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ST 1/23 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 06.02.2023  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 
Innkalling og protokoll godkjennes.  
 
 
 
 



ST 2/23 Referatsaker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 06.02.2023  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig  
Saker tas til orientering.  
 
 
 
 

ST 3/23 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 06.02.2023  
 

Behandling 
 

Vedtak 
 
 
 
 

ST 4/23 Årsrapport fra SNO - Lofotodden nasjonalpark - 2022 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret tar rapporten til orientering.  
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Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 



Nasjonalparkstyret tar rapporten til orientering.  
 
 
 
 

ST 5/23 Årsrapport for Lofotodden nasjonalparkstyre - 2022 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret godkjenner årsrapporten for 2022.  
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Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig  
Nasjonalparkstyret godkjenner årsrapporten for 2022.  
 
 
 
 

ST 6/23 Anskaffelse rammeavtale for prosjektering av 
innfallsporter - Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyret deltar i anskaffelse av rammeavtale for prosjektering av 
innfallsporter.   
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Behandling 
 



Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig 
Lofotodden nasjonalparkstyret deltar i anskaffelse av rammeavtale for prosjektering av 
innfallsporter.  
  
  
 

 
 
 
 

ST 7/23 Oppnevning av administrativt utvalg for Lofotodden 
nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret oppnevner et administrativt utvalg for Lofotodden nasjonalpark. Det 
administrative utvalget skal sikre at verneområdeforvaltningen og den kommunale 
forvaltningen blir bedre koordinert i forvaltningen av arealer i og i randsonen av 
verneområdet, samt i arbeidet med besøksforvaltning.  
  
Administrativt utvalg består av 1 representant fra hver av de to kommunene, Flakstad 
og Moskenes kommuner, samt 1 representant fra Lofoten friluftsråd. Representantene 
utnevnes av den respektive kommune/ friluftsråd. Utvalget skal minimum ha to møter i 
året.  
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Behandling 
 

Vedtak 
 



Styrets vedtak - Enstemmig 
Nasjonalparkstyret oppnevner et administrativt utvalg for Lofotodden nasjonalpark. Det 
administrative utvalget skal sikre at verneområdeforvaltningen og den kommunale 
forvaltningen blir bedre koordinert i forvaltningen av arealer i og i randsonen av 
verneområdet, samt i arbeidet med besøksforvaltning.  
  
Administrativt utvalg består av 1 representant fra hver av de to kommunene, Flakstad 
og Moskenes kommuner, samt 1 representant fra Lofoten friluftsråd. Representantene 
utnevnes av den respektive kommune/ friluftsråd. Utvalget skal minimum ha to møter i 
året.  
  
 

 
 
 
 

ST 8/23 Søknad om tillatelse til innsamling av insekter i 
Lofotodden nasjonalpark - Norges Arktiske Universitet 

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

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

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

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

utført.  

Tillatelsen gis med hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark og 
naturmangfoldloven §48.  
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Behandling 
 



Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig  
Som innstillingen.  
  
  
 

 
 
 
 

ST 9/23 Kriterier for bruk av kommersielt merke - 
Tilhørighetsmerke - Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
  
Lofotodden nasjonalparkstyre vedtar vedlagte retningslinjer for bruk av kommersielt 
merke – tilhørighetslogo for Lofotodden nasjonalpark.  
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Lillian Rasmussen Lofotodden nasjonalparkstyre vedtar vedlagte retningslinjer for bruk 

av kommersielt merke for Lofotodden nasjonalpark. Ordningen 
benevnes som Lofotodden nasjonalparkpartner. Retningslinjene skal 
revideres senest i 2027.  
I retningslinjene legges følgende punkt inn under punkt om hvem 
som kan bruke merket.  

• Bruk av merke for nasjonalparkpartner gjelder fram til 2027. 
Styret vil da foreta en revidering av retningslinjene og åpne 
for fornying av partnerskapsavtalen.  

 

Behandling 
  
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 
Lofotodden nasjonalparkstyre vedtar vedlagte retningslinjer for bruk av kommersielt merke for 
Lofotodden nasjonalpark. Ordningen benevnes som Lofotodden nasjonalparkpartner. 
Retningslinjene skal revideres senest i 2027.  



I retningslinjene legges følgende punkt inn under punkt om hvem som kan bruke merket.  
• Bruk av merke for nasjonalparkpartner gjelder fram til 2027. Styret vil da foreta en 

revidering av retningslinjene og åpne for fornying av partnerskapsavtalen.  
 
 
 
 

ST 10/23 Søknad om bruk av tilhørighetslogo for Lofotodden 
- Aqua Lofoten Coast Adventure 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret har utarbeidet en ny søknad om bruk av kommersielt merke/ 
tilhørighetslogo med retningslinjer som er tilpasset Lofotodden nasjonalpark. Søknad 
om bruk av tilhørighetslogo for Aqua Lofoten Coast Adventure AS og Lofoten Bed & 
Breakfast AS kan godkjennes når søker sender inn ny underskrevet søknad.  
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Lillian Rasmussen Nasjonalparkstyret har utarbeidet en ny søknad om bruk av merke 

for Lofotodden nasjonalparkpartner med retningslinjer som er 
tilpasset Lofotodden nasjonalpark. Søknad om bruk av merket for 
Aqua Coast Aventure AS og Lofoten Bed & Breakfast AS 
godkjennes når søker sender inn ny underskrevet søknad.  
Varighet settes til 31.12.2027 iht. til retningslinjene.  

 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 
Nasjonalparkstyret har utarbeidet en ny søknad om bruk av merke for Lofotodden 
nasjonalparkpartner med retningslinjer som er tilpasset Lofotodden nasjonalpark. Søknad om 
bruk av merket for Aqua Coast Aventure AS og Lofoten Bed & Breakfast AS godkjennes når 
søker sender inn ny underskrevet søknad.  
Varighet settes til 31.12.2027 iht. til retningslinjene.  
 
 
 
 

ST 11/23 Eventuelt 
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Behandling 
 

Vedtak 
Saker til orientering: 

• Hjemmeside for Lofotodden nasjonalpark er snart ferdig, og hjemmesiden er klar for 
lansering.  

• Nasjonalparkstyret har fått tildelt midler til drift av styret og tiltaksmidler. Det er ingen 
store endringer i tildelingen i forhold til det som er omsøkt.  

• Nasjonalparkstyret har fått tildelt midler til prosjektstilling for arbeid med 
forvaltningsplan. Nasjonalparkforvalter har vært i dialog med arbeidsgiver SFNO, om 
oppstart av ansettelsesprosess.  

• Overtredelsesgebyr for bruk av drone. Det ble behandlet en slik sak i 2022, og 
Miljødirektoratet er i ferd med å avgjøre denne saken.  

• Varsel om oppstart av forvaltningsplan for Lofotodden nasjonalpark er sendt ut til alle 
grunneiere, interesser og myndigheter. Det er åpnet for innspill.  
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