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Saksprotokoll i Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten - 27.09.2012

Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig:
Jaktlaget ved Helgelandskraft v/Ole Henriksen gis herved dispensasjon fra
verneforskriften for Lomsdal-Visten nasjonalpark for:
1. bruk av helikopter for transport av ved og utstyr til Øyvind Olsens hytte i Lomsdal
2. bruk av helikopter til frakt av felt elg ut av Lomsdalen.
3. hogst av ved til Øyvind Olsens hytte i Lomsdal

Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt 6.3 f) og h) og § 3 pkt 2.3.
Dispensasjonen for bruk av helikopter gis med følgende vilkår:






Transport av ved og utstyr gjelder ett (1) løft/tur med helikopter i perioden 1.-31. oktober
2012.
Transport av felt elg gjelder ett (1) løft/tur pr år med helikopter i perioden 25. september
– 5. november for årene 2012 – 2014.
Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge
Hvis det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne.
I forkant av hver flyging SKAL det gis beskjed til lokalt SNO-oppsyn Carl Norberg
på tlf 906 45 339.

Dispensasjonen for hogst av ved gis med følgende vilkår:







Tillatelsen gis for perioden 15. juli – 30. april for årene 2012-2014.
Det skal kun tas ut bjørk.
Uttaket skal skje i form av plukkhogst.
Gamle døende/døde trær skal stå urørt.
Trær og busker i randsonen langs vassdrag skal stå urørt.
Kvist og annet avfall fra hogsten skal ligge igjen spredt i terrenget. Det skal ikke
blokkere stier, bekker eller elver.

