
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Nevernes, Brønnøy - Nevernes 
Dato: 10.06.2021 
Tidspunkt: 11:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 9485 0808.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
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ST 9/21 Referatsaker



  
 
Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2018/7829-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 03.06.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre   

 

Særutskrift Forlengelse av dispensasjon for hogst av ved til 
Litlvasshytta - Sjørlægda - Vefsn 

 
Vedlegg: 
  

 
 

Forvalters tilrådning 
Vefsn jeger- og fiskeforening v/Roy Brubakk gis tillatelse til hogst av ved til utleiehytte ved 
Litlvatnet i Skjørlægda i Vefsn kommune samt transport av nødvendig utstyr til reparasjon av 
hytta med snøskuter. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskrift for Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve §3 punkt 2.3, bokstav a, og punkt 6.3 e og f, med 
følgende vilkår:  
 

 Dispensasjonen for uttak av ved gjelder for årene 2021-2023 og det skal ikke hogges 
eller kjøres i perioden 15. april-31.juli. 

 Kjøring av materiell og utstyr til hytta gjelder èn tur (tur/retur) og skal samkjøres med 
vedhogst. Kjøretrase og område for uttak av ved er markert på vedlagt kart. 

 Hogst på den gamle kulturmarken skal prioriteres for å hindre gjengroing. 
 Uttak utenfor gammel kulturmark skal skje i form av forsiktig tynning.  
 Gamle, døende og døde trær skal stå urørt. 
 Trær og busker i randsone til vassdrag skal stå urørt. 
 Det skal bare tas ut bjørk. 
 På kulturmark skal kvist og annet avfall etter hogst bæres bort fra hogstområdet, men 

på andre områder skal det spres jevnt i terrenget. Det skal ikke blokkere stier eller 
bekker.  

FØR hver transport SKAL det gis beskjed til lokal SNO, Carl Norberg på telefon 906 45 339 og 
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt (Torstein Appfjell, distriktsleder telefon 905 07 332). SMS er 
tilstrekkelig.  
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I tillegg til dispensasjon fra nasjonalparkstyret må du avklare med kommunen om du har behov 
for dispensasjon fra motorferdselsloven. Avgjørelsen fra nasjonalparkstyret oversendes til 
Vefsn kommune. 
 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten - 26.03.2021  
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Vefsn jeger- og fiskeforening v/Roy Brubakk gis tillatelse til hogst av ved til utleiehytte ved 
Litlvatnet i Skjørlægda i Vefsn kommune samt transport av nødvendig utstyr til reparasjon av 
hytta med snøskuter. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskrift for Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve §3 punkt 2.3, bokstav a, og punkt 6.3 e og f, med 
følgende vilkår:  
 

 Dispensasjonen for uttak av ved gjelder for årene 2021-2023 og det skal ikke hogges 
eller kjøres i perioden 15. april-31.juli. 

 Kjøring av materiell og utstyr til hytta gjelder èn tur (tur/retur) og skal samkjøres med 
vedhogst. Kjøretrase og område for uttak av ved er markert på vedlagt kart. 

 Hogst på den gamle kulturmarken skal prioriteres for å hindre gjengroing. 
 Uttak utenfor gammel kulturmark skal skje i form av forsiktig tynning.  
 Gamle, døende og døde trær skal stå urørt. 
 Trær og busker i randsone til vassdrag skal stå urørt. 
 Det skal bare tas ut bjørk. 
 På kulturmark skal kvist og annet avfall etter hogst bæres bort fra hogstområdet, men 

på andre områder skal det spres jevnt i terrenget. Det skal ikke blokkere stier eller 
bekker.  

FØR hver transport SKAL det gis beskjed til lokal SNO, Carl Norberg på telefon 906 45 339 og 
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt (Torstein Appfjell, distriktsleder telefon 905 07 332). SMS er 
tilstrekkelig.  
 
I tillegg til dispensasjon fra nasjonalparkstyret må du avklare med kommunen om du har behov 
for dispensasjon fra motorferdselsloven. Avgjørelsen fra nasjonalparkstyret oversendes til 
Vefsn kommune. 
 
 
 
Søknaden 
Roy Brubakk har i e-post den 10 mars 2021 søkt om tillatelse til vedhogst til Vefsn JFFs hytte 
ved Litlvatnet i Skjørlægda i Vefsn.  
 
Det er fra tidligere gitt en tillatelse til hogst av ved til samme hytte i perioden 2018 – 2021 (til 15 
april). Denne tillatelsen er i så måte fortsatt gjeldende. 
 
Brubakk søker også om bruk av snøskuter for transport av utstyr i forbindelse med 
reparasjoner av hytta og for å transportere fram veden til hytta.  
 
Naturmangfoldloven og verneforskrift 
Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve ble opprettet ved kgl.res. av 29. mai 
2009. Verneforskriften forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. 
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Formålet med Lomsdal-Visten nasjonalpark er å: 
Bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde. Bevare det biologiske mangfoldet 
med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og kulturminner. Sikre 
variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen. Sikre 
rotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra 
dem. Bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra 
fjord til fjell på Helgeland.  
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes til reindrift. 
 
Verneforskriften sier at all vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade 
og ødeleggelse. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til uttak av ved til hytter og gammer i 
nasjonalparken. Dette står i verneforskriftens § 3, punkt 2.3, bokstav a.  
 
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Vurdering av saken 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at alle vedtak som berører naturmangfoldet skal bygge på 
vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om naturmangfoldet og virkningen på det. Området 
ble kartlagt i forbindelse med forslag til verneplan for barskog i Midt-Norge (NINA rapport 006). 
Opplysningene om naturmangfoldet er i hovedsak hentet fra denne rapporten, Naturbase, og 
sårbarhetsvurdering og naturtypekartlegging i Skjørlægda (Rapport MU2018-20) 
 
Vefsn jeger- og fiskeforenings hytte «Litlvasshytto» ligger ved Litlvatnet i Skjørlægda i Vefsn 
kommune. Hytta ligger på den gamle innmarka etter den tidligere husmannsplassen. 
«Litlvasshytto» står på tuftene til tidligere våningshus på husmannsplassen, på gammel 
kulturmark, og brukes som utleiehytte. En liten km sør i dalføret står «Oladalshytta» som er 
oppført som et krigsminnesmerke. Drøye to km nordvest for Litlvatnet står Sæterskardhytta, ei 
åpen hytte og lengst nord i Skjørlægda finner vi Fjellgården med intakt våningshus og 
slåttemark som skjøttes årlig. Det har til sammen vært fire gårder/husmannsplasser i 
Skjørlægda, samt ei sæter. Bortsett fra Fjellgården er kulturmarkene helt eller delvis gjengrodd. 
 
Generelt er vegetasjonenen i dalføret variert med flere kravfulle skogsutforminger. Spesielt 
finnes store utforminger av urterik granskog. Området har store verneverdier og en variert 
natur. Småbregnegranskog er den vanligste skogtypen, men i området forekommer også 
gammel furuskog og fjellbjørkeskog. Fordi området allerede inngikk i tidligere Skjørlægda 
naturreservat ble det ikke særlig kartlagt med verneplanprosessen for Lomsdal-Visten/Njaarke. 
Området er et av de mest brukte i nasjonalparken, i forbindelse med sårbarhetsvurdering og 
naturtypekartlegging som ble gjennomført av Miljøfaglig utredning i 2017 ble det derfor bedt 
særlige vurderinger av de gamle kulturmarkene. Ved Litlvatnets sørvestlige side ble det 
registrert ei viktig rikmyr. I følge Naturbase er det ikke registrert rødlistearter i langs den 
omsøkte kjøretraséen. Norsk rødliste er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut i 
Norge. 
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Gammel kulturmarker er generelt truet av gjengroing. Gammel kulturmark er en av de mest 
artsrike naturtypene vi har, og om lag halvparten av våre truede og sjeldne arter er knyttet til 
ulike former for kulturmark. Hogst som bidrar til rydding av kulturmark er derfor positivt for 
bevaring av det biologiske mangfoldet. Med unntak av Fjellgården beskriver Miljøfaglig 
utredning de gamle kulturmarkene som gjengrodd av skogsvegetasjon. Selv om det er synlige 
åpninger i skogen har engartene som antakeligvis en gang stod her, blitt utkonkurrert av 
vanlige arter i skog.  
 
Området brukes som reinbeite. 
 
Det er gode nok kunnskaper om naturmangfoldet, dette betyr at naturmangfoldlovens § 9, 
«føre-var- prinsippet», ikke brukes i denne saken.  
 
Naturmangfoldlovens § 10 sier at økosystemtilnærming og samlet belastning på et område skal 
vurderes. Det skal også vurderes om en dispensasjon kan skape presedens og på den måten 
bidra til en gradvis forringing av området og forvitring av verneforskriften. Uttak av bjørk på den 
gamle innmarka, samt forsiktig tynning i områdene rundt denne vil ikke ha negativ innvirkning 
på skogen som habitat for fugl og jordboende sopp. I forvaltningsplanen for Lomsdal-
Visten/Njaarke er det gitt retningslinjer for hogst av ved til hytter og gammer i nasjonalparken. 
Her kommer det fram at hogst skal skje i form av plukkhogst av lauvtre og at hogsten bør skje 
utenom hekkesesongen for fugl.  Det skal bare tas ut lauvskog (evt plantet gran) og trærne skal 
kappes ved bakken. Kvist og annet hogstavfall skal spres i terrenget og ikke blokkere stier, 
bekker eller elver. Dersom hogst skjer på gammel kulturmark skal kvist og annet avfall fjernes 
fra kulturmarkarealet. Videre skal kantvegetasjon langs vassdrag og gamle og døde trær stå 
urørt. Det siste fordi dødt trevirke er et viktig leveområde for en del spesialiserte vedboende 
organismer (sopp og insekter) som er sårbare og trua. Der det er tilgang på lauvskog på 
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gjengrodd kulturmark skal hogsten i første omgang foregå her. Den omsøkte hogsten ved 
Litlvatnet skjer nettopp på slike gjengrodde kulturmarker og med de begrensningene som er 
angitt ovenfor bedømmes det som at hogsten ikke fører til vesentlige skader på verneverdiene. 
Området er for gjenngrodd til at hogsten vil ha positiv påvirkning på bevaring av arter knytta til 
slåttemark/kultrumark, men den vil kunne bidra positivt til å opprettholde landskapsrommet. 
 
Vedhogsten vil ha et relativt beskjedent omfang. Videre bør transporten av utstyret samkjøres 
med vedhogsten slik at motorferdselen begrenser seg til èn tur inn i området. Med et slikt vilkår 
vil den samla belastningen for naturmangfoldet i området være liten. 
 
Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 er ikke relevante i denne saken og er derfor ikke vurdert. 
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ST 10/21 Delegerte saker



 
Nasjonalpark Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
Landskapsvernområde Strauman landskapsvernområde 
  

Postadresse 
c/o Statsforvalteren i Nordland 
Postboks 1405  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Trofors jernbanestasjon 
8680 Trofors 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47 +4775547819 
sfnopost@statsforvalteren.no 
www.fylkesmannen.no/nordland 

Finn David Lund 
Vestersivegen 1009 
8685  Trofors 

 

Saksbehandler Bjørnar Aarstrand Vår ref. 2014/2727  Deres ref.  Dato 26.03.2021 

 

Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Lomsdal - Visten 
nasjonalpark for transport av varer og utstyr for 
husdyrhold. 

Her kommer svar på søknaden din om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Lomsdal-
Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for frakt av saltstein og utstyr til gjeterhytte i 
Svenningskardet i Grane.  
 
Vedtak 
Finn David Lund får dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Lomsdal-Visten  
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for bruk av snøskuter på snødekt mark til transport 
av saltstein til gjeterhytte i Svenningskardet i Grane kommune. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3, bokstav d - e, og i henhold til delegert myndighet 
fra Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.  
 
Du får dispensasjon med følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder én årlig tur i årene 2021-2023 
- Dispensasjonen gjelder frakt av saltstein og nødvendig utstyr for reparasjon av 

anlegget. 
- Dispensasjonen gjelder for vedlagt trase og kjøringa skal skje før 15. april 
- Dersom det er rein i området må du vise særlig hensyn. Sakk ned på fart og stopp 

om nødvendig slik at reinen får forflyttet seg  
- Transporten skal ikke skje på utfartsdagene i påsken: Fra og med Skjærtorsdag til og 

med 2. påskedag 
- Du skal registrere kjøringa før du starter i kjørebok 
- Du skal ha med dispensasjon med kart og kjørebok på hver tur. 

Du må avklare med kommunen om du trenger egen dispensasjon etter motorferdselloven. 
Vedtaket fra nasjonalparkstyre oversendes med kopi til Grane kommune. 
 
Klage på vedtak  
Du kan klage på vedtaket. Klagen må sendes til nasjonalparkstyret i løpet av tre uker etter at 
du har fått dette brevet. Nasjonalparkstyret vil da se på saken en gang til. Hvis vedtaket ikke 
blir omgjort blir klagen oversendt Miljødirektoratet for behandling. 
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Bakgrunn 
Finn David Lund har i søknad den 25. mars 2021 bedt om dispensasjon for frakt av saltstein 
og diverse utstyr til gjeterhytte i Svenningskardet.  
 
Lovgrunnlag  
Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve ble opprettet ved kgl.res. av 29. 
mai 2009. Verneforskriften forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.  
 
Formålet med Lomsdal-Visten nasjonalpark er å:  
Bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde. Bevare det biologiske mangfoldet 
med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og kulturminner. Sikre 
variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen. 
Sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk 
materiale fra dem. Bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert 
kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland.  
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget 
innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes til 
reindrift.  
 
Motorferdsel på land, i ferskvann og i luften under 300 meter forbudt er forbudt etter 
verneforskriftens § 3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorisert ferdsel på 
vinterføre i forbindelse med husdyrhold. Dette står i verneforskriftens § 3, punkt 6.3, bokstav 
d.  
 
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Vurdering av søknaden  
Søknaden er innenfor verneforskriftens mulighet til å gi dispensasjon.  
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at alle vedtak som berører naturmangfoldet skal bygge på 
vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om naturmangfoldet og virkningen på det.  
Kunnskapen om naturverdiene i området anses som god og er i hovedsak hentet fra arbeidet 
med verneplan for Lomsdal-Visten (Miljøfaglig Utredning rapport 2004:3) og 
www.naturbase.no. Svenningskardmyrene er et større myrområde som veksler mellom åpne 
myrer, vierkratt og slyngende bekker med frodig kantvegetasjon. Myrområdet består delvis 
av rikmyr. Rikmyr har høyt kalkinnhold i torva, noe som betyr at i man ofte finner flere arter i 
områder med rikmyr. På Svenningskardmyrene er det kartlagt flere base/kalkkrevende arter. 
Området er også et potensielt viktig viltområde, særlig for fugl. I området rundt Dempa er det 
gammel barskog med til dels svært gamle graner og mye dødved. Det er ikke registrert 
rødlistearter i området. Norsk rødliste er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut i 
Norge (for mer informasjon se http://www.artsdatabanken.no/Rodliste).  
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Svenningskardet er et viktig vårbeite for rein. Det skal vises særlige hensyn slik at reinen får 
mulighet til å forflytte seg rolig. Skuterkjøring skal skje før 15. april for å minske forstyrrelsen 
på rein i tida før kalving.  
 
Vi har gode kunnskaper om naturforholdene i Svenningskardet. Naturmangfoldlovens § 9, 
“føre-var-prinsippet”, skal derfor ikke brukes.  
 
Naturmangfoldlovens § 10 sier at økosystemtilnærming og samlet belastning på et område 
skal vurderes. Det skal også vurderes om en dispensasjon kan skape presedens og på den 
måten bidra til en gradvis forringing av området og forvitring av verneforskriften.  
 
Svenningskardet er et viktig beiteområde for både sau og rein. I tillegg til gjeterhytta er det et 
samlegjerde for sau i området og et reingjerde. Ut over dette er området lite påvirket.  
 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet fordi det kan ha negative effekter for  
verneverdiene gjennom forstyrrelser av dyreliv, slitasje og støy. I tillegg kan det forstyrre fred 
og ro som grunnlag for utøvelse av friluftsliv. Det er tidligere gitt dispensasjon for frakt av 
materialer og utstyr i forbindelse med reparasjon av gjeterhytta samt innkjøring av 
saltslikkestein. Kjøring på snødekt mark i et slikt begrenset omfang vil ikke virke negativt på 
vegetasjonen i området eller dyreliv med de forbehold som er gitt. Den omsøkte 
skuterkjøringen, vurdert sammen med annen lovlig skuterkjøring i området, er i så begrenset 
omfang at det ikke vil gi en samla belastning som går ut over det området kan bære.  
 
Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 er ikke relevante i denne saken og er derfor ikke vurdert. 
 
 
 
Parter i saken: 
Finn David Lund Nedre Hjortskarmo 

  
Med hilsen 
 
Bjørnar Aarstrand 
Nasjonalparkforvalter 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
Vedlegg: 
1 Skutertrase Svenningskardet 

 
Kopi til: 
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt v/ Torstein 
Appfjell 

Haustreisveien 98 8680 TROFORS 

Statsforvalteren i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
GRANE KOMMUNE Industriveien 2 8682 TROFORS 
Statens Naturoppsyn Trofors Trofors jernbanestasjon 8680 TROFORS 
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Lomsdal-Visten nasjonalpark
Njaarken vaarjelimmiedajve
Grane kommune

Skutertrase
Målestokk 1 : 25 000
0 750 1 500375 meter

14



 
Nasjonalpark Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
Landskapsvernområde Strauman landskapsvernområde 
  

Postadresse 
c/o Statsforvalteren i Nordland 
Postboks 1405  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Trofors jernbanestasjon 
8680 Trofors 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47 +4775547819 
sfnopost@statsforvalteren.no 
www.fylkesmannen.no/nordland 

OLADALENS VENNER 
c/o Oskar Arne Fagervik Skjervengan 22C 
8657  MOSJØEN 

 

Saksbehandler Bjørnar Aarstrand Vår ref. 2018/1313  Deres ref.  Dato 24.03.2021 

 

Dispensasjon fra verneforskriften Lomsdal - Visten 
nasjonalpark for bruk av snøskuter. 

Vedtak 
Oladalens venner får fornyet dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Lomsdal-
Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for transport av varer og utstyr til 
Oladalshytta i Skjørlægda i Vefsn kommune. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
verneforskriftens § 3, punkt 6.3, bokstav f, og i henhold til delegert myndighet fra Lomsdal-
Visten nasjonalparkstyre.  
 
Dere får dispensasjon med følgende vilkår:  

- Dispensasjonen gjelder for én snøskuter med inntil fire årlige turer i perioden 2021-
2023. Kjøringa skal skje på snødekt og frossen mark. Det er ikke tillatt å kjøre etter 
15. april.  

- Dispensasjonen gjelder for vedlagt trase.  
- Dersom det er rein i området må dere vise særlig hensyn. Sakk ned på fart og stopp 

om nødvendig slik at reinen får forflyttet seg.  
- Transport skal ikke skje i utfartsdagene i påsken: Fra og med Skjærtorsdag til og med 

2. påskedag. 
- Dere skal registrere kjøringa før dere starter i tidligere tilsendt kjørebok (dato og 

signatur). Etter at dispensasjonen er utløpt (og senest 01.06.2023) skal kjøreboka 
sendes inn til nasjonalparkstyret (evt kopi av kjørebok dersom det søkes om videre 
dispensasjon).  

- Dere skal ha med dispensasjon (denne siden) med kart, kjørebok og tillatelse fra 
Vefsn kommune på hver tur.  

 
I tillegg til dispensasjon fra nasjonalparkstyret må dere ha egen dispensasjon fra Vefsn 
kommune. Søknaden og dette vedtaket videresendes til kommunen som behandler den. 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
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Bakgrunn 
Oladalens venner ved Oddgeir Johansen har den 18. mars 2021 søkt om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve til frakt av 
varer og utstyr til Oladalshytta i Skjørlægda i Vefsn kommune.  
 
Det har tidligere vært gitt dispensasjon til samme formål. Siste dispensasjon utløp 2020. 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Lovgrunnlag  
Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve ble opprettet ved kgl.res. av 29. 
mai 2009. Verneforskriften forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.  
 
Formålet med Lomsdal-Visten nasjonalpark er å:  
Bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde. Bevare det biologiske mangfoldet 
med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og kulturminner. Sikre 
variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen. 
Sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk 
materiale fra dem. Bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert 
kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland.  
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget 
innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes til 
reindrift. 
 
Motorferdsel på land, i ferskvann og i luften under 300 meter forbudt er forbudt etter 
verneforskriftens § 3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorisert ferdsel på 
vinterføre for transport av varer og utstyr til hytter og gammer, dette står i verneforskriftens § 
3, punkt 6.3 bokstav f.  
 
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Vurdering 
Søknaden er innenfor verneforskriftens mulighet til å gi dispensasjon. I forvaltningsplanen for 
Lomsdal-Visten/Njaarke er det gitt retningslinjer for motorferdsel i utmark. Her åpnes det opp 
for maks seks turer per år. Målet er at motorferdselen skal reduseres til et minimum.  
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at alle vedtak som berører naturmangfoldet skal bygge på 
vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om naturmangfoldet og virkningen på det. 
Området Holmfjellet-grense tidligere Skjørlegda naturreservat ble godt kartlagt i forbindelse 
med verneplan for Lomsdal-Visten (Miljøfaglig utredning, rapport 2004:3). Området ble også 
kartlagt i forbindelse med forslag til verneplan for barskog i Midt-Norge (DN-rapport 1991-1). 

16



 
 
 www.fylkesmannen.no/nordland Saksbehandler Bjørnar Aarstrand Side 3 av 4 

Opplysningene om naturmangfoldet er i hovedsak hentet fra disse rapportene og 
www.naturbase.no.  
Oladalshytta er en rekonstruksjon av hytta som ble benyttet av kompani Linge under 
våpentransporten mellom kyst og Vefsndalføret under andre verdenskrig. Hytta ligger innerst 
i Skjørlægda, øverst i barskogen med et forholdsvis beskjedent bjørkebelte ovenfor opp mot 
fjellet. Generelt er vegetasjonen variert med flere kravfulle skogsutforminger. I området 
finnes store forekomster av urterik granskog. Naturskogen er på flere felter helt intakt og i 
øvre del av barskogbeltet finnes det gammel furuskog med urskogpreg. I følge Naturbase er 
det ikke registrert rødlistearter i langs den omsøkte kjøretraséen. Norsk rødliste er en 
oversikt over arter som har risiko for å dø ut i Norge (for mer informasjon se 
http://www.artsdatabanken.no/Rodliste). Hele området brukes som reinbeite. 
 
Selv om det ikke er registrert truede arter eller høgt verdisatte naturverdier i det gamle 
naturreservatet er det rimelig å anta at det er høge verdier knyttet til gammel skog. Fordi  
området allerede var vernet som naturreservat ble det ikke gjort  
naturtypekartlegginger her under utredningsarbeidet med nasjonalparken. 
 
Området ble under arbeidet med verneplan for barskog i Midt-Norge beskrevet som svært 
verneverdig med områder med urskogspreg, artsrik flora og en interessant dynamikk mellom 
gran og fjellbjørkeskog. Det er derfor rimelig å anta at det både kan være viktige naturtyper i 
området og ikke-registrerte rødslistearter. Det er sannsynlig at man vil finne rødlistearter i 
den gamle gran- og furuskogen, i tillegg til på rikbarkstrær som osp og selje. Det kan også 
hekke rødlisteartede fugler i området. Det må derfor tas hensyn til “føre-var-prinsippet”, 
naturmangfoldlovens § 9.  
 
Ferdsel med snøskuter virker forstyrrende på rein, elg, rovdyr og hekkende kongeørn og 
jaktfalk1. Både kongeørn og jaktfalk hekker tidlig og vil dermed kunne forstyrres av ferdsel. 
Det er imidlertid ingen kjente reirlokaliteter i tilknytning til kjøretraséen, selv om det er gjort 
observasjoner av både falk og ørn i Skjørlægda. Elg og rein kan bli forstyrret i en sårbar 
periode der dyrene har begrenset mattilgang og der forflytting krever mer energi enn på 
barmark. For å minske forstyrrelsen på rein i kalvingstida skal skuterkjøring skje før 15. april. 
Det stilles derfor også krav om at man må sakke ned, og ved behov stoppe snøskuteren for 
å la rein forflytte seg rolig. 
 
Naturmangfoldlovens § 10 sier at økosystemtilnærming og samlet belastning på et område 
skal vurderes. Det skal også vurderes om en dispensasjon kan skape presedens og på den 
måten bidra til en gradvis forringing av området og forvitring av verneforskriften. I Skjørlægda 
er det ei foreningshytte som eies av Vefsn jeger- og fiskeforening og to åpne husvær som 
eies av Statskog, i tillegg til Oladalshytta. Tidligere var det gårdsdrift på Fjellgården 
(Eiteråfjell) og Skjørlægdgården, og i korte perioder ved Litlvatnet og Tverrelvmoen 
(Skjørlægdsetra). Fjellgården hadde også seter. Til tross for flere hytter og tidligere 

 
1 Naturvårdsverket rapport 6622, sidene 21-25 
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kulturmark oppleves Skjørlægda som et lite påvirket område. Ut over hyttene og restene av 
gammel kulturmark, er det liten grad av synlig menneskelig påvirkning i området. Man kan 
finne spor etter hogster, og ved utløpet av Storvatnet er det rester etter en fløterdam. 
 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet fordi det kan ha negative effekter for 
verneverdiene gjennom forstyrrelser, slitasje og støy, i tillegg til at det forstyrrer fred og ro 
som grunnlag for utøvelse av friluftsliv. Vefsn- jeger og fiskeforening har dispensasjon til å 
frakte varer og utstyr med snøskuter til Litlvasshytto. Til de to åpne husværene fraktes utstyr 
av SNO som del av oppdraget fra nasjonalparkstyret. Det har også blitt gitt dispensasjon for 
utfrakting av felt elg med helikopter. Kjøring på snødekt mark i et så begrenset omfang som 
det her er søkt om vil ikke, sammen med annen lovlig snøskuterkjøring i området, virke 
negativt på vegetasjonen. 
 
Skjørlægda er et av de mest attraktive turmålene i nasjonalparken. Den største 
friluftsaktiviteten er knyttet til perioden juni-august, selv om det også er noe vintertrafikk i 
området. Forstyrrelser for friluftslivet må betraktes å være kortvarig og vurderes derfor som 
akseptabel. Det settes likevel krav om at transporten ikke skal skje i utfartsdagene i påsken. 
 
Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 er ikke relevante i denne saken og er derfor ikke vurdert. 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørnar Aarstrand 
Nasjonalparkforvalter 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
Vedlegg: 
1 Trase Oladalen 

 
Kopi til: 
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt v/ Torstein 
Appfjell 

Haustreisveien 98 8680 TROFORS 

STATSKOG HELGELAND Nordlandsveien 70 8626 MO I RANA 
VEFSN KOMMUNE Postboks 560 8651 MOSJØEN 
STATSFORVALTEREN I NORDLAND Postboks 1405 8002 BODØ 
Statens Naturoppsyn Trofors Trofors jernbanestasjon 8680 TROFORS 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2019/7911-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 31.05.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 11/21 10.06.2021 

 

Åpning av utkikkspunkt Nevernes. 

 
 

Forvalters tilrådning 
Saken legges fram som en diskusjonssak. 
 
 
Bakgrunn 
Styret for Lomsdal- Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve har vedtatt 
bygging av utkikkspunkt på Nevernes i tilknyttning til innfallsporten. Utkikkspunktet ble 
bygget i 2020 og er nå ferdigstilt med sti helt fram. 
 

 
Utsnitt av bilder fra sti, hentet fra Facebook – bilder Carl Norberg. 
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Utkikkspunkt Nevernes. 
 
 
Det er ønske om at det skal være en formell åpning av utkikkspunktet før sesongen 
setter i gang for grunneier på Nevernes, Aage Oxholm. Dato for markeringen er derfor 
satt til 16. juni 2021 kl 16.00 på Nevernes. 
 
På grunn av anbefalinger av arrangementer i forhold til korona-restriksjoner er det ikke 
sendt ut invitasjoner annet enn lokalt. 
 
Siden styremøtet er planlagt på Nevernes i Brønnøy legges det opp til en befaring av 
utsiktspunktet og at grunner, Aage Oxholm inviteres inn for å orientere litt rundt 
åpningen. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/3862-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 03.06.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 12/21 10.06.2021 

 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften, Njaarken/Lomsdal - 
Visten nasjonalpark for etablering av skjul i forbindelse med åtejakt 
på jerv i Okfjorden, Brynjar Harsvik 

 
Vedlegg: 
1 Søknad om å opprette åteplass for jakt på jerv 
2 IMG_6169 
3 IMG_6170 
4 IMG_5796 

 
 

Forvalters tilrådning 

Søknaden fra Brynjar Harsvik om på bygge en jaktbu i Okfjorden avslås. 
Omsøkte tiltak vurderes å være i strid men vernevedtakets formål og forvaltningsplan. 
Dette med hjemmel i forskrift om vern av Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve §3 ledd 1. 
 
 
Søknaden 
Brynjar Harsvik søker om dispensasjon fra verneforskriften for Njaarken 
vaarjelimmiedajve/Lomsdal-Visten nasjonalpark for å etablere jaktbu åteplass for jerv. 
Installasjonen søkes etablert i på nordvestlige side i Okfjorden i Brønnøy kommune ved 
en liten åpning ved Elnåsen. Søknaden gir en grundig beskrivelse av tiltaket og ligger 
vedlagt. 
 
I søknaden beskrives også mulig inntransport av jaktbua.  
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Utsnitt av flyfoto – X (midt i kartet) indikerer tiltaket i Okfjorden   
 
Naturmangfoldloven og verneforskrift 
Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve ble opprettet ved kgl.res. av 
29. mai 2009. Verneforskriften forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.  
 
Formålet med Lomsdal-Visten nasjonalpark er å:  
Bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde. Bevare det biologiske 
mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og 
kulturminner. Sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende 
barskogområder i regionen. Sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det 
fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem. Bevare, sammen med 
landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på 
Helgeland.  
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget 
innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området 
brukes til reindrift.  
 
Etter verneforskriftens § 3 er landskapet vernet mot inngrep. Vernemyndigheten kan 
likevel gi dispensasjon til ombygginger, mindre tilbygg på eksisterende bygg og 
bygninger i tilknytting til landbruk- og reindrift. Det er ikke gitt direkte tillatelse til oppsett 
av jaktbu i verneforskriften. 
 
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Vurdering av saken 
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at alle vedtak som berører naturmangfoldet skal bygge 
på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om naturmangfoldet og virkningen på 
det.  
 
Kunnskapen om naturverdiene i området anses som god og er i hovedsak hentet fra 
arbeidet med verneplan for Lomsdal-Visten (Miljøfaglig Utredning rapport 2004:3) og 
natrubase. Vi har gode kunnskaper om naturforholdene i Okfjorden. 
Naturmangfoldlovens § 9, “føre-var-prinsippet”, skal derfor ikke brukes.  
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Naturmangfoldlovens § 10 sier at økosystemtilnærming og samlet belastning på et 
område skal vurderes. Det skal også vurderes om en dispensasjon kan skape 
presedens og på den måten bidra til en gradvis forringing av området og forvitring av 
verneforskriften.  
 
Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 er ikke relevante i denne saken og er derfor ikke 
vurdert. 
 
Jakt er ikke berørt av vernebestemmelsene for Lomsdal- Visten nasjonalpark, slik at 
det er viltlovens bestemmelser som gjelder. innretninger og inngrep som jeger ønsker å 
bruke under jakt vil likevel være rammet av vernebestemmelsene. Dette vil også gjelde 
for ei jaktbu slik det søkes om her. 
 
Verneforskriften åpner for nødvendige bygninger i forbindelse med landbruk eller 
reindrift, se 
kap 4.2 om reindrift og kap 4.3 om landbruk. Buer i forbindelse med jakt går ikke inn 
under dette og kan ikke gis tillatelse til.  
 
Grunneier kan styre jakt og fisk på ulike arter, innenfor gjeldende regelverk, gjennom å 
regulere antall jakt- og fiskekort som selges og ved å sette kvoter. Kommunens 
myndighet innen forvaltning av hjortevilt endres ikke av verneforskriften. 
 
Rovviltforvaltningen reguleres ikke av verneforskriften. 
 
Styret tar med bakgrunn i dette kun stilling til selve byggingen som det søkes om og 
ikke reguleringen/jakt på rovvilt.  
 
Jakt er ikke berørt av vernebestemmelsene for Lomsdal- Visten nasjonalpark, slik at 
det er viltlovens bestemmelser som gjelder. innretninger og inngrep som jeger ønsker å 
bruke under jakt vil likevel være rammet av vernebestemmelsene. Dette vil også gjelde 
for ei jaktbu slik det søkes om her. 
 
Det settes også krav til bruk av åte i et verneområde. 
 
Jaktbua beskrives som et bygningsmessig beskjedent tiltak. Dette gjelder både 
bygningsmessig og for inntransport (elgtrekk). Området hvor jaktbua er søkt oppsatt er 
et området som ikke er tilrettelagt for allmenheten, og det er ikke beskrevet kjente 
verneverdier i dette området. 
 
Forvalter er ikke kjent med lignende saker som har vært behandlet av styret, og som 
kan danne presedens for saken. 
 
Tross beskjedent inngrep ved tilrettelegging av omsøkt jaktbu, så åpner ikke 
verneforskriften for slike byggverk i nasjonalparken. Forvaltningsplanen sier at «buer i 
forbindelse med jakt går ikke under landbruk og reindrift og kan derfor ikke gis tillatelse 
til. 
 
Med bakgrunn i dette så må det derfor innstilles på et avslag på søknaden om jaktbu. 
Dersom det likevel skulle blitt gitt en tillatelse må man også sette vilkår til inntransport, 
bruk av åte og eventuelt se om det er mulighet for å sette en tidsbegrensning på 
tiltaket.
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Søknad om å opprette åteplass for jakt på jerv. 

Etter det vi kjenner til felles det svært lite jerv i ytre strøk av Helgeland. Vi disponerer elgjakt på store 
deler av områdene fra Storbørja, Lissbørja, Fagerlia, Okfjorden og Andalshatten. I den anledning ser 
vi stadig tegn til at det frekventerer en hel del jerv i området. Okfjorden har utmerket seg ved at vi på 
relativt få jaktdager har observert flere jerver. Vi har vel i snitt jaktet rundt tre til fire dager i området 
hver høst siden 2013 minus et par år. I løpet av disse korte periodene har vi sett jerv på et lite 
område fire ganger. Det er snakk om området fra Skardåvatnet til Fornesodden på Nordvestsiden av 
Okfjorden. Etter å ha gjort oss godt kjent i området og sett hvor viltet beveger seg har vi funnet ut at 
det er et sted som utmerker seg som egnet for å etablere en åteplass. Det er ei lita myr med passe 
oversikt og forholdsvis grei adkomst. Det er en av få trygge plasser på den siden av Okfjorden hvor 
det er mulig å legge fra seg en båt. Posisjonen til myra er  65o32’56,5’’N 12o28’52,7’’E 
Vi ser for oss å bygge ei bitte lita bu i lemmer som kan transporteres opp til myra ved hjelp av en 
elgvinsj eller med helikopter. Bua tenkes bygd slik at det er plass til en person å ligge og sitte ved ei 
luke i veggen. Mål anslås til 2,2x2 meter, og 1,8 meters høyde. Den males i nøytral farge og plasseres 
anonymt i terrenget. Det vil ikke være behov for å gjøre noen slags inngrep i vegetasjon i området, og 
vi legger vekt på å lage dette slik at det kan fjernes ved en senere anledning. Avstanden fra sjøen til 
bua vil bli ca 200 meter. Vi tror at åtets beliggenhet i forhold til egnet havn vil være slik at det er 
minimal sjanse for at jerven skal oppdage båten og ferdsel opp til bua. Åtet planlegges overvåket 
med viltkamera, slik at vi får varsel om når det er aktivitet på åtet. Vi har funnet ut at det er 
telefondekning på plassen. Det er ofte en del rein i området, så vi antar at eventuell felling av jerv i 
området vil kunne ha positiv effekt for reindriften og har fått positive signaler derfra om tiltaket. 
Dersom vi får tillatelse til å plassere ut denne bua slik vi ønsker tar vi sikte på å få det gjort så snart 
som mulig, slik at det er muligheter for å ta den i bruk til vinteren. Vedlegger kart med påtegnet 
plassering og bilde fra stedet.  
Ta gjerne kontakt om det skulle være spørsmål 

Med vennlig hilsen  

Brynjar Harsvik 
Kløverveien 12 
8906 Brønnøysund 
41123474
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/3770-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 31.05.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 13/21 10.06.2021 

 

Avtale om leie av kontorplass til forvalter mellom Vevelstad 
kommune og Statsforvalteren i Nordland. 

 
Vedlegg: 
1 Leieavtale 

 
 

Forvalters tilrådning 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve tar framlagte 
leieavtale mellom Statsforvalteren i Nordland og Vevelstad kommune til orientering. 
 
 
Bakgrunn 
 
Styret for Lomsdal- Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedaive oppfordret i 
desember 2020 Statsforvalteren i Nordland (da fylkesmannen) om å sikre en ordning 
med kontor/arbeidsplass for nasjonalparkforvalter utenom knutepunkt Trofors. Vedtaket 
er referert under: 
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Vurdering av saken 
Statsforvalteren i Nordland har vinter/vår 2021 arbeidet med en løsning som 
imøtekommer styrets vedtak på en tilfredsstillende måte. 
 
Kostnaden for leie av kontor er gratis første år. Endelig leiesum etter dette er ikke 
endelig avklart, men det er antydet en rimelig leie eller en leie til selvkost. 
 
Kommende kostnad på leie av plass vil måtte innarbeides i budsjett for 2022. Fra 
tidligere er det inngått avtale om leie for kontorsted, utstilling og lager på Trofors til 
Grane kommune. Denne avtalen ble inngått i 2015 og har en i dag en leie på kr 5.200,-
/mnd. 
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Husleieavtale 

 
 
1. AVTALENS PARTER 
 
Utleier:   Vevelstad kommune   
Adresse:   Forvikveien 118, 8976 Vevelstad 
Kontaktperson   Kirsti Tømmervold  
Telefon:   +47 915 34 664   
Organisasjonsnummer: 940 651 034  
 
Leietaker:              Statsforvalteren v/xxxx xxxxx 
Adresse:                                  
Kontaktperson:   xxx 
Telefon:              xxx 
Org nr    xxx 
 
 
 
2. LEIEFORHOLDET OMFATTER 
Leieobjektets adresse er Forvikveien 135, 8976 Vevelstad i Vevelstad kommune. Avtalen 
regulerer forhold knyttet til arbeidsplass for én -1- person, inkl bruk av fellesarealer som 
kjøkken og fasiliteter, pauserom, møterom med fasiliteter.  
 
 

3. VARIGHET  
Leieforholdet gjelder i en prøveperiode på ett -1- år fra underskriftsdato 1.5.2021, med opsjon 
på fornyelse.  
  
 
4. BRUKEN AV LOKALENE 
Lokalene skal brukes til arbeidsoppgaver som er knyttet til stilling som 
nasjonalparkforvaltere. Lokalene kan også benyttes i møte- og arrangementsformål etter 
samme rett som øvrige leietakere.  
 
 
5. OVERTAKELSE 
Lokalens bruk som kontorplass er nyopprettet. Det er enighet mellom partene om at 
fleksibilitet legges til grunn, og man vil til enhver tid søke løsninger som gir god 
hensiktsmessighet for begge parter. 
 
 
6. LEIETID OG OPPSIGELSE 
Det gjelder en gjensidig oppsigelse for begge parter på 12 mnd (1 år). Oppsigelsen skal gjøres 
skriftlig og med minst 3 mnd. varsel før utløpsdato 1. mai. 
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7. LEIE OG BETALING 
Årlig husleie i en prøveperiode på ett -1- år er satt til NOK 0. Partene forhandler husleie etter 
prøveperiodens slutt.  
  
Husleien inkluderer: 
Tilgang til fellesarealer som kjøkken og fasiliteter, pauserom, møterom med fasiliteter til eget 
bruk. 
 
Leietaker tar selv ansvar for tilpasset internett inn til bygget, etablering av accesspunkter for 
trådløst internett, printer/scanner og annet kontorutstyr. Montering og evt ombygging som 
dette medfører skal gjøres etter avtale med utleier og for leietakers regning.   
 
 
8. LEIEREGULERING I LEIEPERIODEN 
I leieperioden kan leien reguleres hvert år med den prosentvise endringen i Statistisk 
Sentralbyrås konsumprisindeks. Ved negativ utvikling i konsumprisindeksen, reguleres ikke 
husleien. Reguleringen skjer pr. 1.1 basert på indekstallet for november foregående år. 
Startindeksen settes til indeks i den måneden leieforholdet starter.  
 
 
9. VEDLIKEHOLD, OMINNREDNING I LEIEPERIODEN 
Leietaker har ansvaret for innvendig vedlikehold i egne lokaler, med unntak av generell 
slitasje og for skader som oppstår på grunn av mangler ved bygningen eller felles ledninger og 
anlegg. 
 
Arbeider av bygningsmessig art som utføres i leieperioden skal godkjennes av utleieren før 
arbeidene igangsettes. De utbedringer og påkostninger som er utført og bekostet av leietaker 
tilfaller utleier vederlagsfritt ved opphør av leieavtalen.. 
 
Utleier har ansvaret for ytre vedlikehold og bygningens tekniske anlegg.  
 
 
 
10. FORSIKRING / ANSVAR VED SKADER 
Utleier skal holde bygningene forsikret i leieperioden. Leietaker besørger selv forsikring av 
eget innbo og løsøre. Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av forsikring, skal denne 
dekkes av leietaker.  
 
Eventuelle skader som påføres bygget i utleietiden, og som kan henføres til leietakers bruk av 
bygget, skal dekkes av leietaker eller av leietakers forsikring. Leietaker plikter straks å melde 
fra til utleier om eventuelle skader som oppstår, uansett om det faller inn under pliktig 
forsikringsordning. 
 
 
 
11. FRAMLEIE 
Framleie skal godkjennes skriftlig av utleieren.  
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12. OVERLEVERING AV LOKALENE VED LEIETIDENS UTLØP 
Ved leietidens utløp leveres lokalene i ren og ryddiggjort stand. Leietaker har ikke ansvar for 
forringelse som følger av elde og alminnelig slitasje. 
 
Leietaker plikter ikke å fjerne skillevegger, fast inventar, ledninger o.l. som evt er montert. 
Skade som er påført lokalene skal utbedres på leietakers bekostning.  
 
 
13. AVTALEBRUDD 
Gjør leietaker vesentlige brudd på denne avtalen kan leieforholdet bringes til opphør med 
øyeblikkelig virkning. I slike tilfeller vedtar leietakeren ved flyttefristens utløp, utkastelse 
uten søksmål i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86 paragraf 13-2, 3. 
ledd bokstav a. 
 
 
14. UNDERSKRIFT  
Denne avtale er utferdiget og undertegnet i 2 eksemplarer hvorav utleier og leietaker har hvert 
sitt. 
 
 
Vevelstad, 30. april 2021 
 
 
 
--------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 
Utleier Vevelstad kommune                     Leietaker Statsforvalteren i Nordland  
 
Kirsti Tømmervold      
kommunedirektør     xxxx 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/3149-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 03.05.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 14/21 10.06.2021 

 

Dispensasjon fra verneforskrift fornying av gjeterhytte/ seter i 
Svenningskardet, Finn David Lund 

 
Vedlegg: 
1 Søknad gjeterhytte 

 

Forvalters tilrådning 
Finn David Lund gis dispensasjon fra verneforskriften for Lomsdal/Visten nasjonalpark 
Njaarken vaarjelimmiedajve til riving av eksisterende gjeterhytte og oppføring av ny 
gjeterhytte i Svenningskardet. Dispensasjosnen gis med hjemmel i verneforskriftens § 
3, punkt 1.3, d.  
I tillegg gis søker dispensasjon fra samme forskrift til helikoptertransport av ny bygning 
opp til byggeplass med vilkår jfr forskriftens § 3, punkt 6.3, j. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

 Ny hytte plasseres på samme sted som eksisterende i dag, og utføres etter 
beskrivelse i søknaden. 

 Det gis tillatelse til inntil 2 flyginger med helikopter i perioden 15. juli 2021 til 15 
april 2022.  

 Dersom det er rein i området må det vises særlig hensyn. Reinen må gis 
mulighet til å forflytte seg rolig før helikopteret går ned.  

 Du skal ha med dispensasjonen på hver tur. 
 FØR hver transport SKAL det gis beskjed til lokal SNO, Carl Norberg på telefon 

906 45 339 og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt (Torstein Appfjell, distriktsleder 
telefon 905 07 332. SMS er tilstrekkelig. 

 Materialer fra rivning av gammel hytte skal samles i hop og fraktes ut innen 15. 
april 2022. Uttransport kan samkjøres med kjøring av saltslikkestein som 
tidligere er gitt tillatelse til. Evt. rent/uimpregnert tremateriale kan deponeres på 
stedet/brukes til ved. 
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I tillegg til dispensasjon fra nasjonalparkstyret må du ha egen dispensasjon i forhold til 
motorferdsel fra Grane kommune. Det sendes kopi av vedtaket fra nasjonalparkstyret til 
Grane kommune. 
 
 
Søknaden 
Finn David Lund har i søknad den 1. mai med supplerende opplysninger 18. mai 2021 
søkt om dispensasjon for fornying gjeterhytte/seter i Svenningskardet.  
 

 
Kartutsnitt Svenningskardet. 
 
Gjeterhytta som er oppført i dag ligger ca 60 meter unna den gamle setra i 
Svenningskardet og er oppført på 1970 – tallet. Den beskrives av søker som i dårlig 
stand. 
 
Det er aktiv drift fra 2 besetninger i området, og det er behov for gjeterhytte. 
 
Den gamle gjeterhytta skal rives og transporteres ut av parken, og den nye skal settes 
opp på samme sted. Ny gjeterhytte er utformet i tradisjonell byggestil med laftet 
rundtømmer, og har en størrelse på 11 m2. 
 
I samtale med søker den 27.mai er det spørsmål om inntransport av hytta og hvordan 
dette skal løses. Det søkes derfor i tillegg til søknad om inntransport med helikopter 
med inntil 2 flygninger.  
 
Naturmangfoldloven og verneforskrift 
Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve ble opprettet ved kgl.res. av 
29. mai 2009. Verneforskriften forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.  
 
Formålet med Lomsdal-Visten nasjonalpark er å:  
Bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde. Bevare det biologiske 
mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og 
kulturminner. Sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende 
barskogområder i regionen. Sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det 
fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem. Bevare, sammen med 
landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på 
Helgeland.  
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Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget 
innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området 
brukes til reindrift.  
 
Etter verneforskriftens § 3 er landskapet vernet mot inngrep. Vernemyndigheten kan 
likevel gi dispensasjon til ombygginger, mindre tilbygg på eksisterende bygg og 
oppsetting og vedlikehold av nødvendige gjeterhytter. Det er også presisert at ombygging, 
utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet.  
 
Motorferdsel på land, i ferskvann og i luften under 300 meter forbudt er forbudt etter 
verneforskriftens § 3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig 
motorferdsel i forbindelse med aktiviteter under pkt. 1.3 d, som da gjelder oppsetting og 
vedlikehold av nødvendige gjeterhytter, gjerder og anlegg for reindrift og husdyrdrift. 
 
Søker skriver i søknaden at det er en mulighet å transportere ut restene etter den 
gamle bygningen i forbindelse med kjøring av saltslikkestein, som allerede er gitt 
tillatelse til. 
 
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8-12.  

 

Vurdering av saken 
Søknaden er innenfor verneforskriftens mulighet til å gi dispensasjon.  
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at alle vedtak som berører naturmangfoldet skal bygge 
på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om naturmangfoldet og virkningen på 
det.  
Kunnskapen om naturverdiene i området anses som god og er i hovedsak hentet fra 
arbeidet med verneplan for Lomsdal-Visten (Miljøfaglig Utredning rapport 2004:3) og 
www.naturbase.no. Svenningskardmyrene er et større myrområde som veksler mellom 
åpne myrer, vierkratt og slyngende bekker med frodig kantvegetasjon. Myrområdet 
består delvis av rikmyr. Rikmyr har høyt kalkinnhold i torva, noe som betyr at i man ofte 
finner flere arter i områder med rikmyr. På Svenningskardmyrene er det kartlagt flere 
base/kalkkrevende arter. Området er også et potensielt viktig viltområde, særlig for fugl. 
I området rundt Dempa er det gammel barskog med til dels svært gamle graner og mye 
dødved. Det er ikke registrert rødlistearter i området. Norsk rødliste er en oversikt over 
arter som har risiko for å dø ut i Norge (for mer informasjon se 
http://www.artsdatabanken.no/Rodliste).  
  
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet fordi det kan ha negative 
effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelser av dyreliv, slitasje og støy. I tillegg kan 
det forstyrre fred og ro som grunnlag for utøvelse av friluftsliv. Det er tidligere gitt 
dispensasjon for frakt av materialer og utstyr i forbindelse med innkjøring av 
saltslikkestein. Søker skriver i søknaden at det er en mulighet å transportere ut restene 
etter den gamle bygningen i forbindelse med kjøring av saltslikkestein, som allerede er 
gitt tillatelse til. 
 
Svenningskardet er et viktig vårbeite for rein. Det skal vises særlige hensyn i forkant av 
kalving. En tillatelse til bruk av helikopter bør derfor gis med virkning fram til 15 april. 
Også med hensyn til yngle og hekkesesong av vilt bør ikke det tillates helikoptertrafikk 
fram til 15 juli. 
 

36

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/Rodliste


Selve bygningen skal plasseres på tuftene etter den gamle bygningen, og vil derfor ikke 
bidra til et nytt element i landskapet. Estetisk vil den nye bygningen være utformet i 
tradisjonell byggestil, noe som også vektlegges positivt i verneforskrift og 
forvaltningsplan. 
 
Vi har gode kunnskaper om naturforholdene i Svenningskardet. Naturmangfoldlovens § 
9, “føre-var-prinsippet”, skal derfor ikke brukes.  
 
Naturmangfoldlovens § 10 sier at økosystemtilnærming og samlet belastning på et 
område skal vurderes. Det skal også vurderes om en dispensasjon kan skape 
presedens og på den måten bidra til en gradvis forringing av området og forvitring av 
verneforskriften.  
 
Svenningskardet er et viktig beiteområde for både sau og rein. I tillegg til gjeterhytta er 
det et samlegjerde for sau i området og et reingjerde. Ut over dette er området lite 
påvirket.  
 
Inn og uttransport av bygningene er vurdert sammen med annen lovlig motorisert 
ferdsel i området, og er i så begrenset omfang at det ikke vil gi en samla belastning 
som går ut over det området kan bære.  
 
Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 er ikke relevante i denne saken og er derfor ikke 
vurdert.
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Finn David Lund  

Vestersivegen 1009 

8685 Trofors 

Tlf. 97616539 

 

Nasjonalparkforvalter Bjørnar Aarsand       18.05.21 

 

Søknad om fornying av gjeterhytte/seter 

Søker herved om å fornye gjeterhytta/setra i Svenningskardet som har vært i bruk i generasjoner. 
Gjeterhytta som står i dag ble satt opp på 70-tallet, og den er ei gammel kvilebu som nå er i dårlig 
stand. Forut for dette var det ei seter 60-70 meter unna med tømret hus og fjøs. I dag kan man kun 
se tuftene av disse bygningene. Området brukes som beiteområde for sau fra to besetninger, og det 
er derfor stort behov for en funksjonell gjeterhytte/base for tilsyn og sanking av dyrene.  

Vi søker om godkjenning til å sette opp en gjeterhytte på de gamle setertuftene. Hytta som vi ønsker 
å sette opp er laget i tradisjonell stil med laftet rundtømmer og er 11 m2. Bilder og arbeidstegning av 
hytta er vedlagt. 

Den gamle gjeterhytta ønsker vi å rive så snart vi har fått tak på den nye seterhytta. Materialene fra 
den gamle hytta kan fraktes ned på skuter, og dersom det er ønskelig kan dette tas som returlast når 
vi kjører opp saltstein før ny beitesesong.  

 

 

Mvh 

 

Finn David Lund 
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