
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Rådhuset, Reine   
Dato: 28.01.2021 
Tidspunkt: 13:00 – 14:30 

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

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ole-Jakob 
Kvalshaug 

Nasjonalparkforvalter 

Brit Grønmyr SNO 
 
 
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 1/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

  

ST 2/21 Referatsaker   
RS 1/21 Høringsuttalelse - regional friluftsforskrift for 

Lofoten 
 2020/7653 

RS 2/21 Rapport besøkende Lofotodden Nasjonalpark 
2020 

 2019/5365 

RS 3/21 Årsrapport 2020 - Organisert ferdsel - 
Kollhellaren 

 2019/5365 

RS 4/21 Underretning til klager - Henleggelse  2019/5365 
RS 5/21 Delegering av myndighet etter 

naturmangfoldloven til statsforvalterne og 
nasjonalpark og verneområdestyrer 

 2021/654 

ST 3/21 Delegerte saker   
ST 4/21 Søknad om tillatelse til bruk av drone - 

Bunessanden - Lofotodden nasjonalpark 
 2021/401 

ST 5/21 Årsrapport fra SNO til Lofotodden 
nasjonalparkstyre for 2020 

 2021/707 

ST 6/21 Årsrapport for Lofotodden nasjonalparkstyre - 
2020 

 2021/707 

ST 7/21 Rapport - Tilrådning restaurering av sti - Ryten 
Kvalvika og Bunesfjorden 

 2020/5738 

ST 8/21 Henleggelse av anmeldt forhold - ulovlig bruk av 
drone - Lofotodden nasjonalpark 

X 2020/4374 

ST 9/21 Høring - Regional friluftsforskrift - Lofoten 
Friluftsråd 

 2020/7653 

ST 10/21 Eventuelt   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 1/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 28.01.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 2/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 28.01.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

RS 1/21 Høringsuttalelse - regional friluftsforskrift for Lofoten 

RS 2/21 Rapport besøkende Lofotodden Nasjonalpark 2020 

RS 3/21 Årsrapport 2020 - Organisert ferdsel - Kollhellaren 

RS 4/21 Underretning til klager - Henleggelse 

RS 5/21 Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til statsforvalterne og 
nasjonalpark og verneområdestyrer 

ST 3/21 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 28.01.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 4/21 Søknad om tillatelse til bruk av drone - Bunessanden - Lofotodden 
nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Søker, Tryggve Karlsen, gis avslag på søknad om tillatelse til å bruke drone i 
Lofotodden nasjonalpark. Hensynet til rovfugl, og faren for uønsket presedens 
vektlegges.  
 
Avslaget gis med hjemmel i Forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark, § 10. 
 
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 28.01.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 5/21 Årsrapport fra SNO til Lofotodden nasjonalparkstyre for 2020 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret tar rapporten til orientering.  
 
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 28.01.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 
 
 
 

ST 6/21 Årsrapport for Lofotodden nasjonalparkstyre - 2020 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret godkjenner årsrapporten for 2020.  
 
 



Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 28.01.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Nasjonalparkstyret godkjenner årsrapporten med følgende endringsforslag: 

Forslag til tilføying under punkt 1.4: «Representanter for reiseliv og grunneiere ble 
oppnevnt av kommunene. Det tok tid å få oppnevnt disse medlemmer til rådgivende 
utvalg. Pandemien vanskeliggjorde i tillegg å få gjennomført den planlagte møteaktivitet 
for året 2020.» 
 
 
 

ST 7/21 Rapport - Tilrådning restaurering av sti - Ryten Kvalvika og 
Bunesfjorden 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret tar rapporten til orientering.  
 
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 28.01.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 8/21 Henleggelse av anmeldt forhold - ulovlig bruk av drone - Lofotodden 
nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret påklager henleggelse iht. vedlagt utkast utarbeidet av 
nasjonalparkforvalter. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 9/21 Høring - Regional friluftsforskrift - Lofoten Friluftsråd 

Forslag til vedtak 
Saken ble behandlet av nasjonalparkstyret på e-post 13. januar. Styret godkjente 
forslag til høringsuttalelse utarbeidet av nasjonalparkforvalter.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 

ST 10/21 Eventuelt 
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Eventuelt: 
 
 

Nasjonalparkforvalter-hjørne orientering: 

1. Henvendelser til nasjonalparkforvalter: 

a. Spørsmål om deltagelse i styringsgruppe til besøkssenter for Lofotodden 
nasjonalpark.  

b. Spørsmål om deltagelse i styringsgruppe kommunedelplan 
Naturmangfold – Flakstad kommune 

2. Nasjonale turiststier 
(https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/nasjonale-
turiststier/): Nasjonalparkforvalter deltar i styringsgruppa. God framdrift på 
arbeidet. Søknad på tilskudd er snart klar til å sendes. Søknad om autorisasjon 
av stien blir sendt i april.   

3. Besøksstrategi: Førsteutkast var planlagt ferdigstilt til mars 2021. Vi kommer 
ikke til å klare tidsfristen vi har satt for oss. Utfordrende med lokal medvirkning 
under Koronapandemien.  

4. Sporløs Lofotturisme: Mye av tiden går til å søke midler.  

5. Ny nettside for nasjonalparkstyre skal være i drift fra april.  

6. Grunneieravtaler og varsel om tiltak etter naturmangfoldloven § 47. Dette 
arbeidet settes i gang nå.  

 

Innmeldt eventuelt-sak fra styreleder: 

Rapport 1, 2021, fra Aqua Lofoten Coast Adventure: Moskenes Shipping reklamerer 
med at de tilbyr turer til yttersida av nasjonalparken, og herunder er Refsvikhula nevnt. 
Refsvikhula har ferdselsforbud etter kulturminnelovgivningen, og det er derfor uheldig 
at en aktør som ikke er autorisert for å drive guiding i hula reklamerer med det. Saken 
følges opp av forvalter og kommunen.  
 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/nasjonale-turiststier/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/nasjonale-turiststier/

