
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Rådhuset, Ramberg 
Dato: 05.08.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 14:30 

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

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
Jim Simonsen Jenssen 
Bjørn Jensen 

Tilhører 
Tilhører 

 
Merknader 
 

 
 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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ST 20/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 05.08.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 21/21 Referatsaker 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

RS 7/21 Evaluering av forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store 
verneområder - Miljødirektoratet 

RS 8/21 Underretning om avgjørelse i anmeldelse - Bruk av drone - Nordland politdistrikt 

RS 9/21 Varsel om arbeid med reflektor - Lofotodden nasjonalpark - Linjeproff AS 

RS 10/21 Orientering om grensemerking - Lofotodden nasjonalpark 

RS 11/21 Befaringsrapport - Bunessanden og Kvalvika og Ryten - Miljødirektoratet 

ST 22/21 Delegerte saker 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 23/21 Søknad om dispensasjon til arkeologisk utgravning - sikringstiltak - 
Lofotodden nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret for Lofotodden nasjonalpark gir tiltakshaver, Norges Arktiske 
Universitetsmuseum – UiT, tillatelse til arkeologisk sikringsarbeid på Rørholmen i 
Kvalvika (gnr./bnr. 44/1) i Flakstad kommune.  
 
Tillatelsen omfatter utgravning og sikring av strukturer og innsamling av 
gjenstandsmateriale på kulturminnelokalitet id. 261012, etablering av leirplass for 
feltpersonell og transport av utstyr og proviant med helikopter inn og ut av området.  
 
Tillatelse gis med følgende vilkår: 

1. Masser som graves ut skal legges tilbake til de utgravde områdene. Om mulig, tas 
vegetasjon vare på og tilbakeføres etter endt graving.  

2. Av hensyn til naturmiljø og allmenhetens utøvelse av friluftsliv, skal leirplassen 
etableres lengre inn mot fjellfoten, og ikke på strandflata eller gressletta hvor 
vegetasjonen er mindre robust.  

3. Leirplass skal ryddes etter endt utgravning. Alt avfall skal transporteres ut av området 
og til godkjent avfallsmottak. Feltpersonell skal følge de generelle bålbestemmelsene. 
Nye bålplasser skal ikke etableres.  

For helikoptertransport gis det tillatelse til inntil 3 løft inn til området før utgravning og 
inntil 3 løft ut av området etter endt utgravning.  
 
Det stilles videre følgende vilkår:  

1. Nasjonalparkforvalter skal varsles senest to dager før helikoptertransport skal skje.  
2. Landingsplass skal senest dagen før transport merkes med merkebånd og 

informasjonsskilt som opplyser allmenheten om planlagte transport og tidspunkt. 
3. Det skal være bakkemannskap på stedet før inntransport av utstyr.  
4. Under helikoptertransport må det tas hensyn til friluftsliv og dyreliv. Sau på beite skal 

ikke utsettes for unødige forstyrrelser.   

Tillatelsen til utgravning, etablering av leirplass og helikoptertransport gjelder fram til 
31. oktober 2021.  
 
Tillatelse er gitt i medhold av Forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark, § 7 andre 
ledd og § 11 jf. Naturmangfoldloven § 48.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 24/21 Omdisponering av tiltaksmidler - Lofotodden nasjonalpark - 2021 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre omdisponerer følgende midler:  
Tiltaksmidler (post1420.31) Beløp 
Kartlegging tilretteleggingstiltak – Bunessanden og 
Kvalvika/ Ryten 

Kr. 350.000 

Stitilrettelegging – Ågvatnet Kr. 100.000 
Ferdigstilling av toalett – Vindstad  Kr. 50.000 
Kartlegging dyreliv Kr. 50.000 
Informasjonstiltak/ Prosjekt Sporløs Lofotturisme/ Bistand 
marint avfall 

Kr. 50.000 

Sum Kr. 600.000 
 
 
  

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 05.08.2021  
 
Nytt forslag til vedtak fremmet av styret: 
Nasjonalparkstyret ønsker å utarbeide og trykke informasjonsplakat om sporløs ferdsel: 
Bålbrenning, søppel, vardebygging, toalettavfall, samt sikkerhet i fjellet. Disse skal 
settes opp på innfallsporter til nasjonalparken.  
 
Forslag om å øke siste post til kr. 150.000.   
 
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 

 
 
 
 

Tiltaksmidler (post1420.31)  Beløp 
Kartlegging tilretteleggingstiltak – Bunessanden og 
Kvalvika/ Ryten Kr. 350.000 

Stitilrettelegging – Ågvatnet  Kr. 100.000 
Ferdigstilling av toalett – Vindstad  Kr. 50.000 
Kartlegging dyreliv  Kr. 50.000 
Informasjonstiltak/ Prosjekt Sporløs Lofotturisme/ Bistand 
marint avfall Kr. 150.000 

Sum  Kr. 700.000 



ST 25/21 Etteranmeldt sak - Brudd på verneforskrift - Bruk av drone i 
Lofotodden nasjonalpark -

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre anmelder brudd på vernebestemmelse for Lofotodden 
nasjonalpark. Anmeldelse utarbeides av nasjonalparkforvalter og godkjennes av 
styreleder før oversendelse.  
 
Bruk av drone i Lofotodden nasjonalpark er forbudt jf. Forskrift om vern av Lofotodden 
nasjonalpark § 10, 2. ledd.  
 
Vedtak fattes med hjemmel i vedtektene for Lofotodden nasjonalparkstyret punkt 8.5. 
Nasjonalparkstyret har, som forvaltningsmyndighet, et selvstendig ansvar for å påse at 
alle brudd på verneforskriftene som styret får kjennskap til, blir rapportert/ anmeldt til 
politiet dersom det er grunn til å anta at forholdet er straffbart. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 26/21 Etteranmeldt sak - Ruteløyve gitt for fjordcruise i Reinefjorden 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret sender en henvendelse til fylkeskommunen om løyve gitt til 
chartertur inn Reinefjorden og hvorfor nasjonalparkstyret ikke er hørt i denne saken. 



Løyve som er gitt strider med nasjonalparkstyret arbeid med besøksforvaltning i 
området Bunessanden og Horseid.  
 
Etablerte chartertilbud vil potensielt øke ferdselen i Lofotodden nasjonalpark og i et 
område med prioritert naturtype sandynemark som er spesielt sårbar for ferdsel. Det er 
ikke god nok infrastruktur (kai, toalett og avfallshåndtering) eller godt nok opparbeidet 
tursti for det økte besøkstrykket som det legges opp til her.  
 
Henvendelsen utarbeides av nasjonalparkforvalter og sendes til godkjenning til 
nasjonalparkstyret.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Nasjonalparkstyret sender en henvendelse til fylkeskommunen om løyve gitt til 
chartertur inn Reinefjorden og hvorfor nasjonalparkstyret ikke er hørt i denne saken. 
Løyve som er gitt strider med nasjonalparkstyret arbeid med besøksforvaltning i 
området Bunessanden og Horseid.  
 
Etablerte chartertilbud vil potensielt øke ferdselen i Lofotodden nasjonalpark og i et 
område med prioritert naturtype sandynemark som er spesielt sårbar for ferdsel. Det er 
ikke god nok infrastruktur (kai, toalett og avfallshåndtering) eller godt nok opparbeidet 
tursti for det økte besøkstrykket som det legges opp til her.  
 
Henvendelsen utarbeides av nasjonalparkforvalter og sendes til godkjenning til 
nasjonalparkstyret.  

 
 
 
 
 
 

ST 27/21 Etteranmeldt sak - Ny runde med autorisering av guider i 
Refsvikhula - Kollhellaren 

Forslag til vedtak 
Styreleder inviterer til møte med Moskenes kommune, nasjonalparkforvaltning og 
kulturminneforvaltning for en koordinering/ utarbeiding av retningslinjer for autorisering.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Styreleder inviterer til møte med Moskenes kommune, nasjonalparkforvaltning og 
kulturminneforvaltning for en koordinering/ utarbeiding av retningslinjer for autorisering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 28/21 Eventuelt 
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Eventuelt: 
 
 

 Besøksstrategi – gjennomgang av utkast 
 

 Forvalters hjørne: 
1. Prosjekt Sporløs Lofotturisme – Status.  

 
2. Merking og skilting av stier – Ryten og Kvalvika. Skilting av tursti fra Fredvang 

skole og til Innersand. Ellers er det merket sti og satt opp skilt om sårbar 
vegetasjon.  

 



3. Kloppearbeid Ågvatnet – Status. Ca 150 meter ny klopp lagt. Fortsetter 
innsatsen nå etter ferien.  

 
4. Klopping Torsfjorden – Status. Ca. 150 – 200 meter ny klopp lagt. Det må 

kjøpes inn mer materiale som må fraktes opp, planlegges til vinter 2022.  
 

5. Grensemerking med jordskifteretten– feltarbeidet i all hovedsak gjennomført. 
 

6. Ministerbesøk på åpning av besøkssenteret for Lofotodden nasjonalpark, 9. juli 
2021.  

 
7. Kommersielt bruk av merkevaren Norges nasjonalparker – Ønske lokalt om at vi 

etablerer denne ordningen (tilhørighetslogo eller nasjonalparkpartner) – Krav om 
ferdigstilt besøksstrategi 

 
8. Prøveprosjekt på stien til Bunessanden – test av stibyggemetode og 

materialvalg. Etter anbefaling fra SNO, Rune Holen.  
 

9. Rådgivende utvalg – planlegge møte i september 
 

10. Stiskole – Brit og Ole-Jakob skal på stiskole i Geilo 

 
 
 
 


