
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: E-post 
Dato: 23.06.2021 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
  

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Rita Lekang MEDL 
Jim Olaisen MEDL 
Lillian Rasmussen MEDL 

 
Merknader 
Styremøte på E-post 

 
 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 
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ST 19/21 Søknad om dispensasjon til bruk av drone - Lofotodden 
nasjonalpark - Chili Harstad AS 

Forslag til vedtak 
Chili Harstad AS v/Christian Willy Bruun gis tillatelse til bruk av drone i Lofotodden 
nasjonalpark i henhold til oppdrag gitt av Flakstad kommune. Tillatelse gis med 
hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 10, tredje ledd. 
 
Tillatelse gis med følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder for turstitraseen Fredvang – Ryten – Kvalvika – Torsfjorden. 
Droneoperatør skal for hver 500 meter langs turstitraseen fly dronen opp på 120 meters 
høyde, ta ett panoramabilde, og så lande dronen igjen.  

 Tillatelsen gjelder for inntil 3 dager i perioden 24. juni – 31. august 2021.  
 Bruk av drone nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom rovfugl observeres i 

området, skal dronen tas ned inntil fuglen har trukket seg unna.  
 Droneoperatør skal være godt merket, og skal under oppdraget ha på seg refleksvest 

med tekst «dronepilot», «droneoperatør» eller lignende.  
 Tillatelsen skal medbringes i felt under oppdraget.  

Når det gjelder prosjektet med digitale informasjonsskilt ønsker styret å bli involvert i 
arbeidet med hvilken informasjon som skal legges ut om nasjonalparken. Dette for at 
verneverdiene i nasjonalparken blir tilstrekkelig ivaretatt. Kontaktperson er 
nasjonalparkforvalter for Lofotodden nasjonalpark.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen. 
 
 
 


