
Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: , Strandli gård, Grane 
Dato: 16.06.2022 
Tidspunkt: 16:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Orientering om aktivitet siden sist under referatsaker. 
Middag etter møteslutt og befaringer i Grane den 17. juni. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 13/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   
ST 14/22 Referatsaker   
RS 5/22 Protokoll fra styremøte 170322 - Mosjøen  2021/5423 
RS 6/22 Protokoll fra styremøte 050522 - Digitalt  2021/5423 
RS 7/22 Vedtak Søknad om dispensasjon til motorferdsel i 

forbindelse med filming av reindrift - Lomsdal - 
Visten nasjonalpark, Vefsn kommune Hi North 

 2022/2743 

RS 8/22 Vedtak Søknad om dispensasjon for motorferdsel 
Sirijorda naturreservat - snøskuter - Relation04 
Media 

 2022/2766 

ST 15/22 Delegerte saker   
DS 3/22 Utviding av kjøretillatelse for snøskuter til 

Langvassbua for 2022 - Sørvassdalen 
 2013/4421 

ST 16/22 Søknad om motorferdsel og forlenget frist for å 
frakte ned gammel seterbu fra Svenningskardet, 
Grane kommune 

 2021/3149 

ST 17/22 Revisjon av skiltplan for Njaarke/Lomsdal-Visten 
nasjonalpark 

 2013/7287 

ST 18/22 Delegering av myndighet - skadefellingsvedtak til 
Arbeidsutvalg 

 2014/4059 

ST 19/22 Avtale - samarbeid med Trollfjell Geopark og 
Friluftsråd 

 2022/3440 

ST 20/22 Eventuelt   
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ST 13/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
ST 14/22 Referatsaker
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Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: , Mosjøen 
Dato: 17.03.2022 
Tidspunkt: 12:30 - 15:30 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Berit Hundåla Medlem  
Stig Tore Skogsholm Medlem  
Tor Stabbforsmo Nestleder  
Per Anders Kappfjell Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ken-Richard Hansen LEDER  
Siv Aglen MEDL  
Gun Utsi MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Tveråmo Siv Aglen  
Nils Anders Appfjell Gun Utsi  

 
Merknader: 
Møtet foregikk i Statsforvalterens lokaler i Sjøgata, Mosjøen. 
Statens Naturoppsyn, Carl Norberg deltok som tilhører.  
Tore Tveråmo og Stig Tore Skogsholm deltok begge digitalt via TEAMS. 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Bjørnar Aarstrand  

 
 
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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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 1/22 Referatsaker   
RS 1/22 Protokoll fra styremøte 2. desember 2021 - 

Vevelstad 
 2021/5423 

RS 2/22 Bevaring av nordlandshus i nasjonalparken - 
Lessbørja - Lomsdal-Visten nasjonalpark 

 2019/7848 

RS 3/22 Statens naturoppsyn - bestillingsdialog 2022.  2021/7395 
RS 4/22 Vedr fjerning av reindriftsgjerde i Sirijorda 

naturreservat - Lomsdal - Visten nasjonalparkstyre 
 2021/5404 

ST 2/22 Delegerte saker   
DS 1/22 Søknad om dispensasjon for ekstraordinær sanking 

av sau og lam med snøskuter - Lomsdal-Visten 
nasjonalpark - 

 2021/7741 

DS 2/22 Fornyelse dispensasjon for motorferdsel med 
snøskuter i Lomsdal - Visten nasjonalpark 
Lavasshytta i Sørvassdalen. Vefsn Jeger- og 
fiskeforening. 

 2018/5358 

ST 3/22 Konstituering av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
2022 og 2023. 

 2014/4059 

ST 4/22 Tildeling av midler til tiltak 2022  2022/1288 
ST 5/22 Tildeling av midler til styrearbeid 2022 samt midler til 

forvaltningsplanarbeid - Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre 

 2022/1288 

ST 6/22 Revisjon av forvaltningsplan for Njaarke/Lomsdal-
Visten nasjonalpark - Prosjektplan og 
oppstartsmelding 

 2021/7424 

ST 7/22 Møteplan 2022 - Njaarke/Lomsdal-Visten 
nasjonalpark 

 2016/2901 

ST 8/22 Eventuelt   
 
 

ST 1/22 Referatsaker 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
 

Behandling 
Enstemmig 
 

Vedtak 
Referatsaker ble tatt til orientering. 
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ST 2/22 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
 

Behandling 
Enstemmig 
 

Vedtak 
Delegerte saker ble tatt til orientering. 
 
 
 
 

ST 3/22 Konstituering av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
2022 og 2023. 

Forvalters tilrådning 
Styrets sammensetning fortsetter som tidligere med nye vara representanter for 
følgende medlemmer: 
  
Medlem Personlig vara 
Gun Margret Utsi Nils Anders Appfjell 
Per Anders Kappfjell Charlotta Gaebpien Njaita 

  
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
 
Berit Hundåla Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre fortsetter med samme styreleder, 

nestleder og arbeidsutvalg som tidligere for perioden 2022 - 2023. Vara for 
følgende medlemmer skiftes ut: 
Medlem Personlig vara 
Gun Margret Utsi Nils Anders Appfjell 
Per Anders Kappfjell Charlotta Gaebpien Njaita 
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Behandling 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre fortsetter med samme styreleder, nestleder og arbeidsutvalg 
som tidligere for perioden 2022 - 2023. Vara for følgende medlemmer skiftes ut: 
Medlem Personlig vara 
Gun Margret Utsi Nils Anders Appfjell 
Per Anders Kappfjell Charlotta Gaebpien Njaita 
 
 
 
 

ST 4/22 Tildeling av midler til tiltak 2022 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret tar tildelingen av tiltaksmidler til orientering. Tildeling av pott på 
totalt kr 700 000 eks MVA kr brukes med utgangspunkt i revidert prioritert tiltaksliste jfr 
utredning i saken. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
 

Behandling 
Enstemmig 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tar tildelingen av tiltaksmidler til orientering. Tildeling av pott på 
totalt kr 700 000 eks MVA kr brukes med utgangspunkt i revidert prioritert tiltaksliste jfr 
utredning i saken. 
 
 
 
 

ST 5/22 Tildeling av midler til styrearbeid 2022 samt midler til 
forvaltningsplanarbeid - Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 

Forvalters tilrådning 
Tildelingen av midler til drift av styret 2022 og revisjon av forvaltningsplan tas til 
orientering. 
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Dersom styret blir tildelt midler til kartlegginger i marint verneområde får forvalter i 
oppgave sette i gang innhenting tilbud på kartlegging og gjennomføring av oppdrag. 
Styret holdes orientert. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
 

Behandling 
Enstemmig 
 

Vedtak 
Tildelingen av midler til drift av styret 2022 og revisjon av forvaltningsplan tas til orientering. 
 
Dersom styret blir tildelt midler til kartlegginger i marint verneområde får forvalter i oppgave 
sette i gang innhenting tilbud på kartlegging og gjennomføring av oppdrag. Styret holdes 
orientert. 
 
 
 
 

ST 6/22 Revisjon av forvaltningsplan for Njaarke/Lomsdal-
Visten nasjonalpark - Prosjektplan og oppstartsmelding 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
 

Behandling 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i vedtektene for nasjonalparkstyret, punkt 8.1. godkjennes «Prosjektplan – 
Revisjon av forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve med 
tilhørende verneområder» slik framlagt i saken. Planen blir sendt ut til aktuelle parter. 
Med utsendingen sendes det også ut en oppstartsmelding. Her vil en særlig be om innspill til: 
- Aktuelle problemstillinger knyttet til forvaltningen av disse verneområdene, besøksforvaltning, 
informasjon, skjøtsel og andre tiltak. 
- Andre aktuelle aktører. 
- Kunnskapsgrunnlaget som foreligger 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak 
Med hjemmel i vedtektene for nasjonalparkstyret, punkt 8.1. godkjennes «Prosjektplan – 
Revisjon av forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve med 
tilhørende verneområder» slik framlagt i saken. Planen blir sendt ut til aktuelle parter. 
Med utsendingen sendes det også ut en oppstartsmelding. Her vil en særlig be om innspill til: 
- Aktuelle problemstillinger knyttet til forvaltningen av disse verneområdene, besøksforvaltning, 
informasjon, skjøtsel og andre tiltak. 
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- Andre aktuelle aktører. 
- Kunnskapsgrunnlaget som foreligger 
 
 
 
 

ST 7/22 Møteplan 2022 - Njaarke/Lomsdal-Visten 
nasjonalpark 

Forvalters tilrådning 
Styret vedtar følgende møteplan for 2022: 
  
Dato Sted Merknad 
17. mars  Vefsn   
16 og 17. Juni  Grane Befaring 
13 Oktober Vevelstad   
8 Desember Brønnøy   

  
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
 

Behandling 
Møtet den 8. desember flyttes til 12 desember. Enstemmig 
 

Vedtak 
Styret vedtar følgende møteplan for 2022: 
Dato Sted Merknad 
17. mars Vefsn   
16 og 17. juni Grane Befaring 
13. oktober Vevelstad   
12. desember Brønnøy   
  
 
 
 
 

ST 8/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
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Behandling 
1. Carl Norberg, Statens naturoppsyn orienterte om aktivitet i løpet av vinteren.  
2. Styret diskuterte mulighet for å sette opp et ekstra styremøte digitalt før sommeren, hvor 
man har fokus på oppfølging av følgende saker: 
- Brakke i Sirijorda naturreservat, Vefsn kommune 
- Bygg ved Midtre Breivatnet, Brønnøy kommune. 
- Reingjerde i Sirijorda 
Forvalter får i oppdrag å finne dato for møtet. 
 

Vedtak 
Styret tar informasjonen til orientering. 
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Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams,  
Dato: 05.05.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 12:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tor Stabbforsmo Nestleder  
Berit Hundåla Medlem  
Gun Utsi Medlem  
Stig Tore Skogsholm Medlem  
Ken-Richard Hansen Leder  
Per Anders Kappfjell Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Aglen MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
Møtet forgikk digitalt. 
Berit Kristine Hætta hadde i forkant av møtet spurt om møte og talerett siden hun er 
berørt av/direkte part i sakene 9/22, 10/22 og 11/22. Hætta fikk innkalling med møterett, 
men ikke talerett. Hun deltok ikke under møtet. 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Bjørnar Aarstrand  

 
 
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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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 9/22 Oppfølging - permanent reindriftsgjerde i Sirijorda 
naturreservat. 

 2021/5404 

ST 10/22 Oppfølging - brakke på hjul i Sirijorda naturreservat.  2021/6847 
ST 11/22 Oppfølging - byggverk ved Midtre Breivatn i 

Lomsdal-Visten nasjonalpark. 
 2020/2935 

ST 12/22 Eventuelt   
 
 

ST 9/22 Oppfølging - permanent reindriftsgjerde i Sirijorda 
naturreservat. 

Forvalters tilrådning 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark ber Statsforvalteren i Nordland prioritere oppfølging av 
avslaget på reindriftsgjerde ved Langskardnasen i Sirijorda. 
  
Avslaget på gjerdet er fattet av Landbruks- og matdepartementet den 21. desember 2020 etter 
reindriftslovens § 24. I brev fra Landbruks- og matdepartementet den 1. desember 2021 legges 
det til grunn av riving av oppsatt gjerde følges opp av Statsforvalteren. 
  
Gjerdeanlegget er også i strid med verneforskriften for Sirijorda naturreservat. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 05.05.2022  
 

Behandling 
Representant Gunn Utsi ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Representant Per Anders Kappfjell ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Vara ble ikke formelt innkalt med årsak i habilitet. 
 
Styret er vedtaksdyktig med 4 av 7 representanter tilstede. 
 
Enstemmig vedtak. 

 

Vedtak 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark ber Statsforvalteren i Nordland prioritere oppfølging av 
avslaget på reindriftsgjerde ved Langskardnasen i Sirijorda. 
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Avslaget på gjerdet er fattet av Landbruks- og matdepartementet den 21. desember 2020 etter 
reindriftslovens § 24. I brev fra Landbruks- og matdepartementet den 1. desember 2021 legges 
det til grunn av riving av oppsatt gjerde følges opp av Statsforvalteren. 
 
Gjerdeanlegget er også i strid med verneforskriften for Sirijorda naturreservat. 
 
 
 
 

ST 10/22 Oppfølging - brakke på hjul i Sirijorda 
naturreservat. 

Forvalters tilrådning 

Tiltakshaver Berit Kristine Hætta pålegges med hjemmel i naturmangfoldloven § 69, første 
ledd, å fjerne og transportere ut brakke på hjul ved Langskardnasen i Sirijorda naturreservat. 
Brakka og utstyr skal være fjernet innen 1. juli 2022. 

Vedtaket innebærer at alt utstyr og spor etter brakka må være fjernet innen dette tidspunkt og 
tomten må være ryddiggjort. Pålegget om retting regnes som oppfylt når nasjonalparkstyret har 
mottatt skriftlig melding om at arbeidet er utført. Naturoppsynet vil bli bedt om å gjennomføre en 
befaring for å kontrollere at rettingen er gjennomført i henhold til pålegget.  
  
Varsel om bruk av tvangsmulkt og mulig tvangsgjennomføring  
Forvaltningen har anledning til å benytte tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av pålegg om 
retting. Dette står i naturmangfoldloven § 73. Det gjøres oppmerksom på at dersom vedtak om 
retting som ikke etterkommes av den ansvarlige, så kan fjerning gjennomføres fysisk av 
forvaltningen. Dette står i naturmangfoldloven § 71. Utgifter til slik retting kan kreves dekket av 
tiltakshaver. 
  
Nasjonalparkstyret varsler herved om at det vil bli vurdert å bruke tvangsmulkt etter 
naturmangfoldloven § 73 dersom brakka på hjul ikke blir fjernet innen den fastsatte fristen. 
Vurdert størrelse på slik tvangsmulkt vil være en dagmulkt på kr 500,- Samtidig varsles det 
også om at det kan bli aktuelt med tvangsgjennomføring dersom pålegg ikke følges. 
  
Mulighet for å søke om dispensasjon for å oppføre gjeterhytter  
Nasjonalparkens forskrift, §3, punkt 1.3, bokstav d, åpner opp for at forvaltningen kan gi 
tillatelse til å oppføre «…nødvendige gjeterhytter, gjerder og anlegg for reindrift…». Dette 
forutsetter at tiltaket omsøkes og at tillatelse er gitt etter reindriftslovens § 21. 
  
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 05.05.2022  
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Behandling 
Representant Gunn Utsi ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Representant Per Anders Kappfjell ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Vara ble ikke formelt innkalt med årsak i habilitet. 
 
Styret er vedtaksdyktig med 4 av 7 representanter tilstede. 
 
Enstemmig vedtak. 

 

Vedtak 
Tiltakshaver Berit Kristine Hætta pålegges med hjemmel i naturmangfoldloven § 69, første 
ledd, å fjerne og transporter ut brakke på hjul ved Langskardnasen i Sirijorda naturreservat. 
Brakka og utstyr skal være fjernet innen 1 juli 2022. 
 
Vedtaket innebærer at alt utstyr og spor etter brakka må være fjernet innen dette tidspunkt og 
tomten må være ryddiggjort. Pålegget om retting regnes som oppfylt når nasjonalparkstyret har 
mottatt skriftlig melding om at arbeidet er utført. Naturoppsynet vil bli bedt om å gjennomføre en 
befaring for å kontrollere at rettingen er gjennomført i henhold til pålegget. 
 
Varsel om bruk av tvangsmulkt og mulig tvangsgjennomføring 
 
Forvaltningen har anledning til å benytte tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av pålegg om 
retting. Dette står i naturmangfoldloven § 73. Det gjøres oppmerksom på at dersom vedtak om 
retting som ikke etterkommes av den ansvarlige, så kan fjerning gjennomføres fysisk av 
forvaltningen. Dette står i naturmangfoldloven § 71. Utgifter til slik retting kan kreves dekket av 
tiltakshaver. 
 
Nasjonalparkstyret varsler herved om at det vil bli vurdert å bruke tvangsmulkt etter 
naturmangfoldloven § 73 dersom brakka på hjul ikke blir fjernet innen den fastsatte fristen. 
Vurdert størrelse på slik tvangsmulkt vil være en dagmulkt på kr 500,- Samtidig varsles det 
også om at det kan bli aktuelt med tvangsgjennomføring dersom pålegg ikke følges. 
 
 
 
 

ST 11/22 Oppfølging - byggverk ved Midtre Breivatn i 
Lomsdal-Visten nasjonalpark. 

Forvalters tilrådning 
Det forelegges to alternativer A og B i forvalters vurdering. 
  

A.Nasjonalparkstyret avventer behandlingen av søknad om tiltak etter reindirftsloven av 
Statsforvalteren i Nordland, og legger dette til grunn når behandling av dispensasjon fra 
verneforskriften skal behandles. 

B.Nasjonalparkstyret tar opp saken på nytt og realitetsbehandler den i forhold til 
verneforskriften. 
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Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 05.05.2022  
 

Behandling 
Representant Gunn Utsi ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Representant Per Anders Kappfjell ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Vara ble ikke formelt innkalt med årsak i habilitet. 
 
Styret er vedtaksdyktig med 4 av 7 representanter tilstede. 
 
Høringsuttalelsen den 26. august 2021 ble referert: 
 
«Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre har hatt seg forelagt flere saker tilknyttet dette byggverket, 
og vedtok den 4. mars 2021 tvangsriving av byggverket, etter klagesaksbehandling og 
stadfestelse i Miljødirektoratet. Det henvises til brev 26.10.2020. Således er styrets 
overordnede syn på dette byggverket godt dokumentert. 
I det følgende vil denne uttalelsen kun ta opp hensyn til vernebestemmelsene for Lomsdal-
Visten Nasjonalpark og naturmangfoldloven. Reindriftsfaglige spørsmål er ikke vurdert. 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre er betenkt over hva en søknad med slikt arealomfang på sikt 
kan føre til. En dispensasjon kan skape presedens og på den måten bidra til en gradvis 
forringing av området og forvitring av verneforskriften. Det bes derfor om at nødvendigheten av 
en slik portabel gjeterhytte vurderes nøye av reindriftsmyndigheten og bør eventuelt inngå i 
distriktsplan for reinbeitedistriktet. 
Dersom reindriftsmyndigheten finner grunnlag for å innvilge søknaden ber LomsdalVisten 
nasjonalparkstyre om at avgrensningen på området vurderes, og eventuelt begrenses. Det bør 
settes krav til avstand fra større vann/innsjøer og synlighet i terrenget. Dette ut fra hensyn til 
dyreliv, allmenn ferdsel og privatisering av området. Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark vil 
på et senere tidspunkt kunne gi føringer ved behandling av dispensasjon for tiltaket.» 
 
Styret for Lomsdal- Visten nasjonalpark ønsker ikke en transportabel lavvo inne i 
verneområdet, og det vises også til klagebehandling og avslag fra Miljødirektoratet i 2020. 
 
Felles forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret fatter vedtak med bakgrunn i verneforskrift for Lomsdal-Visten nasjonalpark 
§ 3.1.1. og naturmangfoldloven § 69. På bakgrunn av dette pålegges Berit Kristine Hætta å 
fjerne lavvo oppført i 2020 ved Midtre Breivatn i Lomsdal Visten nasjonalpark. 
 
Dette innebærer at bygget skal ut fra verneområdet. Arealet under bygningen skal i størst mulig 
grad tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand. Opprinnelig frist var satt til 31.07.2020. Frist for 
retting settes til 1. juli 2022. Dersom bygget ikke er fjernet innen fristen, så vil dette bli fjernet 
for eiers regning i medhold av naturmangfoldlovens § 71. 
 
Pålegg om retting anses oppfylt når skriftlig redegjørelse om at retting er utført er mottatt av 
Lomsdal – Visten nasjonalparkstyre. Nasjonalparkstyret eller Statens Naturoppsyn vil kunne 
gjennomføre befaring for å få bekreftet at rettingen er gjennomført i henhold til pålegget. 
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ST 12/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 05.05.2022  
 

Behandling 
Styret fikk framlagt arbeidsutvalgets sak AU 1/22 med skadefelling av gaupe i Vefsn kommune. 
Saken ble behandlet av arbeidsutvalget den 8. april, men utvalget har ikke delegert myndighet 
til å fatte vedtak i skadefellingssaker (jfr delegeringsvedtak ST 5/20 fra styret) 
 
Senere er vedtaket forlenget til å gjelde fram til 8. mai. 
 
Styret sluttet seg til vedtaket arbeidsutvalget har gjort i sak AU 1/22. 
 
Myndighet til å fatte slike vedtak kan delegeres fra styret. 
 

Vedtak 
Styret slutter seg til arbeidsutvalgets vedtak 8. april AU sak 1/22 om skadefelling av gaupe til 
Vefsn kommune. 
 
Forvalter forbereder sak til styret om delegering av skadefellingssaker til arbeidsutvalg eller 
forvalter siden det ofte saker som haster å få på innhentet tillatelse, og som er godt faglig 
utredet fra Statsforvalteren. 
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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 

NATURLIGE HELGELAND AS 
Petter Dass gate 3 
8656  MOSJØEN 

 

Saksbehandler Bjørnar Aarstrand Vår ref. 2022/2743  Deres ref.  Dato 03.05.2022 

 

Vedtak Søknad om dispensasjon til motorferdsel i 
forbindelse med filming av reindrift - Lomsdal - Visten 
nasjonalpark, Vefsn kommune Hi North 

Søknad fra Hi North den 27. april 22 innvilges med vilkår. 
 
Hi North gis tillatelse for bruk av inntil 2 snøskutere i forbindelse med filming av reinflytting i 
Vefsn kommune. Transport av personell og utstyr til oppdraget. 
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 og med følgende vilkår: 

- Vilkår gitt i vedtak fra Vefsn kommune den 25.04.2022. 
- All kjøring utover angitt formål er forbudt. 
- Tillatelsen gjelder fra den 27. april. til og med 28. april 2022. 
- Det er ikke tillatt å rydde trase i forbindelse med kjøringen. 
- Tillatelsen gjelder innen vernegrensene for Lomsdal-Visten nasjonalpark som 

beskrevet i søknaden Sørvassdalen via Grøvfjellet og Vistfjelene til Holmfjellet. 
- Det skal være et tett samarbeid med reindrifta. Dersom det er rein i området må det 

vises særlig hensyn. Reinen må gis mulighet til å forflytte seg rolig før passering. 

Søknaden ble svart ut på epost den 27. april. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørnar Aarstrand 
Nasjonalparkforvalter 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
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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Saksprotokoll i Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten - 28.04.2022  

Behandling 
Ingen endringsforslag. Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Søknad fra Hi North den 27. april 22 innvilges med vilkår. 
 
Hi North gis tillatelse for bruk av inntil 2 snøskutere i forbindelse med filming av reinflytting i 
Vefsn kommune. Transport av personell og utstyr til oppdraget. 
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 og med følgende vilkår: 

- Vilkår gitt i vedtak fra Vefsn kommune den 25.04.2022. 
- All kjøring utover angitt formål er forbudt. 
- Tillatelsen gjelder fra den 27. april. til og med 28. april 2022. 
- Det er ikke tillatt å rydde trase i forbindelse med kjøringen. 
- Tillatelsen gjelder innen vernegrensene for Lomsdal-Visten nasjonalpark som 

beskrevet i søknaden Sørvassdalen via Grøvfjellet og Vistfjelene til Holmfjellet. 
- Det skal være et tett samarbeid med reindrifta. Dersom det er rein i området må det 

vises særlig hensyn. Reinen må gis mulighet til å forflytte seg rolig før passering. 

 
Søknaden 
Hi North ved Merethe Kvandal kontaktet forvalter den 27. april 22 med bakgrunn i et oppdrag 
for reindrftsnæringa i området. Et filmteam med 2. snøskutere skulle følge flytting av rein i 
Vefsn kommune fra områdene Sørvassdalen mot Visttindan og ned mot Holmfjellet og 
Eiterådalen. Dette berører områder innenfor Lomsdal-Visten nasjonalpark og det er derfor 
nødvendig med dispensasjon fra verneforskrften. Søknad om dispensasjon fra 
verneforskrften ble mottatt den 27. april 2022. 
 
Det er søkt om å bruke 2 snøskutere for transport av personell og utstyr for den 27. april og 
den 28 april 2022. 
 
Vefsn kommune har behandlet søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet den 25. 
april. Denne behandlinger ligger vedlagt. 
 
 
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.  
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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. 
 
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Det er 
ikke åpnet opp for motorferdsel i forbindelse med denne typen tiltak som det her søkes om. 
Dette må behandles etter naturmangfoldloven § 48. 
 
Naturmangfoldlovens § 48 sier at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Søknaden må vurderes etter vilkårene om at det 
ikke må stride mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. 
Disse vilkårene er kumulative, det betyr at hvis begge vilkårene er oppfylt kan 
forvaltningsmyndigheten vurdere om det skal gis dispensasjon eller ikke.  
 
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Vurdering av saken 
Området er relativt godt kartlagt i forbindelse med verneplan for Lomsdal-Visten og 
opplysningene om naturmangfoldet er i hovedsak hentet fra (Miljøfaglig utredning, rapport 
2004:3) og Naturbase.  
 
I Sørvassdalen/Searvoesvumie består berggrunnen hovedsak granitt, men det er også flere 
innslag av kalkrike områder, blant annet ved Grønlivatnet.  
 
Forekomsten av signalarter og rødlistearter knyttet til gammelskog er dårlig. Området som 
helhet er vurdert å ha lokal verdi på grunn av dominansen av fattig og glissen fjellskog. 
Området har en viss verdi som raste og hekkeområde for våtmarksfugl. Av særlig verdi 
trekkes fram registreringer av storlom og tretåspett. Sørvassdalen er også registrert som 
hekkeområder for dverg- og jaktfalk. Jaktfalken er registrert som nært truet i norsk rødliste og 
i tilbakegang. Det er også registrert fiskemåke og fjellrype i området jaktfeltet ligger i, begge 
er kategorisert som nært truet i rødlista.  
 
Fjellområdene er golde og fattige, mens det nede i Eiterådalen er større variasjon i 
berggrunnen, inkludert en del kalkrike og baserike bergarter (bl.a. marmor). Dette gir en del 
rik skog, særlig i granskogene tilknyttet elvekløftene. Granskog dominerer i området og det 
er langt på veg kompakte naturskoger med preg av tidligere tiders gjennomhogster og det er 
områder med store verdier knyttet til gammel skog.  
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Områdene er også yngleområde for enkelte rovfuglarter.  
 
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. Det er ikke 
dokumentert at kjøring på snødekt mark med snøskuter er til vesentlig skade på 
naturmangfoldet utenom hekke- og yngletid. Det er ikke tillatt å felle trær/rydde trase i 
forbindelse med kjøringen. Til tross for spor etter tidligere bruk, som gammerester, 
hesteveger og hogst oppleves områdene som lite påvirkede.  
 
Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 er ikke relevante i denne saken og er derfor ikke vurdert. 
 
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. 
 
Nasjonalparkstyret har tidligere gitt dispensasjoner for motorisert ferdsel i forbindelse med 
filming i nasjonalparken. 
 
Det er presisert fra søker at dette er et tett samarbeid med reindriftsnæringa og hvor 
filmteamet skal følge deres spor i flyttinga av rein. Det er derfor vurdert at løype trenger å 
være mer spesifikk enn det som er beskrevet. 
 
Normalt ville forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken først behandlet søknaden før Vefsn 
kommune (strengeste lovverk), men siden søknaden ikke kom inn til nasjonalparkstyret før 
samme dag ble søknaden først behandlet av Vefsn kommune. 
 
Konklusjon 
Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gi dispensasjon for 
bruk av inntil 2 snøskutere i oppdraget. Dette er begrunnet i vurderingen over. 
 
Søknaden fra Hi North kan innvilges med vilkår.  
 
Vedtaket er sendt ut pr e-post den 27. april 22 
 
 
Kopi til: 
Statens Naturoppsyn Trofors Trofors jernbanestasjon 8680 TROFORS 
VEFSN KOMMUNE Postboks 560 8651 MOSJØEN 
JILLEN-NJAARKE 
REINBEITEDISTRIKT 

c/o leder Torstein Appfjell 
Haustreisvegen 98 

8684 TROFORS 

STATSFORVALTEREN I 
NORDLAND 

Postboks 1405 8002 BODØ 
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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 

RELATION04 MEDIA AS 
Buveien 37B 
9407  HARSTAD 

 

Saksbehandler Bjørnar Aarstrand Vår ref. 2022/2766  Deres ref.  Dato 04.05.2022 

 

Vedtak Søknad om dispensasjon for motorferdsel Sirijorda 
naturreservat - snøskuter - Relation04 Media 

Søknad fra Gruri Oppegård på vegne av Relation04 Media den 28. april 22 innvilges med 
vilkår. 
 
Relation04 Media ved Guri Oppegård og Karl Emil Richardsen gis tillatelse for bruk av inntil 2 
snøskutere i forbindelse med filming av reinflytting i Vefsn kommune. Dette for transport av 
personell og utstyr til oppdraget. 
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 og med følgende vilkår: 

- Vilkår gitt i vedtak fra Vefsn kommune den 28.04.2022. 
- All kjøring utover angitt formål er forbudt. 
- Tillatelsen gjelder fra den 28. april. til og med 1. mai 2022. 
- Tillatelsen gjelder innen vernegrensene for Sirijorda naturreservat langs eksisterende 

vei (jfr. vedlagt kart) 
- Det skal være et tett samarbeid med reindrifta. Dersom det er rein i området må det 

vises særlig hensyn. Reinen må gis mulighet til å forflytte seg rolig før passering.  

 
Sirijorda naturreservat. Rød linje viser eksisterende vei hvor tillatelsen gjelder. 
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Vedtaket er svart ut på epost den 28. april 2022.  
 
 
Med hilsen 
 
Bjørnar Aarstrand 
Nasjonalparkforvalter 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

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. 

 
 
Vedlegg: 
1 Saksframlegg med vedtak 

 
 
Kopi til: 
VEFSN KOMMUNE Postboks 560 8651 MOSJØEN 
Statens Naturoppsyn Trofors Trofors jernbanestasjon 8680 TROFORS 
STATSFORVALTEREN I 
NORDLAND 

Postboks 1405 8002 BODØ 

JILLEN-NJAARKE 
REINBEITEDISTRIKT 

c/o leder Torstein Appfjell 
Haustreisvegen 98 

8684 TROFORS 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/2766-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 29.04.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten 3/22 28.04.2022 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel Sirijorda naturreservat - 
snøskuter - Relation04 Media 

 
Vedlegg: 
1 Innvilget dispensasjon motorferdsel i utmark - Guri Oppegård.pdf 

 
 

Forvalters tilrådning 
Søknad fra Gruri Oppegård på vegne av Relation04 Media den 28. april 22 innvilges med 
vilkår. 
 
Relation04 Media ved Guri Oppegård og Karl Emil Richardsen gis tillatelse for bruk av inntil 2 
snøskutere i forbindelse med filming av reinflytting i Vefsn kommune. Dette for transport av 
personell og utstyr til oppdraget. 
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 og med følgende vilkår: 

- Vilkår gitt i vedtak fra Vefsn kommune den 28.04.2022. 
- All kjøring utover angitt formål er forbudt. 
- Tillatelsen gjelder fra den 28. april. til og med 1. mai 2022. 
- Tillatelsen gjelder innen vernegrensene for Sirijorda naturreservat langs eksisterende 

vei (jfr. vedlagt kart) 
- Det skal være et tett samarbeid med reindrifta. Dersom det er rein i området må det 

vises særlig hensyn. Reinen må gis mulighet til å forflytte seg rolig før passering.  
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Sirijorda naturreservat. Rød linje viser eksisterende vei hvor tillatelsen gjelder. 
 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten - 28.04.2022  
 

Behandling 
Ingen endringsforslag. Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Samme som innstillingen  
 
 
 
 
 
Søknaden 
Relation04 Media ved Guri Oppegård kontaktet forvalter den 28. april 22 med bakgrunn i et 
oppdrag for reindrftsnæringa i området. Filmteamet skal filme reindrifta med flytting av dyr fra 
vinterbeite til sommerbeite. Det er innhentet dispensasjon fra motorferdselsforbudet fra Vefsn 
kommune, men det ble konkludert med at kjøringen som også skal gjøres inn til 
Langskardnasen i Sirijorda naturreservat trenger dispensasjon fra verneforskriften. Søknad om 
dispensasjon fra verneforskrften ble mottatt den 28. april 2022. 
 
Det er søkt om å bruke 2 snøskutere for transport av personell og utstyr for den 28. april til og 
med den 1. mai 2022. 
 
Vefsn kommune har behandlet søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet den 28. 
april. Denne behandlinger ligger vedlagt. 
 
Naturmangfoldloven og verneforskrift 
Sirijorda naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon av 10. november 2017. 
Verneforskriften forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre/Njaarken 
vaarjelimmiedajveraerie. 
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Formålet med vernet er å «bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med godt 
utviklet kalkgranskog med sitt biologiske mangfold i form av spesielle naturtyper, økosystemer, 
arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særlig betydning for biologisk 
mangfold og har en særskilt naturvitenskapelig verdi gjennom kombinasjonen av mange 
kalkgranskogutforminger, gammel naturskog og velutviklede bekkekløfter og mange truede og 
sjeldne arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og 
eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.»  
 
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Det er 
ikke åpnet opp for motorferdsel i forbindelse med denne typen tiltak som det her søkes om. 
Dette må behandles etter naturmangfoldloven § 48. 
 
Naturmangfoldlovens § 48 sier at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak 
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig, 
eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 
nødvendig. Søknaden må vurderes etter vilkårene om at det ikke må stride mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Disse vilkårene er kumulative, det betyr 
at hvis begge vilkårene er oppfylt kan forvaltningsmyndigheten vurdere om det skal gis 
dispensasjon eller ikke.  
 
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. 
Naturverdiene i Sirijorda naturreservat er godt kjent fra kartlegging i forkant av og under 
verneprosessen. Området brukes til reinbeite. Naturmangfoldlovens § 9, «føre-var-prinsippet», 
skal derfor ikke brukes. 
 
Det er søkt om å få kjøre på vegen inn til hytta ved Langskardnasan. Dette er en opparbeidet 
grusveg og det foreligger dermed ingen naturverdier som kan skades på selve kjøretraséen. 
Veien er nå snødekt. 
 
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. Det er ikke 
dokumentert at kjøring på snødekt mark med snøskuter er til vesentlig skade på 
naturmangfoldet utenom hekke- og yngletid. Det er ikke tillatt å felle trær/rydde trase i 
forbindelse med kjøringen. I tillegg vil tillatelsen kun gjelde etter eksisterende vei som er 
snødekt.  
 
Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 er ikke relevante i denne saken og er derfor ikke vurdert. 
 
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. 
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Eksisterende vegnett er etter verneforskriften åpen for motorisert ferdsel til Sirijorda og 
Langskardnasan. Motorferdsellovens § 2 slår fast at ubrøyta veg er å betrakte som utmark, og 
det trengs derfor dispensasjon dersom det skal kjøres på vegen når den ikke er brøyta 
 
Kjøring på snødekt veg i et begrenset omfang vil ikke ha negativ påvirkning 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. 
 
Nasjonalparkstyret har tidligere gitt dispensasjoner for motorisert ferdsel i forbindelse med 
filming i nasjonalparken. 
 
Det er presisert fra søker at dette er et tett samarbeid med reindriftsnæringa. Veien inn til 
Langskarnasen er snødekt, men vises godt i terrenget. Vedlagte kart viser hvor tillatelsen 
gjelder. 
 
Normalt ville forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken først behandlet søknaden før Vefsn 
kommune (strengeste lovverk), men siden søknaden ikke kom inn til nasjonalparkstyret før 
samme dag ble søknaden først behandlet av Vefsn kommune. 
 
Konklusjon 
Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gi dispensasjon for bruk 
av inntil 2 snøskutere i oppdraget. Dette er begrunnet i vurderingen over. 
 
Søknaden fra Relation04 Media kan innvilges med vilkår.  
 
Vedtaket er sendt ut pr e-post den 28. april 22 
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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.nasjonalparkstyre.no/Lomsdal-Visten 

Børre Rystad 
 
   

 

Saksbehandler Bjørnar Aarstrand Vår ref. 2013/4421  Deres ref.  Dato 15.03.2022 

 

Delegert vedtak 
Delegasjonssak 

 

 

Utviding av kjøretillatelse for snøskuter til Langvassbua for 
2022 - Sørvassdalen 

Antall turer med snøskuter utvides til totalt 6 turer for 2022. Vilkår er samme som gitt 
ved tidligere behandling 
 
Vedtak 
Børre Rystad får dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for transport av varer og utstyr med snøskuter til 
hytte «Langvassbua» ved Langvatnet i Searvoesvuemie/Sørvassdalen 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/Njaarken vaarjelimmeidajveraerie. 
Du får dispensasjon med følgende vilkår: 
 
 Dispensasjonen gjelder for én snøskuter med inntil seks (6) årlige turer for 2022. Kjøringa 
skal skje på snødekt og frossen mark. Det er ikke tillatt å kjøre etter 15. april. 
 Dispensasjonen gjelder for vedlagt trasé. 
 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 rolig. 
 Du skal registrere kjøringa før du starter i tilsendt kjørebok (dato og signatur). Etter at 
dispensasjonen er utløpt (og senest 01.06.2022) skal kjøreboka sendes inn til 
nasjonalparkstyret (evt kopi av kjørebok dersom det søkes om videre dispensasjon). 
 Du skal ha med dispensasjon (denne siden) med kart, kjørebok og tillatelse fra Vefsn 
kommune på hver tur. 
 
I tillegg til dispensasjon fra nasjonalparkstyret må du ha dispensasjon fra Vefsn kommune. 
Kopi av denne tillatelsen sendes over til Vefsn kommune. 
 
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 
Børre Rystad har den 15.3.22 søkt om utvidet bruk av snøskuter til Langvasshytta i 
Sørvassdalen til å gjelde 6 turer i 2022.  
 
Begrunnelsen for søknaden er at hytta trenger ekstra vedlikehold i år på grunn av en lekasje 
på taket. 
 
Grunnlaget og vurdering for avgjørelsen 
 
Grunnlaget for avgjøreslen og vurdering er gitt i behandlingen av saken i delegertsak den 
24.02.2020. Tidligere vedtak, utredning og kart over kjørerute ligger vedlagt denne delegerte 
behandlingen. 
 
Forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark sier følgende om motorferdsel til hytter 
innenfor parken: «Til hytter vil det bli gitt dispensasjon for det antall turer som er nødvendig 
for frakt av varer og utstyr til drift og vedlikehold av hyttene. Søknaden vurderes opp mot nml 
§ 8-12 og søkerens reelle behov for transporten.» 
 
Tidligere behandling er godt opplyst. Det synes ikke å være momenter som tilsier at 
gjeldende tillatelse ikke kan utvides med inntil 6 turer for 2022 etter samme kjøretrase og 
med samme vilkår.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørnar Aarstrand 
Nasjonalparkforvalter 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
Vedlegg: 
1 Dispensasjon fra motorferdselforbudet - bruk av snøskuter til transport av utstyr til 

Langvassbua - Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
2 Kjøretrasé Langvassbua 

  
 
Kopi til: 
Statens Naturoppsyn Trofors Trofors jernbanestasjon 8680 TROFORS 
VEFSN KOMMUNE Postboks 560 8651 MOSJØEN 
JILLEN-NJAARKE 
REINBEITEDISTRIKT 

c/o leder Torstein Appfjell 
Haustreisvegen 98 

8684 TROFORS 

STATSFORVALTEREN I 
NORDLAND 

Postboks 1405 8002 BODØ 
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Nasjonalpark Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
Landskapsvernområde Strauman landskapsvernområde 
  

Postadresse 
c/o Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Trofors jernbanestasjon 
8680 Trofors 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47 986 07 208 
fmnopost@fylkesmannen.no 
www.fylkesmannen.no/nordland 

Børre Rystad 
Tveråvegen 3 A 
8658  Mosjøen 

 

Saksbehandler Torhild Lamo Vår ref. 2013/4421  Deres ref.  Dato 24.02.2020 

 

Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for bruk av 
snøskuter til transport av utstyr til Langvassbua 

Her kommer svar på søknaden om dispensajon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmidajve for frakt av varer og utstyr til Langvassbua ved 
Langvatnet i Searvoesvuemie/Sørvassdalen i Vefsn. 
 
Vedtak 
Børre Rystad får dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for transport av varer og utstyr med snøskuter til 
hytte «Langvassbua» ved Langvatnet i Searvoesvuemie/Sørvassdalen 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/Njaarken vaarjelimmeidajveraerie.  
 
Du får dispensasjon med følgende vilkår:   

 Dispensasjonen gjelder for én snøskuter med inntil tre årlige turer for årene 2020-
2022. Kjøringa skal skje på snødekt og frossen mark. Det er ikke tillatt å kjøre etter 
15. april.  

 Dispensasjonen gjelder for vedlagt trasé.  
 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 rolig.  
 Du skal registrere kjøringa før du starter i tilsendt kjørebok (dato og signatur). Etter at 

dispensasjonen er utløpt (og senest 01.06.2022) skal kjøreboka sendes inn til 
nasjonalparkstyret (evt kopi av kjørebok dersom det søkes om videre dispensasjon). 

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

 
I tillegg til dispensasjon fra nasjonalparkstyret må du ha dispensasjon fra Vefsn kommune. 
Søknaden er videresendt til kommunen som nå behandler den. 
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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.  
 
Søknad om dispensasjon  
Børre Rystad har i e-post 24. februar 2020 søkt om dispensasjon for frakt av varer og utstyr 
til hytta, «Langvassbua», ved Langvatnet i Vefsn kommune. Rystad søker om inntil tre turer 
per år. Rystad har også søkt om dispensasjon for hogst av ved. Nasjonalparkforvalter har 
ikke delegert myndighet til å gi tillatelse til hogst av ved, denne delen av søknaden blir derfor 
behandlet av nasjonalparkstyret.  
 
Lovgrunnlag  
Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve ble opprettet ved kgl.res. av 29. 
mai 2009. Verneforskriften forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre/Njaarken 
vaarjelimmiedajveraerie.  
 
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 i nasjonalparken. Dette 
står i verneforskriftens § 3, punkt 6.1. 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 av søknaden  
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.  
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Naturmangfoldlovens § 8 sier at alle vedtak som berører naturmangfoldet skal bygge på 
vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om naturmangfoldet og virkningen på det. 
Searvoesvuemie/Sørvassdalen er godt kartlagt i forbindelse med verneplan for Lomsdal-
Visten (Miljøfaglig utredning, rapport 2004:3) og verneplan for barskog (NINA utredning 6: 1-
91) og opplysningene om naturmangfoldet er i hovedsak hentet fra disse samt fra 
www.naturbase.no. Hytta ligger ved Langvatnet i Searvoesvuemie/Sørvassdalen. 
Langvassbua er den eneste hytta ved Langvatnet. Det ligger ei foreningshytte ved Lavatnet, 
ei privat hytte ved Nervatnet og to private hytter ved Øvervatnet. I tillegg har Statskog 
Fjelltjenesten ei oppsynshytte ved Nervatnet. Det ligger også en restaurert samisk boplass 
ved Øvervatnet og ei delvis forfalt gamme ved Gardsjordet.  
 
Searvoesvuemie/Sørvassdalen er et avsidesliggende dalføre som strekker seg fra 
nordgrensen av nasjonalparken og sørover mot Fagerjordfjellet. Den er et grunt innsenket 
dalføre med overveiende fattig berggrunn og nøysom vegetasjon. Det er glissen furuskog av 
røsslyng-blokkebærtypen i dalbunnen med hovedsakelig småbregne- og blåbærgranskog i 
liene.  
 
Det er registrert få rødlistearter eller signalarter knyttet til gammelskog. Området har lokal 
verdi på grunn av dominansen av fattig og glissen fjellskog. Området har en viss verdi som 
raste og hekkeområde for våtmarksfugl. Registreringer av storlom og tretåspett er av særlig 
verdi. Området er registrert som leveområde for lirype. Lirypa er kategorisert som nært truet i 
norsk rødliste. 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). Searvoesvuemie/Sørvassdalen 
er også registrert som hekkeområder for dverg- og jaktfalk. Jaktfalken er nært truet og i 
tilbakegang. Jaktfalkens hekketid starter tidlig, og omfattende ferdsel i hekkeområdet på 
vårvinteren er en trussel mot hekkende jaktfalk. Kjøretraseen kommer ikke i konflikt med 
hekkeområdet for jaktfalk. Det er ikke registrert rødlistearter eller viktige naturtyper langs 
kjøretraséene.  
 
Searvoesvuemie/Sørvassdalen er et viktig beiteområde for rein. Skuterkjøring skal skje før 
15. april for å minske forstyrrelsen på rein i tida før kalving. Kjøringa skal også skje på en slik 
måte at reinen ikke blir unødvendig forstyrret.  
 
Vi har stort sett god kunnskap om naturforholdene i Searvoesvuemie/Sørvassdalen. 
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. Til tross for 
flere hytter og tidligere kulturmark ved Gardsjorda oppleves Searvoesvuemie/Sørvassdalen 
som et lite påvirket område. Ut over hyttene og rester av gammel kulturmark, er det liten grad 
av synlig menneskelig påvirkning i området. Man kan finne rester etter hogster, men ut over 
en beskjeden hogst av ved til hytter strekker disse seg langt tilbake i tid.  
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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. Det er gitt dispensasjon til motorferdsel til hyttene i 
Sørvassdalen. Det har i tillegg år om annet blitt gitt dispensasjon til frakt av utstyr med 
helikopter fordi lite snø har gjort transport med snøskuter vanskelig. De som jakter elg i 
Sørvassdalen har også en flerårig dispensasjon for frakt av felt elg med helikopter. 
Helgeland Kraft har også hatt dispensasjon fra motorferdselforbudet for å foreta snømåling i 
området.  
 
Kjøring på snødekt mark i et slikt begrenset omfang som beskrevet ovenfor 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. 
 
 
Med hilsen 
 
Torhild Lamo 
nasjonalparkforvalter 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 Ve 
Kopi til: 
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt v/ Torstein 
Appfjell 

Haustreisveien 98 8680 TROFORS 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 Mosjøen 
Statens Naturoppsyn Trofors Trofors jernbanestasjon 8680 TROFORS 
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Njaarken vaarjelimmiedajve
Vefsn kommune
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/3149-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 08.06.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 16/22 16.06.2022 

 

Søknad om motorferdsel og forlenget frist for å frakte ned gammel 
seterbu fra Svenningskardet, Grane kommune 

 
 
 

Forvalters tilrådning 
Finn David Lund gis forlanget frist for dispensasjon fra verneforskriften for 
Lomsdal/Visten nasjonalpark Njaarken vaarjelimmiedajve til riving av eksisterende 
gjeterhytte Svenningskardet. Dispensasjosnen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, 
punkt 1.3, d. Fristen settes til 15 april 2023.  
I tillegg gis søker dispensasjon fra samme forskrift for bruk av snøskuter til uttransport 
av eldre bygning som beskrevet jfr § 3, punkt 6.3, j. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

 Det gis tillatelse til 4 turer med snøskuter når forholdene er brukbare fram til 15 
april 2023.  

 Det benyttes samme transportrute som ved inntransport av saltslikkestein. 
 Dersom det er rein i området må det vises særlig hensyn. Reinen må gis 

mulighet til å forflytte seg rolig før snøskuteren kjører videre.  
 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. 

 Evt. rent/uimpregnert tremateriale kan deponeres på stedet/brukes til ved. 

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. 
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Søknaden 
Nasjonalparkstyret innvilget bygging av ny seterbu i Svenningskardet den 10 juni 2021. 
Som vilkår måtte den gamle bygningen rives og fraktes ut av nasjonalparken innen 15. 
april 2022. 
 
Tiltakshaver Finn David Lund har ikke fått oppfylt vilkåret innen fristen som ble satt, og 
søker den 16. april nasjonalparkstyret om utsatt frist for riving samt flere turer for 
utfrakting. Utrfakting av avfallet er tiltenkt gjort til vinteren med snøskuter. Det opplyses 
at noe avfall er allerede fraktet ut i forbindelse med inntransport av saltslikkestein.  
 
Det søkes om inntil 4 turer. 
 

 
 
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.  
 
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. 
 
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
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Vurdering av saken 
Styret gav dispensasjon for bygging av ny gjeterhytte med vilkår den 10. juni 2021. 
Etter intern delegering har nasjonalparkfovalter anledning til å forlenge frister for 
dispensasjoner gitt av nasjonalparkstyret. Men siden det her også søkes om inntil 4 
turer med snøskuter for å transportere ut bygningsavfallet, så legges saken fram for 
nasjonalparkstyret. 
 
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.  
  
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet fordi det kan ha negative 
effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelser av dyreliv, slitasje og støy.  
I forbindelse med søknad om nybygg skrev søker at det kunne være en mulighet å 
transportere ut restene etter den gamle bygningen i forbindelse med kjøring av 
saltslikkestein, som allerede er gitt tillatelse til. Søker opplyser nå at noe avfall er kjørt 
ut, men at det trengs inntil 4 turer ekstra for uttransport. 
 
Svenningskardet er et viktig vårbeite for rein. Det skal vises særlige hensyn i forkant av 
kalving. En tillatelse til bruk av snøskuter bør derfor gis med virkning fram til 15 april. 
Også med hensyn til yngle og hekkesesong av vilt bør ikke det tillates motorisert 
ferdsel fram til 15 juli. 
 
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.  
 
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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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2013/7287-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 08.06.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 17/22 16.06.2022 

 

Revisjon av skiltplan for Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalpark 

 
 
 

Forvalters tilrådning 
Skilting fra E6 ved Strendene i Grane flyttes til Vollen (E6) ved Trofors når prosjektet er 
realisert. 
 
Ny skiltplan blir som følger: 
 
Nevernes (Brønnøy kommune)  

o Skilting fra FV76 til Nevernes Havn. 

Forvik (Vevelstad kommune) 
o Skilting ved Kryss FV 17 Mosheim:  
o Supplering av skilt til Forvik ved fergeleiet. 

Sandvikbakken (Vefsn kommune) 
o Skilting fra Mosjøen til Sandvikbakken i Eiterådal 

Stavassdalen (Grane kommune) 
o Skilting fraE6 Strendene til Stavassdal 

Sarvejælla/Gåsvatnet (Grane kommune) 
o Skilting fra E6 Tosenkrysset (Vasselva) 

I tillegg er det ønske om en bedre og mer synlig skilting fra FV76 til parkeringen i 
Tosbotn, Brønnøy kommune.  
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Saksutredning 
 
Skiltplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark ble første gang vedtatt i sak 31/13 den 
4.11.2013. 
 
Arbeidet med tilrettelegging og informasjon vil stadig være i fortløpende. Med bakgrunn 
i nye behov, strategier og forvaltningsplan har saken blitt tatt opp på nytt i både 2016 
og 2018. Da med henvendelser fra Statsens Vegvesen (SSV) og ønske om prioritering 
av skilting. 
 
Ved planlegging og bygging av ny E6 forbi Trofors er det behov for å se på skilting evt 
gjøre en omprioritering av skiltingen for nasjonalparken langs E6 i Grane. 
 
I forbindelse med ombyggingen av E6 har Grane kommune planlagt og regulert et 
større næringsområde på Vollen ved Trofors. På dette området har også 
nasjonalparkene i Grane (Børgefjell og Lomsdal-Visten) blitt tilbudt plass til informasjon.  
 
SSV har derfor tatt kontakt vedrørende eksiterende skilting til nasjonalparken ved E6 i 
Grane. 
 
 
Vurdering 
Skilting til informasjonspunkt/innfallsporter har helt fra arbeidet med 
verneplan/fylkesdelplan startet, vært høgt prioritert. Informasjon er viktig både for å 
støtte opp om lokale reiselivsaktører, og for å lede besøkende rett. 
 
Nasjonalparkstyret har vært pådriver for å få på plass skilting og målsettinga må være å 
få på plass skilting til innfallsportene som er prioritert. 
 

 
Eksempel på skilting. Her fra Tosenveien. FV 76 til Nevernes. Google Street wiew 
 
 
 
 
Det er i dag skilting til 5 innfallsporter til Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalpark. 
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- Nevernes (Brønnøy kommune)  

o Skilting fra FV76 til Nevernes Havn. 
 

- Forvik (Vevelstad kommune) 
o Skilting ved Kryss FV 17 Mosheim: Supplering av skilt til Forvik 

 
- Sandvikbakken (Vefsn kommune) 

o Skilting fra Mosjøen til Sandvikbakken i Eiterådal 
 

- Stavassdalen (Grane kommune) 
o Skilting fraE6 Strendene til Stavassdal 

 
- Sarvejælla/Gåsvatnet (Grane kommune) 

o Skilting fra E6 Tosenkrysset (Vasselva) 

I 2016 ble det også gitt tilbakemelding til Statens Vegvesen om skilting ved: 
1. Fergeleie Andalsvåg 
2. Fergeleie Horn 
3. Fergeleie Tjøtta 
4. Til Tverådal  

Statens vegvesen har henvendt seg til nasjonalparkforvaltningen nå med tanke på 
bygging av ny E6 forbi Trofors. Det ble gjennomført et møte i april. SSV ønsker at 
skiltingen som i dag er ved Strendene i Grane flyttes til Vollen ved Trofors. 
 
Nasjonalparkens innfallsport i Stavassdalen bli nå «nærmere» E6 forbi Trofors.  
Skilting fra Strendene vil lede trafikken rett for reisende sørfra denne veien er ca 14 km 
fra krysset langs hovedsakelig grusvei. Det vil bli kortere kjøreavstand fra Vollen. Et 
poeng er å ikke lede besøkene ut på en lengre vei enn nødvendig, dersom det ikke er 
behov for dette (eller opplevelser langs denne veien). Det vil også bli enklere å 
informere besøkende om turen ved nytt informasjonspunkt ved Vollen. Vedtak om 
skilting må følges opp med skilting fra Grane kommune som vegeier på kommunal veg.  
 
Det foreslås derfor at skiltingen til nasjonalparken som i dag står ved Strendene flyttes 
til Vollen når ny E6 blir realisert. 
 
I tillegg er skiltingen til parkering i Tosbotnet svært anonym og lite synlig. Det kunne 
med fordel vært skiftet ut med noe mer synlig. Parkeringen i Tosbotnet er relativt mye 
besøkt og et godt startpunkt for turer både til Breivasstinden, Bjørnstokken og 
Lomsdalen. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2014/4059-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 27.05.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 18/22 16.06.2022 

 

Delegering av myndighet - skadefellingsvedtak til Arbeidsutvalg 

 
 
 

Forvalters tilrådning 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark delegerer myndighet til å treffe vedtak om 
skadefelling av rovdyr innenfor verneområdene til Arbeidsutvalget. Dette gjelder i saker 
der Statsforvalteren allerede har gitt slik dispensasjon. 
 
Bakgrunn 
Styret diskuterte i sak ST 12/22 den 5. mai mulighet for å delegere myndighet for 
skadefelling av rovdyr innenfor verneområdene i saker der Statsforvalteren allerede har 
gitt dispensasjon. 
 
Diskusjonen kom på bakgrunn av søknad fra Vefsn kommune om skadefelling av ei 
gaupe i områder som forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Vefsn kommune 
hadde da tidligere fått dispensasjon fra Statsforvalteren i Nordland. På grunn av at 
søknaden kom inn i påska ble vedtaket kvittert ut av Arbeidsutvalget (vedtaket var 
enstemmig). 
 
I ettertid viser det seg at Arbeidsutvalget ikke har fått delegert denne myndigheten fra 
styret. Det ble derfor ytret ønske i sak ST 12/22 om at en sak om delegering kunne 
legges fram for styret i neste møte. 
 
Styret gjorde følgende delegeringsvedtak til Arbeidsutvalget i sak ST 5/20: 
«Arbeidsutvalget avholder møter etter behov. Møtene avholdes på e-post, telefon eller som 
fysiske møter. 
 
Arbeidsutvalget får myndighet til å behandle saker som omfattes av følgende punkter i 
verneforskriftene: 

41



- Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve: § 3, punkt 2.3, bokstav a 
(uttak av ved til hytter og gammer i nasjonalparken) 

- Dispensasjonssøknader om motorferdsel som ikke omfattes av de ulike forskriftenes 
spesifiserte dispensasjonsbestemmelser, men må behandles etter naturmangfoldlovens 
§ 48. 

Saker der avgjørelsen er av prinsipiell betydning skal behandles av nasjonalparkstyret. Dersom 
det er uenighet om vedtak skal saken oversendes nasjonalparkstyret for vedtak. Alternative 
vedtak skal framsettes skriftlig.  
 
Alle vedtak fattet av arbeidsutvalget skal refereres på kommende møte i nasjonalparkstyret» 
 
Vurdering av saken 
 
Etter verneforskriften er det tillatt å jakte i nasjonalparken, men i forvaltningen skiller 
man juridisk mellom ordinær jakt og skadefellingsuttak. Skadefelling må derfor 
behandles etter naturmangfoldlovens § 48. 
 
I nyere forskrifter fra nasjonalparker og naturreservater i området er skadefellingsuttak 
unntatt fra vernebestemmelsene. 
 
Ofte vil slike søknader trenge en rask avklaring, og da vil det være tids- og 
ressursbesparende dersom denne typen saker delegeres fra styret. I Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre er slike saker delegert til forvalter. Dette kan en også se på i 
Lomsdal-Visten, men det er ikke et stort omfang av slike saker og i første omgang kan 
det være tilstrekkelig at det delegeres til Arbeidsutvalget. 
 
Det foreslås derfor at denne type saker delegeres fra styret.  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/3440-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 27.05.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 19/22 16.06.2022 

 

Avtale - samarbeid med Trollfjell Geopark og Friluftsråd 

 
Vedlegg: 
1 Samarbeidsavtale lomsdal visten trollfjell 

 
 

Forvalters tilrådning 
Avtale om samarbeid mellom Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Trollfjell 
Geopark og Friluftsråd tas til etterretning. 
 
Avtalen signeres av styreleder. 
 
Saksutreding og vurdering 
 
Forslag til avtale om samarbeid mellom Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalpark og 
Trollfjell Geopark og Friluftsråd er mottatt av nasjonalparkstyret den 27. mai. 
 
Trollfjell Geopark og Friluftsråd er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, 
Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka, og en del av reiselivsstrategien på Sør-
Helgeland og Leka. Sammenfallende kommuner med Lomsdal-Visten nasjonalpark er 
Brønnøy og Vevelstad kommuner. 
 
Trollfjell geopark er et område med en spesiell geologisk naturarv av internasjonal 
betydning der man satser på bærekraftig utvikling, stedsutvikling, kunnskapsspredning 
og geoturisme. I en geopark skal man vise hvordan de geologiske forutsetningene er 
bakgrunn for hvordan landskapet er blitt til, det biologiske mangfoldet og menneskelig 
bosetting. 
 
Til forskjell fra nasjonalpark så er geopark er en status og ikke et vern, men felles 
oppgaver er å øke attraktiviteten i området, både for lokalbefolkning og tilreisende. 
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Trollfjell friluftsråd jobber med å fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv, til beste for 
befolkningens trivsel og helse. Ønsket er å øke utbredelsen av friluftslivet, samt å sikre 
og utvikle regionens friluftslivsmuligheter. Friluftsrådet sitter allerede som fast medlem i 
nasjonalparkens administrative kontaktutvalg. 
 
Vurdering 
Nasjonalparkene gir muligheter for utvikling av lokal og nasjonal bred (økonomisk, 
kulturell, sosial og miljømessig) verdiskapning. Det samme er ideen bak Trollfjell 
Geopark. 
 
Formålet med avtalen er å ivareta samarbeidet og felles interesser knyttet til partenes 
overlappende område. Dette innebærer også deling av kunnskap, promotering og 
minimum et samarbeidsmøte i løpet av året. Dette er overkommelig og vil ikke utløse 
faste årlige utgifter. 
 
Partnere til Geoparken kan ikke selge geologisk materiale eller være delaktig i at 
geologisk materiale blir solgt. Dette er så langt nasjonalparkfovalter ser ikke en aktuell 
problemstilling for nasjonalparken. 
 
For Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre er konsekvensen av denne avtalen et 
synliggjort samarbeid. Økonomisk har avtalen ingen fortløpende konsekvenser, men 
enkeltstående prosjekter blir lagt i en omforent handlingsplan. Dette vil bli behandlet av 
styret enten i forbindelse med rullering av annet planverk eller enkeltvedtak.  
 
Avtalen har en varighet på 3 år og bør signeres av styrets leder. 
 
 
 
Parter i saken: 
TROLLFJELL FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Storgata 34 
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Samarbeidsavtale 

Trollfjell UNESCO Global Geopark og Lomsdal-Visten 
Nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 

Det inngås med dette en samarbeidsavtale mellom Trollfjell UNESCO Global Geopark, senere kalt 

geoparken og Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve, senere kalt 

nasjonalparken. 

1. Partene i avtalen 
Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve: 

Skal ta vare på 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. 

 
Trollfjell UNESCO Global Geopark: 

Trollfjell Geopark er en UNESCO Global Geopark, noe som betyr at området har en geologisk naturarv 

av internasjonal betydning. Geoparken fikk UNESCO-status i 2019 og jobber i dag med å ivareta og 

forvalte denne verdien for fremtidige generasjoner. I en geopark skal man vise hvordan de 

geologiske forutsetningene er bakgrunn for hvordan landskapet er blitt til, det biologiske mangfoldet 

og menneskelig bosetting. Dette gjøre blant annet gjennom bærekraftig utviklingsarbeid, 

kunnskapsspredning og geoturisme. Trollfjell Geopark eies og finansieres av kommunene Brønnøy, 

Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka, og er en del av reiselivsstrategien på Sør-Helgeland og Leka.  

Geoparken skal bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter og 

opplevelser i verdensklasse basert på Sør-Helgelands og Lekas unike geologiske historie og 

fenomener.  

 

Partenes overlappende områder ligger i Vevelstad og Brønnøy kommune. 
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2. Avtalens formål 
Formålet med avtalen er å ivareta samarbeidet og felles interesser knyttet til partenes overlappende 

område. 

 

Tiltak som kan samarbeides om: 

 Samarbeid om formidling av sammenfallende temaer knyttet til overlappende området 

 Deling av informasjon knyttet til forskning innenfor overlappende område, knyttet til både 

natur og kultur.  

 Kartlegging og rydding av marint herreløst avfall i strandsonen innenfor geoparken, i 

grenseområdene til nasjonalparken 

 Formidling av partner i arbeid med bærekraftig reiseliv knyttet til relevant område. 

 Promotering av hverandre i partenes besøkslokaler 

 Bidra som ressurser for hverandre ved uformelle henvendelser i arbeidshverdagen. 

 Minimum ett samarbeidsmøte mellom partene i løpet av året. 

 Daglig leder i Trollfjell Geopark og Friluftsråd er en del av administrativt kontaktutvalg for 

nasjonalparken 

3. Avtalens varighet 
Denne avtalen gjelder fra den dato da dokumentet er undertegnet, og for 3 år fremover. Deretter skal 

avtalen fornyes. Denne avtalen har gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. 

4. Avtalens forpliktelser 
Partene skal ha en grunnleggende forståelse for hverandres filosofi. 

 

Partnere forplikter seg til å følge European Geoparks Network (EGN) charter og de til enhver tid 

vedtatte retningsinjer som gjelder for partnere til UNESCO støttede Europeiske Geoparker 

(http://www.europeangeoparks.org/?page_id=357)  

 

Partene forplikter seg til å følge Forskrift om Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 

vaarjelimmiedajve, Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner, Nordland 

 (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-05-29-553) 

Partnere til Geoparken kan ikke selge geologisk materiale eller være delaktig i at geologisk materiale 

blir solgt. 
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5. Mislighold 
Vesentlig mislighold av denne avtale med vedlegg medfører at partene kan heve avtalen med 

umiddelbar virking. Som vesentlig mislighold regnes bla. 

 Brudd på EGN Charter 

 Brudd på Forskrift om Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve, Brønnøy, 

Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner, Nordland 

6. Henvendelser 
Alle henvendelser angående denne avtalen rettes til 

 
Trollfjell Geopark   Lomsdal-Visten nasjonalpark/ 

Njaarken vaarjelimmiedajve 
  

v. daglig leder Kamilla Pedersen   
 
 

8. Undertegning 
Denne avtalen undertegnes i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene beholder 1 eksemplar hver. 

 

Sted/dato   _______________ / ___________________ 

 

_________________________________________ 

For Trollfjell Geopark 
 
 
_________________________________________ 
For Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve
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