
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams, Elektronisk 
Dato: 04.03.2022 
Tidspunkt: 09:00 - 10:00 

 
 
 

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: 
Pga. kort tidsfrist og nylig innvalgt varamedlem, ble vararepresentant for Flakstad 
kommune ikke innkalt. Etter avtale ble Jim Olaisen gitt anledning til å komme med 
merknader til besøksstrategi i forkant av møtet.  
 

 
 

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. 
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ST 14/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 04.03.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig 
Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling og protokoll.  
 
 
 
 

ST 15/22 Referatsaker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 04.03.2022  
 



Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig 
Saker tas til orientering.  
 
 
 
 

ST 16/22 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 04.03.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen delegerte saker til orientering. 
 
 
 
 

ST 17/22 Søknad om tillatelse til å bruke drone - 
Bunessanden og Kvalvika - Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Lofoten Film Collective AS v/Phillip Halvorsen og Inge Wegge gis tillatelse til bruk av 
drone i områdene Bunessanden (Moskenes kommune) og Kvalvika og Ryten (Flakstad 
kommune) i Lofotodden nasjonalpark.  
  
Droneflyvningen gjøres på oppdrag fra Besøkssenteret for Lofotodden nasjonalpark og 
prosjektet «This is Lofoten». Oppdragsgiver har som hensikt å bidra til å fremme 
verneverdiene ved at besøkssenteret kan tilgjengeliggjør den unike naturen og 
landskapet vi har i nasjonalpark for besøkende.  
  
Tillatelse gis med hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 10, tredje 
ledd.  
  
Tillatelse gis med følgende vilkår. 

Tillatelsen gjelder for inntil 4 dager i tidsrommet 1. mars – 14. mars 2022. Søker kan dele 
opp dagene som de selv ønsker innenfor fastsatt tidsrom.   

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 ta hensyn til turgåere i området. 



Droneoperatør skal være godt merket. Under oppdraget skal vedkommende ha på seg 
refleksvest ned tekst «dronepilot», «droneoperatør» eller lignende.  

Tillatelsen skal medbringes i felt under oppdraget.  
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Lillian Rasmussen Forslag til vedtak 

Lofoten Film Collective AS v/Phillip Halvorsen og Inge Wegge gis 
tillatelse til bruk av 
drone i områdene Bunessanden (Moskenes kommune) og Kvalvika 
og Ryten (Flakstad kommune) i Lofotodden nasjonalpark. 

Tillatelse til droneflyvning gjelder bare oppdraget fra Besøkssenteret 
for Lofotodden nasjonalpark og prosjektet «This is Lofoten». Styret 
oppfatter at eierskapet til filmmaterialet ligger til besøkssenteret. 
Oppdragsgiver har som hensikt å bidra til å fremme verneverdiene 
ved at besøkssenteret kan tilgjengeliggjør den unike naturen og 
landskapet vi har i nasjonalpark for besøkende. 
  
Tillatelse gis med hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden 
nasjonalpark § 10, tredje ledd.  

Tillatelse gis med følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder for inntil 4 dager i tidsrommet 1. mars – 
14. mars 2022. Søker kan dele opp dagene som de selv 
ønsker innenfor fastsatt tidsrom. 

 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 ta hensyn til turgåere i området. 

 Droneoperatør skal være godt merket. Under oppdraget skal 
vedkommende ha på seg refleksvest ned tekst «dronepilot», 
«droneoperatør» eller lignende. 

 Tillatelsen skal medbringes i felt under oppdraget. 

 

Behandling 
Styret ønsker ikke at filmmaterialet skal komme på avveie, men eies av besøkssenteret for 
Lofotodden nasjonalpark. Styret ser ikke grunn til å gi aktøren tillatelse til bruk av drone ut over 
oppdraget som er gitt av besøkssenteret. Bakgrunnen for dette er at styret ikke ønsker at det gis 
tillatelse til bruk av drone til annen kommersiell virksomhet.  

 



Vedtak 
 

Styrets vedtak - enstemmig 
Lofoten Film Collective AS v/Phillip Halvorsen og Inge Wegge gis tillatelse til bruk av 
drone i områdene Bunessanden (Moskenes kommune) og Kvalvika og Ryten (Flakstad 
kommune) i Lofotodden nasjonalpark. 

Tillatelse til droneflyvning gjelder bare oppdraget fra Besøkssenteret for Lofotodden 
nasjonalpark og prosjektet «This is Lofoten». Styret oppfatter at eierskapet til filmmaterialet 
ligger til besøkssenteret. Oppdragsgiver har som hensikt å bidra til å fremme verneverdiene ved 
at besøkssenteret kan tilgjengeliggjør den unike naturen og landskapet vi har i nasjonalpark for 
besøkende. 
Tillatelse gis med hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 10, tredje ledd.  

Tillatelse gis med følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder for inntil 4 dager i tidsrommet 1. mars – 14. mars 2022. Søker kan 
dele opp dagene som de selv ønsker innenfor fastsatt tidsrom. 

 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 ta hensyn til turgåere i området. 

 Droneoperatør skal være godt merket. Under oppdraget skal vedkommende ha på seg 
refleksvest ned tekst «dronepilot», «droneoperatør» eller lignende. 

 Tillatelsen skal medbringes i felt under oppdraget. 

 
 
 
 

ST 18/22 Besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark - 
Høringsutkast til behandling 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret godkjenner utkast til besøksstrategi og vedlagt tiltaksplan 
Besøksstrategi legges ut på høring med minimum 6 ukers høringsfrist.  
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Lillian Rasmussen Nasjonalparkstyret godkjenner utkast til  besøksstrategi og vedlagt 

tiltaksplan. Besøksstrategien legges ut på høring i perioden 11. mars 
- 15. mai 2022.  

 



Behandling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak - enstemmig 
Nasjonalparkstyret godkjenner utkast til  besøksstrategi og vedlagt tiltaksplan. 
Besøksstrategien legges ut på høring i perioden 11. mars - 15. mai 2022.  
 
 
 
 

ST 19/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 04.03.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen saker på eventuelt.  
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