andre installasjoner skal ikke plasseres inne i 
verneområdet. Enkle drikke- og matstasjoner, samt nødvendig førstehjelpsutstyr er 
tillatt. 

5. Samme dag som arrangementet er gjennomført skal merking, installasjoner og 
eventuell søppel samles inn og fjernes langs løypa.  

6. For å ivareta beitenæringas hensyn oppretter arrangør dialog med Vestbygda beitelag.  
7. Arrangør skal sende en kortfattet rapport til forvaltningsmyndighet etter arrangementet. 

Rapporten skal beskrive gjennomføringa av arrangementet, samt deltagerantall, antall 
frivillige, start- og sluttidspunkt, vær og føreforhold og annen relevant informasjon om 
deltagere og løpet. Rapporten sendes til oljkv@statsforvalteren.no .  

Tillatelse gis med hjemmel i Forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 7 3.ledd.  
Forvaltningsmyndighet og Statens Naturoppsyn vil gjøre en vurdering av eventuelle skader og 
slitasje i etterkant av arrangementet. Denne vurderingen vil ligge til grunn for vurdering av antall 
deltagere og trasévalg ved ny søknad for året 2024. 
 
 
 
 

mailto:oljkv@statsforvalteren.no


ST 47/22 Søknad om tillatelse til bruk av drone på Helle i 
Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Søker, Marianne Wie og Owl Power Production, gis avslag på søknad om tillatelse til 
bruk av 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. 
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 05.10.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig 
Søker, Marianne Wie og Owl Power Production, gis avslag på søknad om tillatelse til 
bruk av 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. 
  
 

 
 
 
 

ST 48/22 Delegeringsreglement - Innmelding av saker til 
vurdering om overtredelsesgebyr etter Naturmangfoldloven 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret delegerer nasjonalparkforvalter adgangen til å melde inn saker om 
overtredelsesgebyr etter Naturmangfoldloven § 74. Dette gjøres for å sikre en mest 
mulig effektiv saksgang.  



  
Det er bare Miljødirektoratet som har myndighet til å gi overtredelsesgebyr etter 
naturmangfoldloven § 74.  
  
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 05.10.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig 
Nasjonalparkstyret delegerer nasjonalparkforvalter adgangen til å melde inn saker om 
overtredelsesgebyr etter Naturmangfoldloven § 74. Dette gjøres for å sikre en mest 
mulig effektiv saksgang.  
  
Det er bare Miljødirektoratet som har myndighet til å gi overtredelsesgebyr etter 
naturmangfoldloven § 74.  
  
  
 

 
 
 
 

ST 49/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 05.10.2022  
 

Behandling 
Forvalters hjørne - orientering fra forvalter og SNO 

1. SNO har under oppsyn gjort flere anmeldelser på bruk av drone i nasjonalparken. Det 
blir laget en nyhetssak på dette.  

2. Plakater om sporløs ferdsel er sendt til trykk og blir levert i løpet av høsten. Vi 
planlegger å sette dem opp til våren.  

3. Arbeidsutvalget for innfallsporten Fredvang har så langt hatt to møter. Utvalget skal 
utarbeide en prosjektplan som skal lede ut i et mulighetsstudie for området.  

4. Forvalter har deltatt på første møte og befaring i styringsgruppa for regionalt 
arealregnskap. Lofotrådet skal etter hvert ansette en koordinator for prosjektet.  



 

Vedtak 
Saker tas til orientering.  
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