
Møteinnkalling 
 
 

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

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
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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   
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ST 1/22 Referatsaker
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Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Vevelstad gjestegård 
Dato: 02.12.2021 
Tidspunkt: 10:00 

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

Medlem 
Medlem 

 
 
Merknader 
Sak ST 30/21 ble tatt inn som ekstrasak i møtet. Gun M. 
Utsi var erklært inhabil til behandlingen i denne sakne og 
ingen vara ble innkalt. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Carl Norberg Statens naturoppsyn  

 Bjørnar Aarstrand Nasjonalparkforvalter 
 
 
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 20/21 Referatsaker   
RS 6/21 Protokoll fra styremøte 26. august 2021  2021/5423 
RS 7/21 Søknad om dispensasjon - motorferdsel i 

forbindelse med elgjakt - Sirijorda Naturreservat - 
Ottar Simonsen 

 2018/6248 

RS 8/21 Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve - bruk 
av elgtrekk til frakt av felt elg fra storviltområde 
Okan 2021,2022 og 2023. Robert Storvik 

 2019/7348 

RS 9/21 Søknad om dispensasjon - motorferdsel i 
forbindelse med elgjakt - Lomsdal-Visten 
nasjonalpark - Ottar Simonsen 

 2018/6032 

ST 21/21 Delegerte saker   
DS 6/21 Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal - Visten 

nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde. 
Helikoptertransport i forbindelse med rømt 
oppdrettslaks i Lakselvvassdraget og Lomsdalen. 
Skandinavisk naturovervåkning AS. 

 2021/6559 

DS 7/21 Søknad om dispensasjon - lavtflyging med 
helikopter - sanking av sau og lam - Lomsdal-
Visten nasjonalpark - Johan Nergård 

 2018/7587 

DS 8/21 Søknad om dispensasjon for uttransport av elg i 
Sørvassdalen m.v. med helikopter, Vidar 
Andersen 

 2021/5967 

ST 22/21 Årsrapport SNO 2021.  2021/7395 
ST 23/21 Plan for bygningsmasse i Litlbørja, våningshus og 

uthus 
 2019/7848 

ST 24/21 Avtale om samarbeid mellom Njaarken/Lomsdal-
Visten nasjonalpark og Vevelstad 
nasjonalparkkommune. 

 2021/2443 

ST 25/21 Gjennomgang av tiltak i regi av 
Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 2021 

 2021/7395 

ST 26/21 Omdisponering av tiltaksmidler mellom prosjekter 
2021. 

 2021/1588 

ST 27/21 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling 
av tjenester fra SNO for 2022 

 2021/7395 

ST 28/21 Budsjett for drift av Njaarken/Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre 2022 

 2021/7395 

ST 29/21 Revisjon av forvaltningsplan for 
Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark med 

 2021/7424 
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tilhørende verneområder - oppstart 2022. 
ST 30/21 Søknad om bruk av tilhørighetslogo Brurskanken 

rein Nils-Anders Appfjell 
 2021/7701 

ST 31/21 Eventuelt    
 
 

ST 20/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Referatsaker tas til orientering 
 

RS 6/21 Protokoll fra styremøte 26. august 2021 

RS 7/21 Søknad om dispensasjon - motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Sirijorda 
Naturreservat - Ottar Simonsen 

RS 8/21 Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve - bruk av elgtrekk til frakt av felt elg fra storviltområde Okan 
2021,2022 og 2023. Robert Storvik 

RS 9/21 Søknad om dispensasjon - motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Lomsdal-
Visten nasjonalpark - Ottar Simonsen 

ST 21/21 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Delegerte saker tas til orientering. 
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DS 6/21 Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal - Visten nasjonalpark og Strauman 
landskapsvernområde. Helikoptertransport i forbindelse med rømt oppdrettslaks i 
Lakselvvassdraget og Lomsdalen. Skandinavisk naturovervåkning AS. 

DS 7/21 Søknad om dispensasjon - lavtflyging med helikopter - sanking av sau og lam - 
Lomsdal-Visten nasjonalpark - Johan Nergård 

DS 8/21 Søknad om dispensasjon for uttransport av elg i Sørvassdalen m.v. med 
helikopter, Vidar Andersen 

ST 22/21 Årsrapport SNO 2021. 

Forvalters tilrådning 
Årsrapport for Statens naturoppsyn 2021 tas til orientering. 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 
Statens naturoppsyn ved Carl Norberg orienterte om rapporten.  
 
Det ble også orientert om et nyoppdaget reingjerde i Lomsdalen. Diskusjon tas under 
eventuelt. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Årsrapport for Statens naturoppsyn 2021 tas til orientering. 
 

ST 23/21 Plan for bygningsmasse i Litlbørja, våningshus og uthus 

Forvalters tilrådning 
Det er konkludert med 2 mulige tilrådninger fra forvalter. 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 
Styret synes det er synd at ikke grunneier ikke ønsker å ta vare på bygningsmassen i 
Lislbørja, slik det ble omtalt i forvaltningsplanen for Lomsdal-Visten nasjonalpark. 
 
Styret skal forvalte området og kan ikke ta på seg ansvaret for drift og vedlikehold av 
disse bygningene. 
 
Felles forslag fremmet: 
 
Nasjonalparkstyret ber grunneier, Miljødirektoratet om å søke Brønnøy kommune om 
rivetillatelse for bygningene. Dette før forfallet kommer for langt og fører til forsøpling. 
Grunneier bør da vurdere om bygningene kan gis bort/selges til noen som ønsker å 
flytte bygningene vekk. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Nasjonalparkstyret ber grunneier, Miljødirektoratet om å søke Brønnøy kommune om 
rivetillatelse for bygningene. Dette før forfallet kommer for langt og fører til forsøpling. 
Grunneier bør da vurdere om bygningene kan gis bort/selges til noen som ønsker å 
flytte bygningene vekk. 
 
 

ST 24/21 Avtale om samarbeid mellom Njaarken/Lomsdal-Visten 
nasjonalpark og Vevelstad nasjonalparkkommune. 

Forvalters tilrådning 
Avtale om samarbeid mellom Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Vevelstad 
nasjonalparkkommune tas til etterretning. 
 
Avtalen signeres av styreleder. 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 
Ken-Richard Hansen reiste spørsmål om sin habilitet i forhold til at han sitter som fast 
medlem i Vevelstad kommunestyre. Styret konkluderte med at Hansen var habil til å 
behandle avtalen og skrive under på vegne av styret. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Avtale om samarbeid mellom Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Vevelstad 
nasjonalparkkommune tas til etterretning. 
 
Avtalen signeres av styreleder. 
 

ST 25/21 Gjennomgang av tiltak i regi av Njaarken/Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre 2021 

Forvalters tilrådning 
Gjennomgang av tiltak i regi av Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre tas til 
orientering. 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 
Forvalter orienterte om prosjektene. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Gjennomgang av tiltak i regi av Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre tas til 
orientering. 
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ST 26/21 Omdisponering av tiltaksmidler mellom prosjekter 2021. 

Forvalters tilrådning 
Med bakgrunn i sak ST 4/21, tildeling av midler 2021. Gjøres følgende omposteringer: 
 
Nr Prosjekt Vedtatt Ny sum 
15 Bygging av fire vedla 60 000 120 000 
12 Rydding av stier i henhold til plan 20.000 0 
19 Bru Velfjorskarelva 40 000 0 
13 Sikring av gangbane Strauman 50 000 100 000 
17 Informasjon Innervisten marine verneområde 50 000 0 

 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Med bakgrunn i sak ST 4/21, tildeling av midler 2021. Gjøres følgende omposteringer: 
 
Nr Prosjekt Vedtatt Ny sum 
15 Bygging av fire vedla 60 000 120 000 
12 Rydding av stier i henhold til plan 20.000 0 
19 Bru Velfjorskarelva 40 000 0 
13 Sikring av gangbane Strauman 50 000 100 000 
17 Informasjon Innervisten marine verneområde 50 000 0 

 
 

ST 27/21 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester fra 
SNO for 2022 

Forvalters tilrådning 
Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre melder inn behov for oppsyn og ressurs fra 
lokalt SNO slik det fremgår på skjema som vedlegges dette vedtak. Behov for 
tiltaksmidler (eks MVA) for 2022 er forankret i besøksstrategi, tiltaksplan og 
fylkesdelplan samt innspill.  
Prio Tiltak Sum kr 

1 Div. helikoptertransport    80.000 
2 Skjøtsel av kulturmark: Fjellgården i Vefsn   40.000 
3 Informasjon, jf besøksstrategi, impl merkevare 100.000 
4 Rydding av stier i samsvar med plan   20.000 
5 Rydding av søppel Velfjorden i Brønnøy 40 000 
6 Sikring av gangbane Strauman 

 
50.000 

7 Informasjon Innervisten marine verneområde 
 

50.000 

8 Fjerning av platanlønn i Okfjorden i Brønnøy 
 

25.000 
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9 Rydding av gammelt reindriftsgjerde 
 

20.000 

10 Planlegging av avbøtende tiltak i Tverrådalen og 
omlegging av turveg. 
 

20.000 

11 Prosjekt: Samisk innfallsport 25.000 
12 Prosjekt: Bru/fløtedam ved Stavvatnet i Grane 

 
15.000 

13 Prosjekt: Utkikkspunkt i Vefsn kommune 15.000 
14 Fremmede arter: Fjerne sitkagran i Lislbørja i Velfjord 

 
50.000 

 SUM 550.000 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 
Saken ble diskutert. 
 
Styret endrer følgende poster: 
2. opp 20.000,- til 60.000,- Det er ønske om å få til en tidlig slått ved Fjellgården. 
3. opp 20.000,- til 120.000,- 
6. Sikring av gangbane i Strauman tas ut og erstattes av punkt om å fortsette fjerning 
av platanlønn i Klavesmarka (ikke utført 2021) kr 50.000,- 
14. Økes innsats for å ta ut sitkagran (etter befaring og rapport fra 2021). Potten økes 
til 200.000,- 
Nytt punkt: Samarbeid med skoler i kommunene – informasjon og tilknytning til 
verneområdene. Kr 100.000.- 
Nytt punkt: Prosjektering: I forbindelse med planlegging av ny E6 i Grane. Samarbeid 
mellom kommune og nasjonalpark. Kr 50.000,- 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre melder inn behov for 
oppsyn og ressurs fra lokalt SNO slik det fremgår på skjema som vedlegges dette 
vedtak. Behov for tiltaksmidler (eks MVA) for 2022 er forankret i besøksstrategi, 
tiltaksplan og fylkesdelplan samt innspill.  
Prio Tiltak Sum kr 

1 Div. helikoptertransport    80.000 
2 Skjøtsel av kulturmark: Fjellgården i Vefsn   60.000 
3 Informasjon, jf besøksstrategi, impl merkevare 120.000 
4 Rydding av stier i samsvar med plan   20.000 
5 Rydding av søppel Velfjorden i Brønnøy  40 000 
6 Fjerning av platanlønn i Klavesmarka  i Brønnøy 

(ikke ferdigstilt 21) 
50.000 

7 Informasjon Innervisten marine verneområde 
 

50.000 

8 Fjerning av platanlønn i Okfjorden i Brønnøy 
 

25.000 

9 Rydding av gammelt reindriftsgjerde 
 

20.000 

10 Planlegging av avbøtende tiltak i Tverrådalen og 
omlegging av turveg. 
 

20.000 
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11 Prosjekt: Samisk innfallsport 25.000 
12 Prosjekt: Bru/fløtedam ved Stavvatnet i Grane 

 
15.000 

13 Prosjekt: Utkikkspunkt i Vefsn kommune 15.000 
14 Fremmede arter: Fjerne sitkagran i Lislbørja i 

Velfjord 
 

200.000 

  15 Samarbeid med skolene 100.000 
  16 Prosjektering: Prosjekt i fbm ny E6 i Grane. 50.000 
 SUM 890.000 
 

ST 28/21 Budsjett for drift av Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
2022 

Forvalters tilrådning 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til søknad om 360 000,- til drift 
av nasjonalparkstyret for 2022, samt 150 000,- til kartlegging av arter i Innervisten 
marine verneområde. 
 
Midler til revidering av forvaltningsplan utredes og legges fram for arbeidsutvalget når 
dette er klart. Arbeidsutvalget godkjenner søknadsrammen for 2022. 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til søknad om 360 000,- til drift 
av nasjonalparkstyret for 2022, samt 150 000,- til kartlegging av arter i Innervisten 
marine verneområde. 
 
Midler til revidering av forvaltningsplan utredes og legges fram for arbeidsutvalget når 
dette er klart. Arbeidsutvalget godkjenner søknadsrammen for 2022. 
 

ST 29/21 Revisjon av forvaltningsplan for Njaarken/Lomsdal-Visten 
nasjonalpark med tilhørende verneområder - oppstart 2022. 

Forvalters tilrådning 
Arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark 
med tilhørende verneområder igangsettes i 2022. 
 

1. Det søkes midler til arbeidet. 
2. Det legges fram utredet sak for styret i løpet av våren 2022. Saken inneholder 

prosjektplan og oppstartmelding samt relevante vurderinger. 
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Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark 
med tilhørende verneområder igangsettes i 2022. 
 

3. Det søkes midler til arbeidet. 
4. Det legges fram utredet sak for styret i løpet av våren 2022. Saken inneholder 

prosjektplan og oppstartmelding samt relevante vurderinger. 

 

ST 30/21 Søknad om bruk av tilhørighetslogo Brurskanken rein Nils-Anders 
Appfjell 

Forvalters tilrådning 
Søknaden fra Brurskanken Rein Nils-Anders Appfjell om kommersiell bruk av logo, 
«kommer fra» for Njaarken/ Lomsdal-Visten innvilges. 
 
Tildeling av merket gjelder i første omgang til 31.12.2023. 
 
Søker forplikter seg til å delta på aktiviteter som vertskapskurs, orienteringsmøter eller 
lignende som arrangeres i regi eller på vegne av nasjonalparkkommunene eller 
nasjonalparkforvaltningen.  
 
Det inngås en standard avtale utarbeidet av Miljødirektoratet. Avtalen signeres av 
søker og leder for nasjonalparkstyret. 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
Saken ble tatt inn som ekstrasak. 
 
Representanten, Gun M. Utsi ble erklært inhabil i behandlingen. Ingen vara ble innkalt. 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Søknaden fra Brurskanken Rein Nils-Anders Appfjell om kommersiell bruk av logo, 
«kommer fra» for Njaarken/ Lomsdal-Visten innvilges. 
 
Tildeling av merket gjelder i første omgang til 31.12.2023. 
 
Søker forplikter seg til å delta på aktiviteter som vertskapskurs, orienteringsmøter eller 
lignende som arrangeres i regi eller på vegne av nasjonalparkkommunene eller 
nasjonalparkforvaltningen.  
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Det inngås en standard avtale utarbeidet av Miljødirektoratet. Avtalen signeres av 
søker og leder for nasjonalparkstyret. 
 

ST 31/21 Eventuelt 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 

 Neste møte – 17. mars 2022 i Mosjøen 
 Henvendelse ang. midlertidig reingjerde i Lomsdal – Nasjonalparkforvalter avklarer med 

aktøren om dette gjerdet er midlertidig evt når det skal tas ned. 
 Henvendelse til Brønnøy kommune vedrørende søppel i Velfjord. – 

Nasjonalparkforvalter gjør en henvendelse til administrasjonen i Brønnøy kommune 
med avklaring om opprydding av søppel etter uoppgjorte dødsbo. 

 Informasjon fra reindriftsforvaltninga hos Statsforvalteren i Nordland – Forvalter inviterer 
reindriftsforvaltningen til å orientere om reindrift i neste styremøte. 

 Sak ang rømt oppdrettslaks/pukkellaks – Forvalter forbereder en sak til styret med 
forslag til uttalelse til håndtering av rømt oppdrettslaks /pukkellaks i verneområdene. 
Henvendelse til Fiskeridirektoratet. 

 Sak ang startpunkt i Tverrådalen, Vefsn – Forvalter forbereder sak til styret ang løsning 
for startpunktet i Tverrådalen. 

 Vilkår stilt i dispensasjonstillatelser helikopter og snøskuter – det er ønske fra styret at 
de som får innvilget dispensasjon for motorferdsel kan rapportere tilbake til forvalter 
dersom de observerer beitedyr (rein og sau) under transport. Dette kan ikke settes som 
et vilkår, men kan føyes inn som frivillig tilbakemelding. 
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Brønnøy kommune 
Plan og utvikling 

 
Postadresse: E-post: Telefon:  
Rådhuset postmottak@bronnoy.kommune.no 75 01 20 00 
8905 BRØNNØYSUND     
 Nettsider:  Bankkonto: 
Org.nr.: 964 983 291 http://www.bronnoy.kommune.no 4534 05 00117    

Miljødirektoratet 
Postboks 5672 Torgarden 
7485  TRONDHEIM 
 
 

 

Vår referanse: Deres referanse: Saksbehandler: Dato: 
2022/761-2  Magnar Solbakk 17.02.2022 
  75012045  

 

Lessbørja - bevaring av nordlandshus i nasjonalparken 

Miljødirektoratet, har som eier, forsømt vedlikeholdet av det gamle våningshuset i Lessbørja (191/1 i Brønnøy). 
Direktoratet har også signalisert at heller ikke i framtida vil man vedlikeholde det SEFRAK-registrerte 
nordlandshuset. I brev av 10.01.2022 beklager styret dette: «Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark / Njaarken 
vaarijelimmiedaive synes det er synd at … grunneier ikke ønsker å ta vare på bygningsmassen i Lislbørja, slik det 
ble omtalt i forvaltningsplanen for Lomsdal-Visten nasjonalpark (4.7).» - Brønnøy kommune har tidligere gitt 
samme tilbakemelding, bl.a. i administrativt utvalg og i særmøte med ledelsen av nasjonalparken. 
 
Miljødirektoratets ønske om sanering av huset er i strid med egen forvaltningsplan. Styret behandlet 
høringsuttalelsene til planen i sak 4 / 2013 og den ble godkjent av Miljødirektoratet sjøl den 13.11.2014. Ved pkt. 
4.7 Tema – Bygninger og anlegg, samt under foto av nettopp huset i Lessbørja, står følgende tydelige 
forvaltningsmål: «Lomsdal-Visten nasjonalpark … skal forvaltes slik at eksisterende hytter / byggverk kan benyttes 
som i dag. Etablering av nye byggverk skal ikke forekomme med mindre de har et allmennyttig formål.»  
 
Forvaltningsplanen er om mulig enda mer tydelig under tema kulturminner (pkt. 4.9.): «Forvaltningsmål: 
Lomsdal-Visten nasjonalpark … skal forvaltes på en slik måte at kulturminner ivaretas som kulturhistoriske 
dokumenter og som del av friluftsopplevelsen.» Og under Retningslinjer for forvaltningen står det: «Ingen 
kulturminner skal ødelegges.» – Men, i Lessbørja oppfordrer nasjonalparkstyret nettopp Miljødirektoratet til å 
ødelegge et kulturminne, i slutten av sitt brev av 10.01.2022. 
 
I kommuneplanens arealdel (1996–2008) for Brønnøy er det meste av det som blir nasjonalpark i 2009 angitt 
som LNF C-område: «I disse områdene vil det ikke bli tillatt oppført nye bolig- og fritidshus eller andre bygninger 
og innretninger som ikke har tilknytning til stedbunden næring. … Det vil derimot bli oppfordret til bevaring og 
restaurering av eksisterende bygninger og bygningsmiljø.» - Denne holdningen var godt kjent for fylkesmannen 
i Nordland før etableringen av nasjonalparken. Denne forventningen skulle også være kjent for daværende 
direktorat før oppkjøp av Lessbørja.  
 
Direktoratet var også kjent med planprosessen i forkant av etableringen av nasjonalparken. Premissene er tydelig 
i Verneplan / Fylkesdelplan fra 2006: «Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse.»; og 
«Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres som ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling, opplevelse av historisk 
kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk.» - Bedre kan det vel ikke sies! I forskrift, fastsatt ved kgl.res. 29. mai 
2009, står det også tydelig i § 2. Formålet med nasjonalparken er å: «… Bevare det biologiske mangfoldet med 
økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og kulturminner. …».   
 
Sanering av den synlige historien – er en skade som det ikke går an å rette opp. Ved å rive huset nå – fratas nye 
generasjoner å vurdere gjenbruk. Da eiendommen ble kjøpt i 2010 visste forhåpentligvis direktoratet hva som 
ble ervervet, og at dette kunne føre til forpliktelser. Herunder et gammelt hus samt uønsket sitkagran. En seriøs 
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og miljøbevisst grunneier må ta ansvar for kulturminner og friluftsliv, og ikke bare gjøre Lessbørja uframkommelig 
og utilgjengelig i tiår framover!  
 
Lessbørja har potensiale for friluftsliv - ved sin nærhet til sjøen; ved rundtur i fjellet på innsida av fjordarmen; 
samt fottur til de store fangstanleggene på begge sider av Lessbørja. Ved et framtidig stort besøkspress på 
populære turmål i nasjonalparken – så kan Lessbørja utvikles til å bli et alternativ. Lomsdal-Visten / Njaarke er 
en av få nasjonalparker i Norge som også har et fjordlandskap.  
 
I dette landskapet har den typiske nordlending igjennom minst 1000 år, fiskerbonden, hatt sin boplass og levevei. 
Fiskerbonden var et arbeidsfellesskap – der kvinnfolka var bonde og mannfolka var fisker, og så hjalp de 
hverandre ved innhøstinger. I Lessbørja står fortsatt et historisk minne etter fiskerbonden. Det kan også være en 
samisk dimensjon her: I Velfjord bygdebok (fra 1971) står det at en av de siste brukerne / eierne av Lessbørja var 
«reinsamen Gunnar Toven» (på 1950-tallet).  
 
Nasjonalparkstyrets uttrykk: «… bygningsmassen …» kan gi inntrykk av oppgaven er større og mer krevende 
enn den er. Det lille nordlandshuset hadde relativt fattige fiskerbønder råd til å oppføre og vedlikeholde for over 
hundre år siden. Mens dagens rike offentlige grunneier «har ikke råd»! Arbeidet som må gjøres på huset i 
Lessbørja er ikke mer omfattende enn at det har definisjon «vedlikehold» i forvaltningsplanen (side 62). Vel og 
merke er det også et lite uthus her. 
 
«Riv skiten», og eventuelt bygge nytt, bør kanskje heller ikke være en bærekraftig ide i et direktorat som har 
«Miljø» i sitt navn. I en tid da rundt 40 % av verdens energiforbruk går til produksjon av byggematerialer og 
nybygging, er det åpenbart at bygningsvern og gjenbruk må spille en nøkkelrolle i kampen mot global 
oppvarming. Her er det forventninger til at direktoratet deltar i denne dugnaden. Riving, uttransport og sanering 
av huset i Lessbørja har også en kostnad. – Dersom Staten ikke har ressurser eller vilje til å ta vare på SEFRAK-
registrert bygg – hvordan skal vi kunne pålegge andre til å ta vare på denne delen av kulturarven?! 
Miljømyndigheten må gå foran med et godt eksempel.  
 
Har en viss forståelse for at nasjonalparkstyret ikke har ressurser til å istandsette huset i Lessbørja - dette innfor 
de relativt små midler som årlig tildeles til konkrete tiltak i våre nasjonalparker. Men, bestrider både 
argumentasjon og konklusjon: Ser av forvaltningens begrunnelse for riving, at nordlandshuset ikke tåler å stå 
ute – når det ikke lengre står inne i en tett skog. Det er ikke mangel av sitkagran rundt huset som er årsak til 
forfallet, men forsømt vedlikehold over tid! Erfaringen er at tett skog rundt hus i et kystklima er til skade – både 
skade ved trevelt over hus og ved mangel på opptørking. Huset har tålt å stå ute i over 100 år og vil gjøre det i et 
nytt århundre – hvis etterslep på vedlikehold blir korrigert av eieren.  
 
Historien gjentar seg! På stien, «halvveis til Lomsdalen», ligger ei skogstue fra 1959 – bygd av de gamle 
husrestene der. Da Staten kjøpte eiendommen Strompdal, rundt 1990, var holdningen også da å la husværet 
forfalle og forsvinne. Etter sterkt lokalt press endret miljømyndighetens oppfatning og via fylkesmannen ble det 
gitt et hederlig bidrag til restaureringen. Den lille hytta er i dag svært viktig for sikkerhet og tilgjengelighet til 
Lomsdalen. Den driftes i dag av turlaget (DNT).  
 
Ber herved om at Miljødirektoratet revurderer sin gjentatte interesse for å la bygninger forfalle på sine 
eiendommer i Brønnøy. Håper på en positiv og miljøretta kursendring – på forhånd takk! 
 
Med hilsen 
Magnar Solbakk 
kulturkonsulent 

Dette dokumentet er elektronisk og sendes uten signatur. 
 
PS! Den offisielle skrivemåten er dessverre "Lislbørja", men dette er uten lokal forankring. Lov om stadnavn, eller 
tolkning av denne, skaper fortiden kaos innen bruk av stedsnavn. Her blir noen dialektord tillatt mens andre blir 
det ikke. Dialektord for liten eller lille er et slikt eksempel. I Velfjord bygdebok står det «Lillebørja – kalles 
Lessbørja».  
 
Kopimottakere: 

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre c/o Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405 8002 BODØ 
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Fra: postmottak@bronnoy.kommune.no[postmottak@bronnoy.kommune.no]
Sendt: 17.02.2022 14:58:17
Til: Postmottak SFNO[sfnopost@statsforvalteren.no]
Tittel: Brev kopi fra Brønnøy kommune 

Du er satt som kopimottaker på sak 2022/761 

Vennlig hilsen 
Magnar Solbakk | kulturkonsulent 
e-post: magnar.solbakk@bronnoy.kommune.no 
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Postadresse 
Postboks 8007 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@lmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergata 9 
 
www.lmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 874 

Avdeling 
Landbrukspolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Knut Bering Hereid 
22 24 92 25 

Reindriftsgjerde i Sirijorda naturreservat  

Landbruks- og matdepartementet (LMD) viser til henvendelse fra Visten nasjonalparkstyre 

vedrørende reindriftsgjerde i Sirijorda naturreservat. 

 

Den 21. desember 2021 avslo Landbruks- og matdepartementet søknad om oppføring av 

permanent reindriftsgjerde i Sirijorda naturreservat. Avslaget var i samsvar med tilrådning fra 

Reindriftsstyret og Statsforvalteren.  Vedtaket ble ikke påklaget av søker. 

 

I brev av 17. august 2021 til LMD og med gjenpart til Berit Kristine Hætta og Statsforvalteren 

i Nordland, tar Lomsdal Visten nasjonalparkstyre opp spørsmålet om hva som skjer når det 

gjelder opprydding og fjerning av gjerdet som ble oppsatt før vedtak var fattet i saken om 

permanent reingjerde. Nasjonalparkstyret opplyser at "Etter befaring gjort sommeren 2021 

står gjerdet i Sirijorda."  

 

LMD har ferdigbehandlet saken, og departementet legger til grunn at den videre oppfølging 

av ikke godkjent gjerde i Sirijorda naturreservat følges opp av Statsforvalteren.  

 

LMD ber om å bli orientert om videre saksgang og oppfølging.  

 

 

Med hilsen 

 

Morten Floor (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Knut Bering Hereid 

seniorrådgiver 

Statsforvalteren i Nordland 

Postboks 1405 

8002 BODØ 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/527-4 

Dato 

 1. desember 2021 
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Side 2 
 

 

 

 

GJENPART : 

Berit Kristine Hætta,  PB 240,  9521 KAUTOKEINO 

 

Lomsdal - Visten nasjonalparkstyre,  

c/o Statsforvalteren i Nordland,  PB 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 

Ken-Richard Hansen 
 
   

 

Saksbehandler Bjørnar Aarstrand Vår ref. 2021/7741  Deres ref.  Dato 29.11.2021 

 

Søknad om dispensasjon for ekstraordinær sanking av sau 
og lam med snøskuter - Lomsdal-Visten nasjonalpark - 

Vedtak 
 
Ken-Richard Hansen får dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for bruk av snøskuter i forbindelse med 
ekstraordinær sanking av sau. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, 
punkt 6.3, bokstav d, og i henhold til delegert myndighet fra Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre.  
 
Du får dispensasjon med følgende vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder i perioden 30. november – 23. desember 2021.  
 Dispensasjonen gjelder kjøring i områdene av nasjonalparken som ligger mellom 

Storvatnet og nord for Okfjorden (Anddalshatten-Klavesmarka), Brebladet og nordøst 
for Storfjorden (etter vedlagt kart i utredningen).  

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

 Det er ikke tillatt å rydde sti/trase og det må kjøres slik at ikke terrenget skades. 
 Dispensasjonen skal medbringes under kjøringen.   

 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Bakgrunn 
Ken-Richard Hansen har 29. november søkt om tillatelse til snøskuterkjøring i området mellom 
Storfjorden, Brebladet og Gråfjellet. Dette på grunn av ekstraordinær søk etter sau i området. Hansen 
har hatt signal fra sau i toppen av Brebladet. Han ønsker å bruke snøskuter for å leite sau og lam. På 
grunn av lave temperaturer og islegge er det ikke mulig å ta seg inn til Storfjorden med båt nå, slik 
planen opprinnelig var.  
 
Grunnlaget for avgjørelsen  
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:  
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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 bruk av bruk av luftfartøy 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  
Søknaden er innenfor verneforskriftens mulighet til å gi dispensasjon. I høst har det vært vanskelige 
sankeforhold med sau som er spredd over store områder. Deler av fjordene og de høgereliggende 
områdene i nasjonalparken er vanskelig tilgjengelig med tanke på snø og isforhold. 
 
På grunn av at ikke det er mottatt signaler fra dyrene i en periode er det søkt om kjøring i et «større 
område» siden dyrene muligens har forflyttet seg. 
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at vedtak som berører naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig og 
erfaringsbasert kunnskap om naturmangfoldet og virkningen på det.  
 
Områdene det søkes om kjøring for ble relativt godt kartlagt i forbindelse med verneplan for Lomsdal-
Visten og opplysningene om naturmangfoldet er i hovedsak hentet fra disse (Miljøfaglig utredning, 
rapport 2004:3) og Naturbase. Generelt er områdene rundt Okfjorden preget av blandingsskog av 
gran og furu, men stedvis er det større innslag av bjørk, selje og rogn. Det er også skrinnere områder 
med spredt furuskog. Frodig granskog finner vi særlig rundt Vassbugen. I indre delen av Okfjorden og 
i Klavesmarka er det marmor, noe som gir grunnlag for rik flora, blant annet en stor 
edelløvskogsbestand i Klavesmarka. Hoggarvikfjellet og de østvendt lisidene mot Vassbugen ligger 
også på rik berggrunn. Det er registrert flere viktige naturtypelokaliteter i området. Disse er knyttet til 
rik edelløvsskog, rikmyr, gammel barskog, kalkskog, gammel boreal lauvskog og kalkrike områder i 
fjellet. 
 
Storfjorden er preget av stupbratte lisider som kaster seg ned i sjøen. De fleste liene inneholder fattige 
skogtyper og ligger på sure bergarter, men fjordsidene har også rike områder på marmorgrunn. Disse 
finner vi i Almlia, i Storfjordbotn og innover Lappskarddalen. Her finner vi rik karplanteflora, med blant 
annet innslag av rik edellauvskog og kalkskog. Også i Storfjorden er det registrert mange viktige 
naturtypelokaliteter, knyttet til rik eldelauvskog, kalkskog og rikmyr. 
 
I følge Naturbase er det registrert bakkesøte, ravnerødspore, grå duftrødspore, bittervokssopp, 
rødskivevokssopp, fagerrødspore, svartsonekjuke og skorpfiltelav i disse områdene. Alle disse er 
registrert 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). I områdene finner vi også 
yngleområde for rovfugler som kongeørn. 
 
Området er et viktig beiteområde for rein og det må derfor tas særlig hensyn til rein. Dersom det er 
rein i området må den gis mulighet til å forflytte seg rolig og ikke stresse eller splitte flokken.  
 

22

http://nasjonalparkstyre.no/Documents/Lomsdal-Visten_dok/Milj%C3%B8faglig%20utredning.PDF?epslanguage=no
http://nasjonalparkstyre.no/Documents/Lomsdal-Visten_dok/Milj%C3%B8faglig%20utredning.PDF?epslanguage=no
https://kart.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/Rodliste


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

 
Kart: Utsnitt av området der det søkes om kjøring. 
 
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 
lavtflyging med helikopter er til vesentlig skade på naturmangfoldet utenom hekke- og yngletid.  
Til tross for spor etter tidligere bruk, oppleves områdene som lite påvirkede. 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. Bortsett fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts dispensasjon til motorferdsel og dispensasjon for 
lavtflyging i forbindelse med leting etter sau (fram til 10 desember 2021) foreligger det ingen andre 
gyldige dispensasjoner for motorferdsel i disse områdene.  
 
Deler av området er attraktivt som turområde, særlig gjelder dette for ferdsel til Langvatnet fra Auslia 
og Klavesmarka. Den største friluftsaktiviteten er knyttet til perioden juni-august. Forstyrrelser for 
friluftslivet må betraktes å være minimal og kortvarig. Den samlede belastningen på området vurderes 
derfor som akseptabel.  
 
Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 er ikke relevante i denne saken og er derfor ikke vurdert. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørnar Aarstrand 
Nasjonalparkforvalter 
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Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I 
NORDLAND 

Postboks 1405 8002 BODØ 

JILLEN-NJAARKE 
REINBEITEDISTRIKT 

c/o leder Torstein Appfjell 
Haustreisvegen 98 

8684 TROFORS 

Statens Naturoppsyn Trofors Trofors jernbanestasjon 8680 TROFORS 
VEVELSTAD KOMMUNE Forvikveien 118 8976 VEVELSTAD 
BRØNNØY KOMMUNE Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 
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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 

Vefsn Jeger- og fiskeforening 
 
   

 

Saksbehandler Bjørnar Aarstrand Vår ref. 2018/5358  Deres ref.  Dato 25.02.2022 

 

Delegert vedtak 
Delegasjonssak 

 

 

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

Her kommer svar på søknaden om dispensajon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmidajve for frakt av varer, utstyr og ved til Vefsn jeger- og 
fiskeforenings hytte ved Lavatnet i Searvoesvuemie/Sørvassdalen, Vefsn kommune. 
 
Vedtak 
Vefsn jeger- og fiskeforening får dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i 
LomsdalVisten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for transport av varer og utstyr med 
snøskuter til foreningshytte ved Lavatnet 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. Vedtaket er 2-delt hvor det gis en 
dispensasjon for varer og utstyr med inntil 6 turer pr år, og en dispensasjon for inntransport 
av ved til hytta med inntil 2 hele dager årlig med transport (ubegrenset turer) 
Dere får dispensasjone med følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder i perioden 2022- 2024. Kjøringa skal skje på snødekt og 
frossen mark. Det er ikke tillatt å kjøre etter 15. april. 

 Dispensasjonen gjelder for traséer som er vedlagt søknaden og gjengitt i 
utredningen. 

 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 01.06.2024) skal kjøreboka 
sendes inn til nasjonalparkstyret (evt kopi av kjørebok dersom det søkes om videre 
dispensasjon). 

 Dere skal kunne framvise dispensasjon med kart, kjørebok og tillatelse fra 
Vefsn kommune på hver tur. Dette vedtaket er videresendt til Vefsn kommune. 
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Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Bakgrunn 
I epost den 16. februar 2022 har Lars Lorentzen på vegne av Vefsn jeger- og fiskeforening 
søkt om dispensasjon for fraktav varer og utstyr til foreningas hytte ved Lavatnet i Vefsn 
kommune. Det søktes også om dispensasjon for transport av ved, som hugges like utenfor 
grensen av Lomsdal- Visten nasjonalpark. Det er da søkt om at foreningen kan få disponere 
inntil 2 dager med ubegrenset kjøring for å utføre dette oppdraget. 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
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. 
 
Searvoesvuemie/Sørvassdalen er godt kartlagt i forbindelse med verneplan for 
LomsdalVisten (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 Lavatnet i Searvoesvuemie/Sørvassdalen. 
Lavasshytta er den eneste hytta ved Lavatnet.  
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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. Dette er arter som er kategorisert som nært truet i norsk rødliste. Norsk rødliste er en 
oversikt over arter som har risiko for å dø ut i Norge.  
Searvoesvuemie/Sørvassdalen er også registrertsom hekke områder 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, men registreringene er unøyaktige. 
Dersom ny kunnskap viser at traseen likevel kan komme i konflikt med hekkeområdet vil det 
bli utarbeidet ny trase. 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. 
   
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 Gårdsgjordet 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. 
 

 
Kart 1: Siden området kan ha utfordrende kjøreforhold (fra år til år) er det søkt og vurdert flere kjøreruter for 
transport: en rute nordover (via Hundålvatnet) og en østover gjennom Fjellskaret. Ruta gjennom Fjellskaret har 2 
tilførsler, en fra Tverålia og en via Elvdalsfjellet. 
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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 de andre 
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 utfrakting 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 
 
Bjørnar Aarstrand 
Nasjonalparkforvalter 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Kopi til: 
JILLEN-NJAARKE 
REINBEITEDISTRIKT 

c/o leder Torstein Appfjell 
Haustreisvegen 98 

8684 TROFORS 

STATSFORVALTEREN I 
NORDLAND 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Statens Naturoppsyn Trofors Trofors jernbanestasjon 8680 TROFORS 
VEFSN KOMMUNE Postboks 560 8651 MOSJØEN 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2014/4059-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 23.02.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 3/22 17.03.2022 

 

Konstituering av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 2022 og 2023. 

 
Vedlegg: 
1 Oppnevning av representanter til Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.pdf 

 
 

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 

 
 
Bakgrunn 
 
Sametinget har innstilt representanter etter fjorårets valg for perioden 2022-2025. Disse 
er også oppnevnt av Miljødirektoratet. Brevet er vedlagt. For Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre er det kun oppnevnt nye vararepresentanter. 
 
Saken tas opp med bakgrunn i nasjonalparkstyrets vedtekter, punkt 4 som sier at styret 
selv velger leder og nestleder. Styret kan også nedsette et arbeidsutvalg bestående av 
tre personer hvorav ett av medlemmene bør velges blant de samisk oppnevnte 
styremedlemmene. 
 
Da kommune- og fylkestingsvalg ikke er synkront med valg til Sametinget, vil det hvert 
annet år nyoppnevnes representanter til styret. Dermed må styret konstituere seg hvert 
annet år. 
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Utdrag fra styrets vedtekter 
 
Styret konstituerte seg sist i 2020 i styrets sak ST 2/2020 

 
 
Vurdering av saken 
 
Styret kan ut fra vedtektene velge leder og nestleder, samt oppnevne nytt arbeidsutvalg 
fram til nyutnevning etter neste kommune- og fylkestingsvalg. 
 
Siden det nå kun er utskifting av vararepresentanter foreslås det at styrets 
sammensetning, samt arbeidsutvalg fortsetter som etter siste konstituering i 2020.  
Styresak - ST 2/2020. 
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Oppnevning av representanter til Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre 
 
Miljødirektoratet har delegert myndighet etter naturmangfoldloven §62 andre ledd til å 
bestemme at et særskilt oppnevnt organ er forvaltningsmyndighet for et område vernet med 
hjemmel i naturmangfoldloven kapittel V, jf. forskrift 12. januar 2021 nr. 82 om delegering av 
myndighet etter naturmangfoldloven fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet. 
Myndigheten omfatter også oppnevning av styremedlemmer til eksisterende styrer, eventuelt 
oppnevne nye styrer, fastsette vedtekter for styrene og godkjenning av forvaltningsknutepunkt. 
 
Etter forslag mottatt fra Sametinget vil Miljødirektoratet oppnevne følgende personer til styret for 
Lomsdal-Visten nasjonalpark for perioden 2022-25: 
 
Gun Margret Utsi   personlig vara: Nils Anders Appfjell 
Per Anders Kappfjell   personlig vara: Charlotta Gaebpien Njaita 
 
I tillegg kommer tidligere oppnevnte styremedlemmer foreslått fra kommuner og 
fylkeskommuner med funksjonstid 2020-23. 
 
Forvalter orienterer de valgte medlemmene om oppnevningen. 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Olav Nord-Varhaug 
seksjonsleder fagdirektør 
 
 
 

    

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre  
 
Trondheim, 26.01.2022 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/584 

Saksbehandler: 
Olav Nord-Varhaug 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/1288-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 09.03.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 4/22 17.03.2022 

 

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. 
 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret har i sak ST 27/21 prioritert tiltaksmidler til prosjekter for 2022. Det 
ble totalt søkt om kr 890.000,- eks MVA på totalt 16 tiltak. Dette er både nye tiltak og 
eldre tiltak som det ble satt av midler til i 2021, men som av ulike årsaker ikke har blitt 
gjennomført. Av dette har nasjonalparkstyret fått innvilget en pott på kroner 700 000 
eks MVA.  
 
 
Vurdering av saken 
Tildelingen er gjort i form av en pott. Det innebærer at styret har frihet til å kunne 
overføre midler mellom de ulike tiltakene innenfor potten dersom det skulle bli behov for 
det. Det gjør forvaltningen av midlene mer effektiv samt sikrer at de kan brukes der 
behovet viser seg å være størst. 
 
I tabellen på neste side er oppsummering av omsøkte tiltakene, sum omsøkt og 
prioritering for 2022. Det foreslås at alle omsøkte prosjekter gjennomføres, men i 
redusert omfang/på annen måte. I kolonne under «2022» foreslås omprioritering av 
omsøkt beløp på enkelte prosjekter (merket med rødt). Tidligere år har også styret 
omprioritert midler på slutten av året mellom de ulike prosjektene innenfor potten.  
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Tiltak Omsøkt 2022 

1 Rydding av stier i henhold til plan 20 000 10 000 
2 Rydding av søppel i Velfjorden 40 000 20 000 
3 Fjerning av platanlønn i Klavesmarka i Brønnøy 50 000 50 000 
4 Informasjon Innervisten marine verneområde 50 000 40 000 
5 Fjerning av platanlønn i Okfjorden i Brønnøy 25 000 5 000 
6 Rydding av gammelt reingjerde ved Gåsvatnet 20 000 10 000 
7 Planlegging av avbøtende tiltak i Tverrådalen 20 000 10 000 
8 Prosjekt: Samisk innfallsport. 25 000 25 000 
9 Prosjekt: Bru/dam ved Stavvatnet i Grane 15 000 10 000 

10 Prosjekt: Utkikkspunkt i Vefsn 15 000 10 000 
11 Fjerne sitkagranplanter i Lislbørja 200 000 200 000 
12 Helikoptertransport 80 000 80 000 
13 Skjøtsel av kulturmark - Fjellgården i Vefsn 60 000 30 000 
14 Informasjon jf besøksstrategi / merkevarestrategi 120 000 100 000 
15 Samarbeid med skolene 100 000 50 000 
16 Prosjektering: Prosjekt ifbm ny E6 Grane 50 000 50 000 

 SUM 890.000 700 000 
Tabell: fordeling av midler til prosjekter ut fra tildelt pott for 2022. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/1288-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 17.02.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 5/22 17.03.2022 

 

Tildeling av midler til styrearbeid 2022 - Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre 

 
 
 

Forvalters tilrådning 
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. 
 
Bakgrunn 
Det ble søkt om midler til drift av Lomsdal – Visten nasjonalparkstyre, midler til å 
revidere forvaltningsplan og kartlegging av arter i marint verneområde. Behandlingen 
kan leses ut fra skjema under: 

 
 
For 2021 ble styret tildelt kr 300 000 til drift. 
 
Kartlegging i marint verneområde bil bli vurdert tildeling ved 2. supplerende tildeling. 
Etter samtale med Miljødirektoratet vil dette normalt gjøres i løpet av april. Det foreslås 
derfor at dersom tildelingen blir gitt, så kan forvalter sette i gang å hente inn tilbud på 
kartlegging. Styret holdes orientert om framdriften.
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Prosjektplan – Revisjon av forvaltningsplan for Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaaken vaarjemimmiedajve med tilhørende verneområder. 

 

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyret. Regnbue over Lomsdal-Visten nasjonalpark. Vesterfjella sett fra Grane.  

 

Innhold 
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I. Bakgrunn 
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III. Nye behov 
IV. Verneområder omfattet av planarbeidet 
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VII. Hva er en forvaltningsplan? 
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II. Kompetansebehov 
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1. Innledning: 
 
Forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman 
landskapsvernområde ble påstartet i 2010 og endelig vedtatt i 2014. 
 
Nasjonalparkstyret vedtok i desember 2021 revisjon av eksisterende plan: 
«Arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalpark med 
tilhørende verneområder igangsettes i 2022 
1. Det søkes midler til arbeidet 
2. Det legges fram utredet sak for styret i løpet av våren 2022. Saken inneholder prosjektplan og 

oppstartmelding samt relevante vurderinger.» 
  

I. Bakgrunn 
 

I 1992 kom St.meld. nr. 62 (1991-1992) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større 
verneområder, også kalt ”nasjonalparkplanen”. Området Visten/Lomsdalen var et av områdene 
som ble tatt med i nasjonalparkplanen. Oppstart av verneplanprosess for området ble meldt i 
2003. Verne planprosessen ble avsluttet med opprettelsen av Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve (1102 km2) og Strauman landskapsvernområde (32,4 
km2) ved kongelig resolusjon av 29.05.2009. Samtidig ble de tre naturreservatene 
Laksmarkdalen, Strompdalen og Skjørlægda opphevet og innlemmet i nasjonalparken. Det er 
følgelig verneforskriften for nasjonalparken som gjelder for de tidligere naturreservatene.  
 
Nasjonalparken ligger i kommunene Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad i Nordland. 
 
Parallelt med verneplanprosessen ble det utarbeidet en fylkesdelplan for Lomsdal-Visten som 
omfatter verneområdene og randsonen til disse, i alt 2238 km2. Fylkesdelplanen er et 
regionalpolitisk dokument som har lagt vekt på utviklingsmuligheter i området og strategier for 
best mulig lokal forankring av areal- og ressursforvaltningen. 

 

II. Dagens forvaltningsplan:  
 

Dagens forvaltningsplan er godkjent i 2014 og omhandler kun verneområdene Lomsdal-Visten 
nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde. I henhold til verneforskriften(e)s føringer (§5) 
ble arbeid med forvaltningsplan for nasjonalparken og landskapsvernområdet påbegynt i 2010. 
 
Fylkesmannen i Nordland (nå Statsforvalteren) startet arbeidet med utarbeidelse av 
forvaltningsplan for nasjonalparken og landskapsvernområdet i 2010. Nasjonalparkstyret overtok 
ansvaret for ferdigstilling av planen i 2011. Nasjonalparkstyret behandlet høringsuttalelsene i sak 
4/13 og planen ble endelig godkjent av Miljødirektoratet 13.11.2014. 

Eksisterende forvaltningsplan er et trykt dokument /PDF format. Slike planer skal opprettes i 
FPNV, som såkalt "skall-plan". Da benyttes FPNV som et "skall" for eldre planer, laget utenfor 
FPNV.  Dette er svært viktig for å sikre at forvaltningen til enhver tid vet hvilke forvaltningsplaner 
som gjelder. 
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III. Nye behov: 

Nasjonalparkstyret har overtatt forvaltningsansvaret for nye verneområder; Sirijorda og Stavvasselva 
naturreservat (vernet 2017) samt Innervisten marine verneområde (vernet 2020). 

Det er også i 2022 foreslått utvidelse av nasjonalparken (barskogvern på statsgrunn) samt nye 
naturreservater nært inn til Lomsdal-Visten nasjonalpark. 

Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde er opprettet med hjemmel i 
naturvernloven av 1972. Naturvernloven av 1972 er opphevet og erstattet av 
Naturmangfoldloven (nml) av 19. juni 2009. Verneområdene opprettet med hjemmel i 
naturvernloven står ved lag inntil Kongen bestemmer annet, jf nml § 77. 

 

IV. Verneområder omfattet av planarbeidet: 

Navn og ID Areal (daa) Kommuner Forvaltningsplan Annet 
Lomsdal-
Visten/Njaarke 
VV00002750 

1 101 799,3 Brønnøy, 
Grane, Vefsn og 
Vevelstad 

Eksisterende  

Strauman 
landskapsvernområde 
VV00002751 

32 364,1 Vevelstad Eksisterende  

Sirijorda 
naturreservat 
VV00003295 

5 138,8 Vefsn Ingen (§10 v.f) Vurderer behov 
for 
forvaltningsplan 

Stavvasselva 
naturreservat 
VV00003293 

519,2 Grane Ingen (§10 v.f) Vurderer behov 
for 
forvaltningsplan 

Innervisten marine 
verneområde 
VV00003635 

5 053,6 Vevelstad Ingen (§8 v.f)  

 

V. Rammer for saksbehandlingen 

Etter vedtektene til nasjonalparkstyret 8.1 skal det: 

«Styret skal utarbeide/revidere forvaltningsplan for verneområdene. Oppstart av planarbeidet bør 
skje i dialog med Miljødirektoratet. Forvaltningsplaner skal utarbeides innenfor rammene av 
naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet 
med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til 
forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Forvaltningsplanen 
skal godkjennes av Miljødirektoratet.» 

Forvaltningsmyndigheten har ansvar for å revidere forvaltningsplaner. Planen skal revideres etter 
behov, men planperioden bør ikke være på mer enn 10 år. Ved behov kan planen revideres før 
planperioden utløper. 

Planlagte tiltak (Tiltaksplan) revideres etter behov og normalt oftere enn selve planperioden. Hvis en 
gjeldende forvaltningsplan mangler bevaringsmål, må slike utvikles ved revisjon. 
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Plan- og bygningsloven er et viktig verktøy for å styre utviklingen i randsoner inntil verneområder. 
Lovens § 11-8 tredje ledd bokstav c gir aktuell kommune mulighet til å fastsette randsonen som 
hensynssone. I denne sonen kan det gis bestemmelser for å hindre vesentlig forringelse av 
verneverdiene i verneområdet. Dette forutsetter at bestemmelsene fastsettes samtidig med 
fastsetting av verneforskrift for nytt område, ved revisjon av forskrift eller samtidig med ny 
forvaltningsplan eller revisjon av denne. 

 

VI. Fagsystemer 

I arbeidet med forvaltningsplaner brukes 3 ulike digitale systemer: 

 Forvaltningsplan på nett (FPNV) 
o Her skrives planen, bl.a. om brukerinteresser, og retningslinjene som skal knyttes til 

verneforskriftene. 
o Kart, bilder og figurer, skjøtselsplaner og besøksstrategier blir lastet opp som 

vedlegg. 
o Allmenheten får tilgang til planen via en innsynsløsning på internett. 

 Naturbase  
o Inneholder kart og faktaark om de ulike verneområdene. 

 NatStat 
o Her registreres trusler mot verneverdiene, bevaringsmål og opplegg for overvåkning. 

 
VII. Hva er en forvaltningsplan? 

I Forvaltningsplan på nett for verneområder (FPNV v.2.0)  Brukerveiledning 
(Miljødirektoratet) står det: 

«En forvaltningsplan er en praktisk veileder som skal bidra til beslutninger og bruk som sikrer 
vernet. Innenfor rammen av verneforskriften kan planen i retningslinjer om bruk, informasjon, 
skjøtsel, tilrettelegging mv., samt mål og tiltak for å ivareta verneverdiene» 

Det kan eller gis utdypende retningslinjer til de ulike bestemmelsene i verneforskriftene når 
det gjelder: 

- Landskap, herunder byggetiltak 
- Dyreliv 
- Planteliv 
- Ferdsel 
- Motorferdsel 
- Forurensning 
- Skjøtsel og tiltak 
- Oppsyn 

I forvaltningsplanen skal det tas inn kortfattede beskrivelser av verneområdene om: 

- Verneverdier 
- Naturstatus 
- Brukerinteresser 
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i. Endring av verneforskrifter 

I forbindelse med forvaltningsplanarbeidet kan det komme innspill som gjelder endring av 
verneforskriftene. Miljødirektoratet har myndighet til å foreta endringer av uvesentlig art. 
Det vil typisk være retting av feil i verneforskriften, som for eksempel at det mangler et 
gårds- og bruksnummer o.l. 

Forskriftsendringer eller vesentlige endringer av vernet grense, som vil endre forvaltningen 
av ett verneområde vil kreve en ny kongelig resolusjon. Ansvaret for disse prosessene ligger 
til Miljødirektoratet og Statsforvalteren. 

fagsystemene som skal benyttes ved fremstilling av forvaltningsplaner har ikke løsninger for å 
behandle innspill om forskriftsendringer. I den grad det kommer slike innspill, kan man legge 
til disse samlet frem i en egen sak for nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret kan her kommer 
med en oppmoding til Statsforvalteren og Miljødirektoratet hun å ta innspillene opp til videre 
behandling. 

 
VIII. Bevaringsmål. 

På Miljødirketoratets nettsted, NatStat er det opplyst: 

«Verneområdene er beskyttet mot skade og ødeleggelse. Likevel endres også vernet natur. 
Mange endringer er naturlige, mens andre forårsakes, direkte eller indirekte, av menneskelig 
aktivitet. Det kan f.eks. være fremmede arter som endrer det opprinnelige naturmangfoldet, 
inngrep som fører til tørrlegging eller gjengroing, eller ny naturbruk som endrer vegetasjon 
og artssammensetning. 

I NatStat kan forvaltningsmyndigheten sette konkrete bevaringsmål for ønsket naturtilstand 
innen et verneområde. Bevaringsmål, f.eks. knyttet til fremmede arter, skal overvåkes. 
Resultatet av overvåkningen fastslår om naturtilstanden er god, middels eller dårlig, og om 
bevaringsmålet er nådd. Innsynsløsning til NatStat gir oversikt over antall bevaringsmål, målt 
tilstand, og hvilke påvirkningsfaktorer (f.eks. fremmede arter) som følges opp av 
forvaltningsmyndigheten.» 

 
2. Målet med forvaltningsplanarbeidet 

 
Målet med forvaltningsplanarbeidet er å oppdatere gjeldende forvaltningsplan i tråd med: 

- Ny måte for framstilling og distribusjon av plandokumentene – « Forvaltningsplan på 
nett» - FPNV 2.0) 

- Endret kunnskapsgrunnlag 
- endret bruk av verneområdene 
- at besøksforvaltning skal være et eget tema i forvaltningsplanene. 
- At behovet for informasjon har økt, og skjer på flere plattformer.  

Det blir særlig lagt vekt på følgende forhold som er viktige i revidering av forvaltningsplanen: 

- Fastsette bevaringsmål og status for verneverdiene. 
- Lage entydige og samordne retningslinjer for organisert ferdsel. 
- Lage entydige og samordne retningslinjer for byggesaker i verneområdene. 
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- Ha en ny vurdering av godkjente løyper og stier. 
- Skjøtsel og bruk. 
- Ha lik praksis knyttet til tillatelser for motorferdsel i utmark. 

Det kan være aktuelt og knytte bevaringsmål til: 

- Økosystem og biologisk mangfold. 
- Naturtyper. 
- Landskap. 
- Kulturminne. 
- Urørthet 

 
3. Aktører 

 
Det blir lagt stor vekt på åpenhet og involvering i arbeidet med forvaltningsplanen. Det blir derfor 
gitt en omtale av ulike aktører i planprosessen. 
 
Miljødirektoratet 
Miljødirektoratet skal vi gi: 

- En faglig godkjenning av utkast til forvaltningsplan før høring. 
- Endelig godkjenning av forvaltningsplanen. 

Miljødirektoratet kan ellers bli kontaktet for veiledning i ulike spørsmål knyttet til planprosessen. 
Miljødirektoratet er eier av portalen «Forvaltningsplan på nett», Og vil gi opplæring i bruk av 
denne. 

Statens naturoppsyn 
Statens naturoppsyn har oppsynet med verneområdene, og driver i tillegg med dokumentasjon, 
skjøtsel, fysisk tilrettelegging og informasjon. 
 
Statsforvalteren i Nordland 
Statsforvalteren er formell høringspart. 
Statsforvalteren kan ellers kontaktes i faglige spørsmål knyttet til planprosessen. 
 
Nordland fylkeskommune 
Fylkeskommunen er formell høringspart. 
Fylkeskommunen her forvaltningsmyndighet etter kulturminneloven, og kan kontaktes om 
forvaltning av kulturminne i verneområdene. 
Fylkeskommunen er også planmyndighet for Fylkesdelplan for Lomsdal- Visten nasjonalpark. 
 
Kommunene 
Kommunene er formelle høringsparter. 
Verneområdene ligger i Nordland fylke, og i kommunene Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad. 
Kommunene er viktige samarbeidspartner og aktører. Kommunene har god lokalkunnskap, er 
forvaltningsmyndighet, har mål og strategier for samfunnsutvikling og et eget 
virkemiddelapparat. Kommunene er viktig aktører fordi det ofte er en sammenheng mellom det 
som skjer innenfor og utenfor verneområdene. 
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Grunneiere 
Grunneiere er formelle høringsparter. Arealet i verneområdene består av både statsgrunn, 
sameier og private eiendommer. Vernebestemmelsene og retningslinjer vil påvirke råderetten 
over arealene. Det er derfor viktig å involvere grunneiere i planarbeidet. 
 
Næringsdrivende 
Innenfor verneområdene er det i hovedsak to typer næringsdrivende: 

- Landbruk (Reindrift, jordbruk og skogbruk) 
- Reiseliv 

Landbruket er av de viktigste brukerinteressene i verneområdene. ved siden av jakt og fangst er 
landbruket den bruken lengst historie i verneområdene. Representanter for næringen må være 
høringsparter, og involveres i planprosessen. 

Det er også aktuelt å involvere grunneierlag/utmarkslag i planprosessen. 

Reiselivets organisasjoner og bedrifter er høringsparter, Og må involveres i planprosessen. 
Gjennom sine tilbud, og ikke minst vet aktiv markedsføring, trekker reiselivet mange besøkende 
til nasjonalparken. 

Lag og organisasjoner 
Frivillige lag og organisasjoner (også kalt «tredje sektor») Organiserer ulike grupper som kan 
være brukere av nasjonalparken. Disse forvalter brukerne sine interesser, og blir talerør for ulike 
interesser. Dette kan være jeger- og fiskeforeninger, turistforeninger, naturvernforbundet, 
grendelag og velforeninger. 
 
Andre aktører 
Det er også aktuelt å involvere aktører som har indirekte betydning for verneområdene. Dette 
kan være aktører som; Samisk språk- og kultursenter, Statens vegvesen, Helgeland museum og 
enkeltpersoner. 
 

4. Organisering av arbeidet 
 

I. Prosjektledelse 

Sekretariatet for Lomsdal- Visten nasjonalpark har prosjektledelsen. prosjektledelsen skal ha 
ansvar for: 

- Framstilling, oppfølging, framdrift prosjektplan. 
- Økonomistyring 
- Etablering av prosjektorganisasjon. 
- gjennomfører møter og partsmøter med ulike aktører 
- ha kontakt med kommunene 
- rapporterer til styringsgruppen (nasjonalparkstyret) 
- framstille høringsdokumentene 
- sluttbehandling 
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II. Kompetansebehov 

I arbeidet med forvaltningsplanen har sekretariatet behov for opplæring i bruk av portalen 
«forvaltningsplan på nett» 

 

III. Involvering 

i tråd med forvaltningsloven, naturmangfoldloven og god forvaltningsskikk er det viktig å 
legge opp til en bred involvering i planarbeidet, og en åpen planprosess. 

Rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg vil bli brukt som referansegrupper. 

videre tilrådes det å opprette lokale referansegrupper (3-5 pers) i hver kommune. 
Sekretariatet vil gjennomføre møter med disse, både i innspillsfasen og i høringen. 

Videre vil sekretariatet legge opp til egne lokale partsmøter. 

Nasjonalparkstyret sin hjemmeside (Nasjonalparkstyre.no) vil bli brukt aktivt for å dele 
informasjon. 

 
IV. Prosjektorganisering  

Prosjektet vil bli organisert med Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre som 
styringsgruppe. prosjektledelse vil bli ivaretatt av sekretariatet for nasjonalparkstyret. 
Statens naturoppsyn vil vøre løpende involvert som faglig ressurser i arbeidet. 

administrativt kontaktutvalg og rådgivende utvalg vil være referansegrupper for 
planarbeidet. i tillegg til en fast prosjektstruktur vil det bli gjennomført partsmøter med 
enkeltaktører etter behov. 

Funksjon Sammensetning - aktører 
Styringsgruppe Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Prosjektledelse sekretariatet for nasjonalparkstyret 
SNO Lomsdal-Visten faglig ressurs for prosjektledelsen 
Referansegrupper og møter  
-Administrativt kontaktutvalg som oppnevnt av nasjonalparkstyret 
-Rådgivende utvalg som oppnevnt av nasjonalparkstyret 
-referansegrupper i kommunene 3-5 personer oppnevnt av kommunene 
-åpne møter i den enkelte kommune 
-partsmøter enkeltaktører 

Tabell: Prosjektorganisering revisjon av forvaltningsplan. 

 

 

 

 

 

43



 Administrativt forslag 

9 

5. Tidsplan 
 

Aktivitet Tidspunkt Merknad 
Vedtak om revisjon av 
forvaltningspaln 

Desember 2021 Utført 

   
Søknad om midler til 
arbeidet 

Januar 2022 Innvilget 75.000,- for 2022. 

Utarbeidelse av 
prosjektplan og 
oppstartmelding. 

Februar – mars 2022 Utført 

Godkjenning av 
prosjektplan og 
oppstartmelding. 

Mars 2022 Sak 

Kunngjøring av arbeidet Mars- april 2022  
Møter med utvalg, 
partsmøter. 

2022  

Første møte med 
kommunene. 

Mai – juni 2022  

Undersøkelser – 
gjennomføring. 

Juni – september  2022  

Gjennomgang av 
undersøkelser/innspill i 
styret. 

Oktober 2022 Sak 

Arbeid med bevaringsmål 
i NatStat 

November – desember 2022  

Planarbeid 
«Forvaltningsplan på 
nett» 

November 22 – februar 2023  

Møter med utvalg 2023  
Møter med kommunene 2023  
Høring og sluttbehandling 
av forvaltningsplanen. 

September – november 2023 Sak 

 Tabell: Tidsplan for revisjon av forvaltningsplan. 
 
 

6. Økonomi 

I bestillingsdialogen med Miljødirektoratet er det søkt om kr 75.000,- som er blitt innvilget. Det 
er videre aktuelt å søke midler for fullføring av planprosessen i 2023.
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/7424-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 09.03.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre   

 

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

 
Vedlegg: 
1 Revisjon av forvaltningsplan for Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalpark - 

Prosjektplan og oppstartsmelding 
 

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. 

 
Saksutredning: 
Forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman 
landskapsvernområde ble påstartet i 2010 og endelig vedtatt i 2014. 
 
Nasjonalparkstyret vedtok i desember 2021 revisjon av eksisterende plan: 
«Arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalpark med 
tilhørende verneområder igangsettes i 2022 

1. Det søkes midler til arbeidet 
2. Det legges fram utredet sak for styret i løpet av våren 2022. Saken inneholder 

prosjektplan og oppstartmelding samt relevante vurderinger.» 

Det ble søkt om midler til arbeidet etter foreslått budsjett. Styret har fått innvilget kr 75.000,- til 
arbeidet inneværende år. 
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Grunnlag for vedtak: 
Miljøverndepartementet har delegert forvaltningsmyndigheten for aktuelle verneområder til 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre etter naturmangfoldloven.  

Etter vedtektene til nasjonalparkstyret 8.1 skal det: 

«Styret skal utarbeide/revidere forvaltningsplan for verneområdene. Oppstart av planarbeidet 
bør skje i dialog med Miljødirektoratet. Forvaltningsplaner skal utarbeides innenfor rammene av 
naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan 
formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. 
Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. 
Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.» 

Rullering av forvaltningsplanen vil bygge på verneformålene og vernebestemmelsene for: 
- Lomsdal-Visten nasjonalpark 
- Strauman landskapsvernområde 
- Sirijorda naturreservat 
- Stavvasselva naturreservat 
- Innervisten marine verneområde 

 
Vurdering av saken 
 
Dagens forvaltningsplan er godkjent i 2014 og omhandler kun verneområdene Lomsdal-Visten 
nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde. 
 
Arbeidet med revisjon av forvaltningsplan vil bli en omfattende og krevende prosess, blant 
annet fordi det: 

- vil berøre mange ulike tema jf. både verne formålene og de ulike kapitler i 
verneforskriftene. 

- gjelder et stort geografisk område. 
- vil berøre mange andre offentlige myndigheter. 
- Vil berøre mange ulike aktører og brukerinteresser 

Det er derfor nyttig å ha en prosjektplan for gjennomføring av planarbeidet. 
 
Utover det som kommer fram i planprosessen, vil planarbeidet ellers bygge på det eksisterende 
kunnskapsgrunnlaget når det gjelder naturgrunnlag, ferdsel og brukerinteresser. 
kunnskapsgrunnlaget for verneområdene blir slik sett vurdert å være godt nok (jfr. 
Naturmangfoldloven §8) 
 
Målet for planarbeidet er å ivareta verneverdiene på lang sikt, og dette sammenfaller med 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 og 10. 
 
Forvalters vurdering er at prosjektplanen danner et godt grunnlag for planarbeidet, og vil 
innstille på at prosjektplanen blir godkjent. Med oppstartsmeldingen til berørte parter vil det bli 
bedt om innspill til: 

- Aktuelle problemstillinger knyttet til forvaltningen av disse verneområdene, 
besøksforvaltning, informasjon, skjøtsel og andre tiltak. 

- Andre aktuelle aktører. 
- Kunnskapsgrunnlaget som foreligger. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2016/2901-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 31.01.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 7/22 17.03.2022 

 

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  

 
 
Saksutredning: 
Møteplan for 2022 tar utgangspunkt i fire møter. Tidspunktene er foreslått på bakgrunn 
av kommunestyre, formannskap for de respektive kommunene samt Helgelandsrådet 
og fylkestingets møtekalender. 
 
Det foreslås to-dagers samling i juni som inkluderer befaring i Grane området. 
 
Med bakgrunn av tidligere års erfaring foreslås det møte med rådgivende utvalg i 
forkant av årets siste møte slik at RU kan gi innspill til tiltak for 2023. 
 
Det er en styrke at møtekalenderen behandles av styret, slik at de faste 
representantene i utgangspunktet har anledning til å møte på avklarte styremøter. 
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