
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams - Rådhuset Reine 
Dato: 13.04.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 10:30 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Rita Lekang Medlem 
Jim Olaisen Medlem 
Lillian Rasmussen Medlem 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
  

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  

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. 
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______________________ ______________________ _______________________ 
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ST 11/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 13.04.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 12/21 Referatsaker 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Referatsak tatt til orientering.  
 
 
 

RS 6/21 Innvilget - tiltaksmidler og midler til drift - Lofotodden nasjonalpark - 2021 

ST 13/21 Søknad om dispensasjon til motorferdsel - Bruk av båt - Ågvatnet - 
Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre gir tiltakshaver, Svein-Are Karlsen, dispensasjon til å 
bruke båt med påhengsmotor i forbindelse med ferdigstilling av hytte på eiendommen 
gnr./bnr. 9/106 i Moskenes kommune.  
 
Dispensasjon gis med følgende vilkår:  

1. Dispensasjonen gjelder bare for nødvendig transport av materiale, utstyr og snekkere i 
forbindelse med ferdigstilling av hytte på eiendommen gnr./bnr. 9/106 i Moskenes 
kommune. 

2. Motorferdsel må skje aktsomt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og friluftsliv.  
3. Dispensasjonen gjelder for perioden 16. april – 1. juni 2021, eller inntil hytta er ferdigstilt 

dersom dette skjer før overnevnte periode. 
4. Dispensasjonen skal alltid medbringes under transport.  

Tillatelse gis med hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 11 jf. 
naturmangfoldloven § 48.  
 
Dispensasjonen gis med forutsetning om at tiltakshaver har innhentet nødvendig 
tillatelse fra kommune og grunneier. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 14/21 Søknad om tillatelse til ombygging og uttak av torv til torvtak - 
Lofoten Turlag 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret for Lofotodden nasjonalpark gir tiltakshaver, Lofoten Turlag, 
tillatelse til fasadeendring, flytting av ytterdør, på naustet i Stokkvika (gnr./bnr. 28/2 i 
Flakstad kommune) iht. søknad. Tiltakshaver gis videre tillatelse til å ta ut inntil 2 m2 
torv til å reparere torvtaket på naustet. 
 
Tiltakshaver må i forkant av arbeidet gjøre seg kjent med registrerte kulturminner i 
området. Dersom tiltakshaver kommer over andre kulturminner under torvtaking, må 
arbeidet stoppes og kulturminnemyndighet kontaktes.    
 
Tillatelse til fasadeendring gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, fjerde ledd bokstav 
a. Tillatelse til uttak av torv gis med hjemmel i verneforskriftens § 11 jf. 
Naturmangfoldloven § 48.   
 
Det forutsettes at tiltakshaver har de nødvendige tillatelser fra planmyndighet, Flakstad 
kommune, og fra grunneier.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 15/21 Søknad om tillatelse til å arrangere ultraløp - The Arctic triple- 
2021 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre gir arrangør, The Arctic Triple v/Frank Hagen, tillatelse til 
å gjennomføre ultraløpet Lofoten Ultra-Trail 100 Miles i Lofotodden nasjonalpark på 
omsøkt trasé. Løpet gjennomføres 4. juni 2021.   
 
Tillatelse gis på følgende vilkår:   

1. Arrangør plikter å sette seg inn i verneforskriftens bestemmelser.  
2. Maksimalt antall deltagere skal ikke overstige 200 personer.  
3. 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.  

4. 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. Dette gjelder spesielt for 
Kvalvika, hvor det ligger kulturminner tett innpå løypetraseen. 

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

6. Samme dag som arrangementet er gjennomført skal:  
a. eventuelt søppel samles og deponeres på godkjent avfallsmottak. 
b. drikke- og matstasjoner og merking av sti (flagg) samles inn og fjernes fra 

verneområdet. 
7. For å ivareta betenæringas hensyn oppretter arrangør dialog med Vestbygda beitelag.  
8. 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 2022. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
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ST 16/21 Omdisponering av tiltaksmidler - Lofotodden nasjonalpark - 2021 

Forslag til vedtak 

Lofotodden nasjonalparkstyre omdisponerer følgende midler:  
Tiltaksmidler (post1420.31) Beløp 
Kartlegging tilretteleggingstiltak – Bunessanden og 
Kvalvika/ Ryten 

Kr. 300.000 

Prosjektering og kartlegging sti – Ågvatnet Kr. 100.000 
Marint avfall Kr. 50.000 
Ferdigstilling av toalett – Vindstad  Kr. 50.000 
Kartlegging dyreliv Kr. 100.000 
Informasjonstiltak/ andre tiltak på innfallsporter Kr. 400.000 
Sum Kr. 1.000.000 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 17/21 Nasjonal turiststi - Ryten og Kvalvika 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre støtter Flakstad kommune sin søknad om autorisering av 
Ryten og Kvalvika som Nasjonal turiststi.  
 
Nasjonalparkstyret har tro på at autorisasjonsordningen vil bidra til å styrke 
besøksforvaltningsarbeidet på Fredvang, og ser fram til et videre samarbeid med 
Flakstad kommune.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 



 

ST 18/21 Eventuelt 
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Orienteringssaker Forvalters hjørne: 
 

 Besøksstrategi: Prosessen har tatt lengre tid enn planlagt. Forvalter skal jobbe fram et 
førsteutkast til styremøte i juni.  

 Ny nettside for nasjonalparkstyrene (nasjonalparkstyre.no) skal lanseres i vår. Forvalter skal 
delta på opplæring på fredag, og tar sikte på å legge inn innhold så snart det åpnes for dette.  

 Prosjekt Sporløs Lofotturisme – Orientering om mulige masteroppgaver og feltarbeid 
 Fredvang – Nasjonal Turiststi: forvalter samarbeider med Flakstad kommune om en god løsning 

på besøksforvaltning for sommeren 2021.  
 
 
 


