
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Rådhuset Moskenes kommune, Reine 
Dato: 10.02.2022 
Tidspunkt: 12:00 - 13:30 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rita Lekang Medlem  
Jim Olaisen Nestleder  
Lillian Rasmussen Styreleder  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader: 

 
 
 

Øvrige frammøtte: 

Navn  

Ole-Jakob Kvalshaug, nasjonalparkforvalter  
 
 
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. 
 
 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 1/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

  

ST 2/22 Referatsaker   

RS 1/22 Aqua Lofoten Coast Adventure - Rapport nummer 2 
2021 Kollhellaren / Refsvikhula 

 2019/5365 

RS 2/22 Aqua Lofoten Coast Adventure - Årsrapport 2021 
Kollhellaren / Refsvikhula 

 2019/5365 

RS 3/22 Rapport gjennomføring- The Arctic Triple - Lofoten 
Ultra-Trail - 2021 

 2019/8111 

ST 3/22 Delegerte saker   

ST 4/22 Kartlegging av naturmiljø og landskap på 
Bunessanden og Kvalvika - Lofotodden 
nasjonalpark 

 2022/857 

ST 5/22 Innvilget beløp - Tiltaksmidler og midler til drift av 
styret og besøksforvaltning 

 2021/7556 

ST 6/22 Årsrapport for Lofotodden nasjonalparkstyret - 2021  2021/707 

ST 7/22 Årsrapport fra SNO - Lofotodden nasjonalpark 2021  2021/707 

ST 8/22 Etteranmeldt sak - Besøksstrategi til faglig 
godkjenning - svarbrev fra Miljødirekotratet 

 2019/5883 

ST 9/22 Lofotodden nasjonalpark - Søknad om tillatelse til 
større arrangement - Ultraløp - The Arctic Triple 

 2021/7859 

ST 10/22 Eventuelt   

 
 

ST 1/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 10.02.2022  

 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling og protokoll. 

 
 

ST 2/22 Referatsaker 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Saker tas til orientering.  

 
 

ST 3/22 Delegerte saker 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Ingen delegerte saker.  

 
 

ST 4/22 Kartlegging av naturmiljø og landskap på 
Bunessanden og Kvalvika - Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret tar saken til orientering.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 



ST 5/22 Innvilget beløp - Tiltaksmidler og midler til drift av 
styret og besøksforvaltning 

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret tar saken til orientering.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 

ST 6/22 Årsrapport for Lofotodden nasjonalparkstyret - 2021 

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret godkjenner årsrapporten for 2021.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 



ST 7/22 Årsrapport fra SNO - Lofotodden nasjonalpark 2021 

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret tar rapporten til orientering.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 

ST 8/22 Etteranmeldt sak - Besøksstrategi til faglig 
godkjenning - svarbrev fra Miljødirekotratet 

Forslag til vedtak 

Styret følger opp merknadene og forbehold om endring fra Miljødirektoratet. Forvalter 

foreslår konkrete endringer i besøksstrategien som legges fram i et nytt styremøte i 

løpet av februar/ mars.  
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Forslag til vedtak fremmet av Lillian Rasmussen 
 
Styret følger opp merknadene og forbehold om endring fra Miljødirektoratet. Forvalter foreslår 
konkrete endringer i besøksstrategien som legges fram i et nytt styremøte 4. mars 2022.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Styret følger opp merknadene og forbehold om endring fra 



Miljødirektoratet. Forvalter foreslår konkrete endringer i besøksstrategien 
som legges fram i et nytt styremøte 4. mars 2022. 

 
 
 

ST 9/22 Lofotodden nasjonalpark - Søknad om tillatelse til 
større arrangement - Ultraløp - The Arctic Triple 

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, 1. og 3. juni 2022. Tillatelsen gjelder for 

året 2022.  

  

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, dvs. i løpet av 3. juni 2022, skal merking, 

installasjoner og eventuell søppel samles inn og fjernes langs løypa.  

6.For å ivareta betenæringas 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 2023. 
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mailto:oljkv@statsforvalteren.no


Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 

ST 10/22 Eventuelt 
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Forvalters hjørne - orienteringssaker: 

• Planlegging av studietur for nasjonalparkstyret til høsten - se til andre områder 
med lignende problemstillinger innen besøksforvaltning og tilrettelegging. 

• Samarbeid mellom nasjonalparkstyret og besøkssenteret skal styrkes, spesielt 
innen kommunikasjon mot besøkende - Felles nettside, samarbeid om bruk av 
sosiale medier og felles kommunikasjonsplan.  

• Flakstad kommune har valgt ny vara til nasjonalparkstyret. Forslag til vara må 
sendes til Miljødirektoratet for endelig innstilling.   

• Møterommet på besøkssenteret nærmer seg ferdigstilling.  
• Nasjonalparkstyret er invitert inn i LandTime-prosjektet, et prosjekt som skal se 

nærmere på besøksforvaltning i kommunal planlegging.  
• Nordland Fylkeskommune har invitert til møte i forbindelse med ruteløyven som 

ble gitt på Reinefjorden.  

 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Tas til orientering 

 
 
 


