
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: , Torshavn 
Dato: 14.09.2022 
Tidspunkt: 09:30 - 11:00 

 
 
 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Ole-Jakob Kvalshaug  

 
 
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 34/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

  

ST 35/22 Referatsaker   
RS 17/22 Oppsummering fra koordineringsmøter mellom 

Arctic Explorer AS - Norwegian travel Company AS 
og Nordland fylkeskommune 

 2021/5294 

RS 18/22 Aqua Lofoten Coast Adventure - Rapport nummer 1 
- 2022 Kollhellaren / Refsvikhula 

 2019/5365 

RS 19/22 Aqua Lofoten Coast Adventure - Rapport nummer 2 
2022 Kollhellaren / Refsvikhula 

X 2019/5365 

RS 20/22 Rapport - Lofoten Ultra-Trail 2022  2021/7859 
RS 21/22 LOFOT - anmeldelse for brudd på kulturminneloven 

- Kollhellaren - 5/1 Storviken - Moskenes 
X 2022/4912 

ST 36/22 Delegerte saker   
ST 37/22 Forespørsel om deltagelse i styringsgruppe for 

regional arealregnskap - Lofotrådet 
 2022/5341 

ST 38/22 Forespørsel om deltagelse i styringsgruppe - 
Bedriftsnettverk Reinebringen 

 2022/5512 

ST 39/22 Søknad om dispensasjon - ettergodkjenning av 
ferdigstilt platting til hytte - Ågvatnet - Moskenes 
kommune 

 2019/3168 

ST 40/22 Brudd på verneforskrift - Bruk av drone i Lofotodden 
nasjonalpark - ***** ***** ***** 

X 2022/5139 

ST 41/22 Gjennomgang av høringsuttalelser og behandling av 
besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark 

 2019/5883 

ST 42/22 Eventuelt   
 

ST 34/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 14.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 
Innkalling og protokoll godkjennes.  
 
 



 
 

ST 35/22 Referatsaker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 14.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 
Saker tas til orientering.  
 
 
 
 

ST 36/22 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 14.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen saker til behandling.  
 
 
 
 

ST 37/22 Forespørsel om deltagelse i styringsgruppe for 
regional arealregnskap - Lofotrådet 

Forslag til vedtak 
Ingen forslag til vedtak.  
  
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 14.09.2022  
 
Lillian Rasmussen Nasjonalparkstyret stiller seg positiv til at nasjonalparkforvalter deltar i 

styringsgruppa for regionalt arealregnskap i Lofoten.  



 

Behandling 
  
  
  
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 
Nasjonalparkstyret stiller seg positiv til at nasjonalparkforvalter deltar i styringsgruppa for regionalt 
arealregnskap i Lofoten.  
 
 
 
 

ST 38/22 Forespørsel om deltagelse i styringsgruppe - 
Bedriftsnettverk Reinebringen 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret avslår forespørsel om deltagelse i styringsgruppe for 
bedriftsnettverk på Reine, med begrunnelse om at styringsgruppa beveger seg mer 
mot den kommersielle delen av besøksforvaltning. 
  
Nasjonalparkforvalter stilles til disposisjon i en rådgivende rolle, dersom styringsgruppa 
har behov for kompetanse innen forvalters arbeidsområde.  
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Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 
Nasjonalparkstyret avslår forespørsel om deltagelse i styringsgruppe for bedriftsnettverk på 
Reine, med begrunnelse om at styringsgruppa beveger seg mer mot den kommersielle delen 
av besøksforvaltning. 
Nasjonalparkforvalter stilles til disposisjon i en rådgivende rolle, dersom styringsgruppa har 
behov for kompetanse innen forvalters arbeidsområde. 
 
 
 
 



ST 39/22 Søknad om dispensasjon - ettergodkjenning av 
ferdigstilt platting til hytte - Ågvatnet - Moskenes kommune 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre gir tiltakshaver, Svein-Are Karlsen, tillatelse til oppføring 
av platting i tilknytning til hytte og uthus på eiendommen gnr./bnr. 9/106 i Moskenes 
kommune, iht. søknad. 
  
Plattingen rundt hytta har et totalt areal på 33 kvadratmeter og skal være i tråd med 
situasjonstegning som er utarbeidet av tiltakshaver (vedlegg 1). For uthuset gis det 
tillatelse til platå som sikrer trygg nedstigning fra inngangsdøra. Maks tillatt areal er 4 
kvadratmeter.  
  
Det forutsettes at nødvendig tillatelse foreligger fra kommunen.  
  
Tillatelse er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 11 jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 14.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig 
Lofotodden nasjonalparkstyre gir tiltakshaver, Svein-Are Karlsen, tillatelse til oppføring av 
platting i tilknytning til hytte og uthus på eiendommen gnr./bnr. 9/106 i Moskenes kommune, iht. 
søknad. 
Plattingen rundt hytta har et totalt areal på 33 kvadratmeter og skal være i tråd med 
situasjonstegning som er utarbeidet av tiltakshaver (vedlegg 1). For uthuset gis det tillatelse til 
platå som sikrer trygg nedstigning fra inngangsdøra. Maks tillatt areal er 4 kvadratmeter.  
Det forutsettes at nødvendig tillatelse foreligger fra kommunen.  
 
 
 
 



ST 40/22 Brudd på verneforskrift - Bruk av drone i 
Lofotodden nasjonalpark - ***** ***** ***** 

ST 41/22 Gjennomgang av høringsuttalelser og behandling 
av besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyret godkjenner besøksstrategien for Lofotodden 
nasjonalpark slik den foreligger, og sender dokumentet til Miljødirektoratet for endelig 
godkjenning.  
  
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 14.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
 

Styrets vedtak - enstemmig 
Lofotodden nasjonalparkstyret godkjenner besøksstrategien for Lofotodden 
nasjonalpark slik den foreligger, og sender dokumentet til Miljødirektoratet for endelig 
godkjenning.  
  
  
 

 
 
 
 

ST 42/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 14.09.2022  
 

Behandling 
 



Vedtak 
Ingen saker til behandling.  
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