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Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: , Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark 
Dato: 30.11.2022 
Tidspunkt: 13:30 - 16:30 

 
 
 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Jim Olaisen NESTL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
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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. 
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ST 50/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 30.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 



Innkalling og protokoll godkjennes.  
 
 
 
 

ST 51/22 Referatsaker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 30.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 
Saker tas til orientering. 
 
 
 
 

ST 52/22 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 30.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen delegerte saker til orientering.  
 
 
 
 

ST 53/22 Søknad om tillatelse til innsamling av jordprøver til 
forskningsprosjekt - Basecamp Research - Lofotodden 
nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre gir Basecamp Research tillatelse til å ta ut jordprøver til 
vitenskapelig undersøkelse i Lofotodden nasjonalpark.  
  
Tillatelse gis med følgende vilkår: 

Det gis tillatelse til å hente ut inntil 30 jordprøver på maks 250 ml. Prøvetaking skal skje av 
toppjord, og det skal ikke graves dypere enn 10 cm.  



Tillatelsen gis for perioden 1. mai – 30. juni 2023.  
Ved graving i overflaten må tiltakshaver være oppmerksom på å unngå å skade 

kulturminner.  
Resultatet fra undersøkelsene skal gjøre offentlig tilgjengelig og sendes til Lofotodden 

nasjonalparkstyre, ved nasjonalparkforvalter innen 31.12.2023.  
Ved publisering skal det opplyses om at prøvetakingen har skjedd med dispensasjon fra 

Lofotodden nasjonalpark.  
Søker må selv skaffe seg nødvendige tillatelser fra grunneiere.  
Denne tillatelsen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll.  

Tillatelse gis med hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark og 
naturmangfoldloven § 48.  
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Behandling 
 

Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig 
Lofotodden nasjonalparkstyre gir Basecamp Research tillatelse til å ta ut jordprøver til 
vitenskapelig undersøkelse i Lofotodden nasjonalpark.  
  
Tillatelse gis med følgende vilkår: 

Det gis tillatelse til å hente ut inntil 30 jordprøver på maks 250 ml. Prøvetaking skal skje av 
toppjord, og det skal ikke graves dypere enn 10 cm.  

Tillatelsen gis for perioden 1. mai – 30. juni 2023.  
Ved graving i overflaten må tiltakshaver være oppmerksom på å unngå å skade 

kulturminner.  
Resultatet fra undersøkelsene skal gjøre offentlig tilgjengelig og sendes til Lofotodden 

nasjonalparkstyre, ved nasjonalparkforvalter innen 31.12.2023.  
Ved publisering skal det opplyses om at prøvetakingen har skjedd med dispensasjon fra 

Lofotodden nasjonalpark.  
Søker må selv skaffe seg nødvendige tillatelser fra grunneiere.  
Denne tillatelsen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll.  

Tillatelse gis med hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark og 
naturmangfoldloven § 48.  
  
  



 

 
 
 
 

ST 54/22 Godkjenning av kommunikasjonsplan for 
Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
  
Nasjonalparkstyret godkjenner kommunikasjonsplanen med de endringer som er 
foreslått av nasjonalparkforvalter.   
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 30.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig 
  
Nasjonalparkstyret godkjenner kommunikasjonsplanen med de endringer som er 
foreslått av nasjonalparkforvalter.  
  
 

 
 
 
 



ST 55/22 Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for 
Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Med hjemmel i vedtektene for Lofotodden nasjonalparkstyre punkt 8.1 godkjennes 
Prosjektplan: Forvaltningsplan for Lofotodden nasjonalpark slik framlagt i saken.  
  
Melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan sendes til aktuelle parter.  
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Behandling 
 

Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig 
Med hjemmel i vedtektene for Lofotodden nasjonalparkstyre punkt 8.1 godkjennes 
Prosjektplan: Forvaltningsplan for Lofotodden nasjonalpark slik framlagt i saken.  
  
Melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan sendes til aktuelle parter.  
  
 

 
 
 
 

ST 56/22 Prosjektplan - Fredvang: Innfallsporten til 
Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
  
Nasjonalparkstyret godkjenner prosjektplanen for innfallsporten Fredvang. Tiltaket er 
forankret i besøksstrategien og tiltaksplanen for Lofotodden nasjonalpark.  
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Lillian Rasmussen Nasjonalparkstyret godkjenner prosjektplanen for innfallsporten 

Fredvang. Tiltaket er forankret i besøksstrategien og tiltaksplanen for 
Lofotodden nasjonalpark.  
Nasjonalparkstyret som prosjekteier forutsetter at prosjektplanen blir 
godkjent av Flakstad kommune før styret går videre med planen.  

 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - Enstemmig 
Nasjonalparkstyret godkjenner prosjektplanen for innfallsporten Fredvang. Tiltaket er forankret i 
besøksstrategien og tiltaksplanen for Lofotodden nasjonalpark.  
Nasjonalparkstyret som prosjekteier forutsetter at prosjektplanen blir godkjent av Flakstad kommune 
før styret går videre med planen.  
 
 
 
 

ST 57/22 Prosjektplan - Stitilrettelegging og restaurering på 
Bunessanden - Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret godkjenner prosjektplanen slik den foreligger. Stitilrettelegging på 
Bunessanden gjennomføres i 2023 iht. prosjektplan. Tiltaket er forankret i 
besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark, og er høyt prioritert i tiltaksplanen.  
  
Tiltaket gjøres med hjemmel i Verneforskrift for Lofotodden nasjonalpark § 13. 
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Behandling 
Styret ber forvalter stipulere kostnadene med prosjektledelse, slik at dette fremgår i budsjettet i 
prosjektplanen. 
 

Vedtak 
 



Styrets vedtak - Enstemmig 
Nasjonalparkstyret godkjenner prosjektplanen slik den foreligger. Stitilrettelegging på 
Bunessanden gjennomføres i 2023 iht. prosjektplan. Tiltaket er forankret i 
besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark, og er høyt prioritert i tiltaksplanen.  
  
Tiltaket gjøres med hjemmel i Verneforskrift for Lofotodden nasjonalpark § 13. 
  
 

 
 
 
 

ST 58/22 Økonomirapport - drift av styret og tiltaksmidler - 
2022 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering.  
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Behandling 
 

Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig 
Saken tas til orientering.  
  
  
 

 
 
 
 



ST 59/22 Drift av Lofotodden nasjonalparkstyret og midler til 
forvaltningsplan - 2023 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til drift i 2023: 
  
Drift - Styre og utvalg (post 142021) kr.  

Møteutgifter nasjonalparkstyret kr 80 000,00 

Reiseutgifter Rådgivende Utvalg kr 10 000,00 

Befaring/ studietur nasjonalparkstyret kr 30 000,00 

Sum kr 120 000,00 
  
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til arbeid med forvaltningsplan 
i 2023:  
  
Forvaltningsplan (post 142021) kr. 
Sporløs Lofotturisme kr 150 000,00 
Prosjektstilling Forvaltningsplan kr 1 000 000,00 

Forvaltningsplan (møteutgifter, annonsering og 
publisering) 

kr 75 000,00 

Sum kr 1 225 000,00 
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Behandling 
 

Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til drift i 2023: 
  



Drift - Styre og utvalg (post 142021) kr.  

Møteutgifter nasjonalparkstyret kr 80 000,00 

Reiseutgifter Rådgivende Utvalg kr 10 000,00 

Befaring/ studietur nasjonalparkstyret kr 30 000,00 

Sum kr 120 000,00 
  
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til arbeid med forvaltningsplan 
i 2023:  
  
Forvaltningsplan (post 142021) kr. 
Sporløs Lofotturisme kr 150 000,00 
Prosjektstilling Forvaltningsplan kr 1 000 000,00 

Forvaltningsplan (møteutgifter, annonsering og 
publisering) 

kr 75 000,00 

Sum kr 1 225 000,00 
  
  
 

 
 
 
 

ST 60/22 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling 
av tjenester fra Statens Naturoppsyn - Lofotodden 
nasjonalpark - 2023 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til gjennomføring av tiltak i 
Lofotodden nasjonalpark: 
  
Tiltaksmidler (post 142031) 
Prioritet Tiltak  Beløp 
1 Restaurerings- og tilretteleggingstiltak på 

Bunessanden  
kr 1 300 000,00 



2 Mindre vedlikehold og tilrettelegging av stier - 
Ryten/ Kvalvika, Marka, Ågvatnet, 
Tindstinden 

kr 150 000,00 

3 Drift av toalett på Vindstad kr 20 000,00 
  Ferdselstelling - Bunesfjorden, Kjerkfjorden, 

Refsvika 
  

  Sum kr 1 470 000,00 
  
  
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 30.11.2022  
 

Behandling 
Forslag fra styreleder å øke beløpet for drift av toalett på Vindstad med kr. 10.000.  
 

Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til gjennomføring av tiltak i 
Lofotodden nasjonalpark: 
  
Tiltaksmidler (post 142031) 
Prioritet Tiltak  Beløp 
1 Restaurerings- og tilretteleggingstiltak på 

Bunessanden  
kr 1 300 000,00 

2 Mindre vedlikehold og tilrettelegging av stier - 
Ryten/ Kvalvika, Marka, Ågvatnet, 
Tindstinden 

kr 150 000,00 

3 Drift av toalett på Vindstad kr 30 000,00 
  Ferdselstelling - Bunesfjorden, Kjerkfjorden, 

Refsvika 
  

  Sum kr 1 470 000,00 
  
  
 

 



 
 
 

ST 61/22 Møteplan for Lofotodden nasjonalparkstyre - 2023 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2023: 
Nasjonalparkstyremøte Dato 
1 Februar 
2 juni 
3 august 
4 oktober 
5 desember 
Rådgivende utvalg Dato 
1   
2   
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Behandling 
 

Vedtak 
 

Styrets vedtak - Enstemmig 
Lofotodden nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2023: 
Nasjonalparkstyremøte Dato 
1 6. februar 
2 12. april 
3 5. juni 
4 5. - 6. september 
5 17. oktober 
6 30. november 

  
  
  
 



 
 
 
 

ST 62/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 30.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen eventueltsaker.  
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