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Utvalg
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Utvalgssak Møtedato

Gjennomgang av beitenæringas bruk

Forvalters tilrådning
Gjennomgangen tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid med
besøksstrategi.

Bakgrunn
I forbindelse med konsekvensutredningene for nasjonalparken ble det utarbeidet kart
over beiteområder for sau og trekk/flyttveger, kalvings og beiteområder for rein. Disse
er heldekkende og ligger vedlagt. Gjennomgangen under er en forenklet gjennomgang,
der det særlig for saunæringa er beskrevet de områdene som vanligvis brukes. For
reindrifta er bildet mer sammensatt.
Beiteområder for sau/storfe
Vevelstad
I Vevelstad finner vi det eneste området opp mot nasjonalparken som beites av storfe:
Andalsvågen.
På nordsiden av Vistenfjorden er det framfor alt området Visthus-AlmosenKvannlivatnan og over mot Sørfjorden (Vefsn) som blir brukt innenfor/i direkte
tilknytning til nasjonalparken. Lengre inn i fjorden er det beite i området fra Bønå mot
Finnkøtdalen i nord, Tverlandsfjellet i vest og Austerfjorden i øst.
På sørsida av Vistenfjorden beites det fra Langkilen og Strandkilen og inn i området
mot Tasslivatnet og Klavesmarka. Lengre inn beites det fra Aursletta.
Vefsn
Selv om store deler av nasjonalparken er markert som beiteområde for sau, er det i
praksis ikke sau som beiter inne i parken, selv om det kan gå streifdyr både i
Sørvassdalen og enkelte år helt til Skjørlægda. Beitene er fra Vikdalen og på østsida

av Øyfjellet og fra Hundåla og mot Hundålvatnet. I tillegg beites det mot nasjonalaprken
fra Sørfjorden.
Grane
Områdene mellom Litle Hjortskardet og Stavassdalen blir brukt som saubeite. Normalt
sett har sauen holdt seg sør for Stavasselva, men de siste årene har en mindre flokk
trukket nord for elva mot Eiteråfjellet. Det er også vanlig at mindre flokker trekker
sørover mot Gåsvassområdet.
Brønnøy
Bortsett fra beitet fra Vevelstad inn i nord mot Klavesmarka er det ikke beite i
nasjonalparken i Brønnøy. Det beites fra Børjeøra, men her holder sauen seg
hovedsakelig vest for Tettingelva. Det er mulig at det startes opp med sau på
Okanhalvøya fra sommeren 2017.
Beiteområder for rein
Hele nasjonalparken er beiteområde for rein. Reinens beitemønster er mer komplekst
og det er derfor vanskelig å gjøre samme type beskrivelse som for betie av sau.
Kalvingsområdene er særlig sårbare. Dette er Stavassdalen, området Lislfjellet,
Dempa, Grønnfjellet og Eiteråfjellet i Grane og Grønnlifjellet og Sørvassdalen i Vefsn.
Reinene er særlig sårbar for forstyrrelse fra siste halvdel av april til om lag St:Hans.
Området rundt Gåsvatnet er sommer/høstbeiter og på høsten kan det oppstå problem
med ferdsel (særlig løse hunder/trening av jakthunder) her. Både sau og rein trekker
ned for å beite på høsten og for Jillen-Njaarke sin del er det svært uheldig om rein blir
drevet sørover, inn i nabodistriktet.
Problem med ferdsel for beitenæring
Vevelstad og Grane er det et problem med laushunder i beiteområdene. I Vevelstad
har det vært flere episoder av både sau og rein som har blitt tatt/sprengt/jaget av
laushunder. Problemet har tiltatt i Stavassdalen etter hvert som besøket har økt. Både i
Vevelstad og Grane har saueiere opplevelse av at folk oppfatter at dette er områder det
er greit å slippe hunder i.

