
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Reine, Teamsmøte 
Dato: 17.06.2022 
Tidspunkt: 14:00 - 15:00 

 
 
 

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 20/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

  

ST 21/22 Referatsaker   
RS 9/22 Rapport - Bruk av drone - Bunessanden og Kvalvika 

- Lofotodden nasjonalpark - Lofoten Film Collective 
 2022/1457 

RS 10/22 Anmodning om revurdering av ruteløyve - 
Reinefjorden - Destination Lofoten 

 2021/5294 

RS 11/22 Avslag på søknad om tilskudd - Kvalvika / Ryten  2021/2490 
RS 12/22 Veiledning til søknad om tillatelse til innsamling av 

sopp og jordprøver i Lofotodden nasjonalpark - 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 2022/3092 

RS 13/22 Varsel om tilstand på allmenningskai Kirkefjord  2022/2895 
RS 14/22 Gjennomgang av skjema for innspill om ønsket SNO 

ressurs - Lofotodden nasjonalpark 
 2021/7556 

RS 15/22 Referatsak - Oppsummering - Ruteløyve gitt for 
passasjertransport i Reinefjorden - Arctic Travel 
Company 

 2021/5294 

ST 22/22 Delegerte saker   
ST 23/22 Utsettelse av behandling - Besøksstrategi 

Lofotodden nasjonalpark 
 2019/5883 

ST 24/22 Kontroll av byggetiltak - Ågvatnet - Lofotodden 
nasjonalpark 

 2019/3168 

ST 25/22 Forespørsel om partnerskap med Lofoten - De 
grønne Øyene 2030 - Lofotrådet 

 2022/3527 

ST 26/22 Forespørsel om etablering av toalett og dusj ved 
Innersand - Lofotodden nasjonalpark 

 2021/2490 

ST 27/22 Etablering av arbeidsutvalg for innfallsport Fredvang 
og tilrettelegging til Ryten og Kvalvika - Lofotodden 
nasjonalpark 

 2022/1564 

ST 28/22 Eventuelt   
 
 

ST 20/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 17.06.2022  
 

Behandling 
 



Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig: 
Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling og protokoll fra forrige møte.  
 
 
 
 

ST 21/22 Referatsaker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 17.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig: 
Saker tas til orientering.  
 
 
 
 

ST 22/22 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 17.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen saker til behandling.  
 
 
 
 

ST 23/22 Utsettelse av behandling - Besøksstrategi 
Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Behandling av høringsinnspill til besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark utsettes 
til [dato].   
 



Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 17.06.2022  
 

Behandling 
Styret ble enig om å sette dato for behandling til 13.09.22 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig: 
Behandling av høringsinnspill til besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark utsettes til 
13.09.22.  
 
 
 
 

ST 24/22 Kontroll av byggetiltak - Ågvatnet - Lofotodden 
nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret avventer videre behandling av saken inntil en fullstendig søknad fra 
tiltakshaver foreligger.  
  
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 17.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig: 
Nasjonalparkstyret avventer videre behandling av saken inntil en fullstendig søknad fra 
tiltakshaver foreligger.  
 
 
 
 



ST 25/22 Forespørsel om partnerskap med Lofoten - De 
grønne Øyene 2030 - Lofotrådet 

Forslag til vedtak 
  
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 17.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig: 
Lofotodden nasjonalparkstyre er positivt innstilt på videre samarbeid med 
Lofoten De Grønne Øyene 2030, men ønsker på nåværende tidspunkt ikke å 
inngå en partnerskapsavtale.  
 
 
 
 

ST 26/22 Forespørsel om etablering av toalett og dusj ved 
Innersand - Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Det er et behov for å få etablert en innfallsport for Fredvang. Det vil i forbindelse med 
dette være nødvendig å se på en samordnet løsninger med parkering, toalett og dusj. 
Nasjonalparkstyret er derfor i ferd med å etablere et arbeidsutvalg, som vil legge frem 
forslag til innfallsporten Fredvang.  
  
Nasjonalparkstyret ønsker ikke å legge føringer for arbeidsutvalget, og ser det derfor 
som hensiktsmessig å avvente med å svare på denne henvendelsen inntil 
arbeidsutvalget får jobbet fram med sine anbefalinger.  
  
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 17.06.2022  
 



Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig: 
Det er et behov for å få etablert en innfallsport for Fredvang. Det vil i forbindelse med dette 
være nødvendig å se på en samordnet løsninger med parkering, toalett og dusj. 
Nasjonalparkstyret er derfor i ferd med å etablere et arbeidsutvalg, som vil legge frem forslag til 
innfallsporten Fredvang.  
  
Nasjonalparkstyret ønsker ikke å legge føringer for arbeidsutvalget, og ser det derfor som 
hensiktsmessig å avvente med å svare på denne henvendelsen inntil arbeidsutvalget får jobbet 
fram med sine anbefalinger.  
 
 
 
 

ST 27/22 Etablering av arbeidsutvalg for innfallsport 
Fredvang og tilrettelegging til Ryten og Kvalvika - 
Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyret nedsetter et arbeidsutvalg for innfallsporten Fredvang 
og tilrettelegging til Ryten og Kvalvika.  
  
Arbeidsutvalget skal bestå av til sammen 5 personer. 2 representanter fra Fredvang og 
Krystad bygdelag, 1 representant fra Flakstad kommune, 1 representant fra Lofoten 
Friluftsråd og nasjonalparkforvalter for Lofotodden nasjonalpark. Nasjonalparkforvalter 
er sekretær for arbeidsutvalget og sørger for framgangen i utvalget.  
  
Arbeidsutvalget får mandat til å utarbeide konkrete forslag til utforming av innfallsporten 
Fredvang, med fokus på parkering, toalett- og søppelhåndtering, utkikkspunkt, 
transport til stistart og stitilrettelegging.  
  
Etablering av arbeidsutvalget skal sikre god lokal forankring i det videre arbeidet med 
innfallsporten Fredvang.  
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Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig: 



  
Lofotodden nasjonalparkstyret nedsetter et arbeidsutvalg for innfallsporten Fredvang og 
tilrettelegging til Ryten og Kvalvika.  
  
Arbeidsutvalget skal bestå av til sammen 5 personer. 2 representanter fra Fredvang og Krystad 
bygdelag, 1 representant fra Flakstad kommune, 1 representant fra Lofoten Friluftsråd og 
nasjonalparkforvalter for Lofotodden nasjonalpark. Nasjonalparkforvalter er sekretær for 
arbeidsutvalget og sørger for framgangen i utvalget.  
  
Arbeidsutvalget får mandat til å utarbeide konkrete forslag til utforming av innfallsporten 
Fredvang, med fokus på parkering, toalett- og søppelhåndtering, utkikkspunkt, transport til 
stistart og stitilrettelegging.  
Etablering av arbeidsutvalget skal sikre god lokal forankring i det videre arbeidet med 
innfallsporten Fredvang.  
  
 
 
 
 

ST 28/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 17.06.2022  
 

Behandling 
Eventuelt-saker som ble tatt opp: 
Forvalters hjørne, orientering fra forvalter: 

 Klopping i Torsfjorden og ved Fredvanghytta: Det er lagt til sammen 188 meter med ny 
klopp i mai.  

 Orientering fra forvaltersamling i Børgefjell nasjonalpark sammen med alle 
nasjonalparkforvaltere i Nordland.  

 Kommunikasjonsplan er under utarbeidelse 
 Infoplakater om sporløs ferdsel er under utarbeidelse 
 Styret planlegger en tur til Færøyene. Tema blir tilrettelegging og besøksforvaltning 
 Nasjonale turiststier: Det er en ny søknadsfrist for restmidlene i tilskuddsordningen 1. 

september. Hastesaker prioriteres. Egenandel senkes til 25 %. Det ble diskutert om 
man skulle gå i samarbeid med Moskenes eller Flakstad på prosjektsøknader. Mulige 
tiltak er sikkerhet på Reinebringen eller mulighetsstudie for innfallsporten Fredvang.  

 Orientering om prosjektet Sporløs Lofotturisme. Det blir feltarbeid i regi av NINA i 
sommer.  

 Mortimer and Whitehouse gone fishing. Et TV-program fra BBC som skal filme ved Å. 
Det er sendt en henvendelse vedrørende regelverk i Lofotodden nasjonalpark 

 Refsvikhula og autoriserte guider. To selskap har hatt møte og kurs med kommune og 
nasjonalparkforvalter. Moskenes kommune skal formelt autorisere dem, så fremst all 
etterspurt dokumentasjon er forelagt.  

 

Vedtak 
Saker tas til orientering.  
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