
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Trofors 
Dato: 04.03.2021 
Tidspunkt: 12:30 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7554 7819.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
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Det vil også bli gitt orientering: 
 
SNO lokalt ved Carl Norberg vedrørende SNOs arbeid og prosjekter knyttet til 
verneområdene. 
 
Nasjonalparkforvalter, Bjørnar Aarstrand vedrørende oppfølging av tidligere vedtak fra 
styret.
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ST 1/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

ST 2/21 Referatsaker



 
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 

Kjell Turmo 
Fjordvegen 1188 
8664  Mosjøen 

 

Saksbehandler Bjørnar Aarstrand Vår ref. 2020/29201  Deres ref.  Dato 17.02.2021 

 

Forlengelse av dispensasjon fra motorferdselforbudet for 
bruk av snøskuter til frakt av materialer til 
Langskardneshytta - Sirijorda naturreservat 

 
Vefsn jeger- og fiskeforening får dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i 
Sirijorda naturreservat for transport av varer og utstyr med snøskuter til 
foreningshytte ved Langskardnasan i Eiterådalen i Vefsn kommune. Dispensasjonen 
gis med hjemmel i verneforskriftens § 7, punkt 13, bokstav b og med følgende vilkår: 
 

 Dispensasjonen gjelder for én snøskuter med inntil seks årlige turer i perioden 
1. november til 15. april 2022. Det er kjøreforbud Langfredag og 1. påskedag. 
Kjøringa skal skje på snødekt og frossen mark, langs ubrøyta skogsbilveg. 
Dersom vegen er brøyta skal det ikke kjøres snøskuter.  

 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. 

 Dere skal registrere kjøringa før dere starter i tilsendt kjørebok (dato og 
signatur). Etter at dispensasjonen er utløpt (og senest 01.06.2023) skal 
kjøreboka sendes inn til nasjonalparkstyret (evt kopi av kjørebok dersom det 
søkes om videre dispensasjon). 

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

 Før kjøring foretas skal Statens naturoppsyn varsles på telefon 90645339 
samt SMS til reinbeitedistriktet på nummer 90507332. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørnar Aarstrand 
Nasjonalparkforvalter 
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Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
Kopi til: 
Statens Naturoppsyn Trofors Trofors jernbanestasjon 8680 TROFORS 
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt v/ Torstein 
Appfjell 

Haustreisveien 98 8680 TROFORS 

VEFSN KOMMUNE Postboks 560 8651 MOSJØEN 
STATSFORVALTEREN I NORDLAND Postboks 1405 8002 BODØ 

 
 
 
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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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/29201-5 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 11.02.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten 1/21 12.02.2021 

 

Forlengelse av dispensasjon fra motorferdselforbudet for 
bruk av snøskuter til frakt av materialer til 
Langskardneshytta - Sirijorda naturreservat 

 
Forvalters tilrådning 
Vefsn jeger- og fiskeforening får dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i 
Sirijorda naturreservat for transport av varer og utstyr med snøskuter til 
foreningshytte ved Langskardnasan i Eiterådalen i Vefsn kommune. Dispensasjonen 
gis med hjemmel i verneforskriftens § 7, punkt 13, bokstav b og med følgende vilkår: 
 

 Dispensasjonen gjelder for én snøskuter med inntil seks årlige turer i perioden 
1. november til 15. april 2022. Det er kjøreforbud Langfredag og 1. påskedag. 
Kjøringa skal skje på snødekt og frossen mark, langs ubrøyta skogsbilveg. 
Dersom vegen er brøyta skal det ikke kjøres snøskuter.  

 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. 

 Dere skal registrere kjøringa før dere starter i tilsendt kjørebok (dato og 
signatur). Etter at dispensasjonen er utløpt (og senest 01.06.2023) skal 
kjøreboka sendes inn til nasjonalparkstyret (evt kopi av kjørebok dersom det 
søkes om videre dispensasjon). 
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 Dere skal ha med dispensasjon (denne siden) med kart, kjørebok og tillatelse 
fra Vefsn kommune på hver tur.  

 Før kjøring foretas skal Statens naturoppsyn varsles på telefon 90645339 
samt SMS til reinbeitedistriktet på nummer 90507332. 

 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten - 12.02.2021  
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
Vefsn jeger- og fiskeforening får dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i 
Sirijorda naturreservat for transport av varer og utstyr med snøskuter til 
foreningshytte ved Langskardnasan i Eiterådalen i Vefsn kommune. Dispensasjonen 
gis med hjemmel i verneforskriftens § 7, punkt 13, bokstav b og med følgende vilkår: 
 

 Dispensasjonen gjelder for én snøskuter med inntil seks årlige turer i perioden 
1. november til 15. april 2022. Det er kjøreforbud Langfredag og 1. påskedag. 
Kjøringa skal skje på snødekt og frossen mark, langs ubrøyta skogsbilveg. 
Dersom vegen er brøyta skal det ikke kjøres snøskuter.  

 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. 

 Dere skal registrere kjøringa før dere starter i tilsendt kjørebok (dato og 
signatur). Etter at dispensasjonen er utløpt (og senest 01.06.2023) skal 
kjøreboka sendes inn til nasjonalparkstyret (evt kopi av kjørebok dersom det 
søkes om videre dispensasjon). 

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

 Før kjøring foretas skal Statens naturoppsyn varsles på telefon 90645339 
samt SMS til reinbeitedistriktet på nummer 90507332. 

 
 
Søknaden 
Kjell Turmo har på vegne av Vefsn jeger- og fiskeforening søkt om forlenging av gitt 
dispensasjon for frakt av varer og utstyr til foreningas hytte ved Langskardnasan i Vefsn 
kommune. 
 
Tidligere dispensasjon ble gitt fra 26. februar til 15. april 2020. Det er flere årsaker til at 
transporten ikke har blitt gjennomført og det søkes nå om at dispensasjonen kan forlenges ut 
2022. 
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Naturmangfoldloven og verneforskrift 
Sirijorda naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon av 10. november 2017. 
Verneforskriften forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre/Njaarken 
vaarjelimmiedajveraerie. 
 
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.»  
 

 
Kartutsnitt: Sirijorda naturreservat. 
 
Motorferdsel på land, vann og start og landing med luftfartøy er forbudt i naturreservatet. 
Dette står i verneforskriftens § 5, punkt 1. Det er likevel gjort unntak for «nødvendig 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i 
bruk på vernetidspunktet». Dette står i verneforskriftens § 7, punkt 13, bokstav b.  
 
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Vurdering av saken 
Søknaden er innenfor verneforskriftens mulighet til å gi dispensasjon. Eksisterende 
vegnett er etter verneforskriften åpen for motorisert ferdsel til Sirijorda og 
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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.  
 
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.  
 
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. Ut over 
foreningshytta ved Langskardnasan er det ingen andre hytter i naturreservatet, men det står 
et forfalt bur på den gamle gården på Sirjorda. I naturreservatet er motorferdsel i 
utgangspunktet forbudt fordi det kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom 
forstyrrelser, slitasje og støy. Det foreligger dispensasjon til uttransport av felt elg på barmark 
langs gamle traktorveger, men det foreligger ingen gyldige dispensasjoner til kjøring på 
snødekt mark. 
 
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. 
 
Av frilufts hensyn vil det bli satt begrensninger på kjøring ved påsketider. Dette vil derfor ikke 
være anledning til å kjøre snøskuter på langfredag og 1. påskedag.  
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ST 3/21 Delegerte saker



 
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 +4775547819 
fmnopost@fylkesmannen.no 
www.fylkesmannen.no/nordland 

Åge Andreas Røilid 
Helga Viks Veg 9 
8657  Mosjøen 

 

Saksbehandler Bjørnar Aarstrand Vår ref. 2018/455  Deres ref.  Dato 03.02.2021 

 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Lomsdal-
Visten nasjonalpark - Åge Røilid 

Det vises til din søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for frakt av varer og utstyr til privat hytte 
ved Nervatnet i Sørvassdalen. 
 
Vedtak 
Åge Andreas Røilid innvilges dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i 
Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for transport av varer og 
utstyr til privat hytte ved Sørvatnet (Nervatnet) i Sørvassdalen/Searvoesvuemie 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.  
 
Du får dispensasjon med følgende vilkår:  

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

 Dispensasjonen gjelder for vedlagt trase, som er lik tidligere tillatelse. 
 Tillatelsen forutsetter tillatelse fra grunneier. For eiendommer hvor Statskog er 

grunneier er det tilstrekkelig at tillatelse gis av kommunen 
 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.  
 Du skal registrere kjøringa før du starter i tilsendt kjørebok (dato og signatur). 

Etter at dispensasjonen er utløpt skal kjøreboka sendes inn til 
nasjonalparkstyret. Dersom det søkes om videre dispensasjon skal kopi av 
kjøreboka vedlegges søknaden. 

 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 egen dispensasjon fra Vefsn 
kommune. Søknaden din videresendes til kommunen som vil behandle denne. 
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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.  
 
Bakgrunn 
Åge Røilid har i e-post datert 29. januar 2021 søkt om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve til 
frakt av proviant og utstyr til privat hytte ved Sørvatnet (Nervatnet) i Sørvassdalen i 
Vefsn kommune.  
 
Det søkes om videreføring av samme type dispensasjon som er gitt fra 
forvaltningsmyndigheten i perioden 2018 til 2020. Det er lagt ved kjørebok for 
perioden med søknaden. 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Lovgrunnlag 
Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve ble opprettet ved kgl.res. 
av 29. mai 2009. Verneforskriften forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.  
 
Formålet med Lomsdal-Visten nasjonalpark er å:  
Bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde. Bevare det biologiske 
mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og 
kulturminner. Sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende 
barskogområder i regionen. Sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det 
fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem. Bevare, sammen med 
landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på 
Helgeland.  
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt 
og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av 
naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området brukes til reindrift.  
 
Motorferdsel på land, i ferskvann og i luften under 300 meter forbudt er forbudt etter 
verneforskriftens § 3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorisert ferdsel 
på vinterføre for transport av varer og utstyr til hytter og gammer, dette står i 
verneforskriftens § 3, punkt 6.3 bokstav f.  
 
Alle saker som berører natur skal i tillegg vurderes ut fra naturmangfoldlovens §§ 8-
12. 
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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. Hver hytte behandles som en enhet 
uavhengig av antall eiere. Det er behovet for frakt av materiell og utstyr til hytta som 
er avgjørende og ikke antall brukere av hytta. Det er ikke andre dispensasjoner til 
hytta det her søkes om dispensasjon for. 
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at alle vedtak som berører naturmangfoldet skal bygge 
på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om naturmangfoldet og virkningen på 
det.  
 
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 nordøstenden av Nervatnet. Statskog 
Fjelltejensten har ei oppsynshytte ved Nervatnet. Det ligger også ei forfalt gamme 
ved Gardsjordet. Ved Øvervatnet er det to private hytter og det er også ei privat hytte 
ved Langvatnet. Vefsn Jeger og fiskeforening ei utleiehytte ved Lavatnet og ved 
Øvervatnet ligger det en restaurert sørsamisk boplass fra 1917 med ei neverdekt 
hytte og et oppbevaringsbur. 
 
Sørvassdalen er et avsidesliggende dalføre som strekker seg fra nordgrensen av 
nasjonalparken og sørover mot Fagerjordfjellet. Det 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. Sørvassdalen er også 
registrert som hekkeområder for dverg- og jaktfalk. Jaktfalken er i tilbakegang og 
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). 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. Det er ikke registrert rødlistearter eller viktige 
naturtyper langs kjøretraseen. 
 
Sørvassdalen er et viktig beiteområde for rein. Skuterkjøring skal skje før 15. april for 
å minske forstyrrelsen på rein i tida før kalving. 
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Vi har stort sett god kunnskap om naturforholdene i 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 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. 
 
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 
seniorrådgiver 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
Vedlegg: 
1 Trase Aksla-Nervatnet 

  
Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I NORDLAND Postboks 1405 8002 BODØ 
VEFSN KOMMUNE Postboks 560 8651 MOSJØEN 
Statskog    
Statens Naturoppsyn Trofors Trofors 

jernbanestasjon 
8680 TROFORS 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/1588-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 24.02.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 4/21 04.03.2021 

 

Tiltaksmidler 2021 - Tildeling 

 
Vedlegg: 
1 Tildeling 

 
 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret tar tildelingen av tiltaksmidler til orientering. Tildeling av pott på 
totalt kr 800 000 eks MVA kr brukes med utgangspunkt i revidert prioritert tiltaksliste jfr 
utredning i saken. 
 
 
 
Bakgrunn 
 
Nasjonalparkstyret søkte om tiltaksmidler til prosjekter for 2021. Det ble totalt søkt om kr 
1.110.001,- eks MVA på totalt 19 tiltak. Dette er både nye tiltak og eldre tiltak som det ble satt 
av midler til i 2020, men som av ulike årsaker ikke har blitt gjennomført. Av dette har 
nasjonalparkstyret fått innvilget en pott på kroner 800 000 eks MVA. Tiltaket «drift og tilsyn 
åpne husvær» har fått status «utenfor postformålet». Ferdselsteller Børjeøra forutsettes løst av 
lokalt SNO. Tildeling ligger vedlagt.  
 
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 utgangspunktet bør den prioriterte lista følges fra punkt 1 og nedover. Ut over det som er 
bemerket ved behandling av søknaden foreslår derfor forvalter at siste prosjekt «Bru 
Velfjordskarelva» reduseres til 40.000,- og at det i 2021 gjennomføres nødvendig planlegging. 
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Dersom prosjektet kan gjennomføres kan resterende midler benyttes til innkjøp og det kan på 
nytt søkes midler for 2022.  
 
I tabellen nedenfor er oppsummering av omsøkte tiltak, sum omsøkt og prioritering for 2021. 
Tiltakene er prioritert i samme rekkefølge som ved søknad. 
 
 
Prio Tiltak Omsøkt 2021 

1 Rydding av søppel (Laksmarka, Granneset m.m) 40 000 40 000 
2 Div. helikoptertransport 70 000 70 000 
3 Skjøtsel av kulturmarker: Fjellgården og Strompdalen 60 000 60 000 
4 Utkikkspunkt Nevernes. Planlegging rundløype 25 000 25 000 
5 Sti - Rishaugen 25 000 25 000 
6 Informasjon jf besøksstrategi / merkevarestrategi 100 000 100 000 
7 Fjerning av platanlønn i Klavesmarka 100 000 100 000 
8 Fjerning av parkslirekne Lislbørja 10 000 10 000 
9 Luking av sitkagran, rydding av småtre. Lislbørja 100 000 100 000 
10 Ferdigstilling klopplegging Sarvejælla/Strompdalen 10 000 10 000 
11 Tilsyn og reparasjon av åpne hytter 200 000 01 
12 Rydding av stier i henhold til plan 20 000 20 000 
13 Sikring av gangbane Strauman 50 000 50 000 
14 Rydding av sti i Tosbotn 20 000 20 000 
15 Bygging av fire vedla 60 000 60 000 
16 Utedo Stormoio 20 000 20 000 
17 Informasjon Innervisten marine verneområde 50 000 50 000 
18 Ferdselsteller Børjeøra 1 02 
19 Bru Velfjordskarelva 150 000 40 0003    
 SUM 1100 001 800 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Utenfor postformål, jf tildeling 
2 Forutsetter at lokal SNO kan gjøre jobben. Hvis ikke foreslås det at punktet utsettes og at midlene 
fordeles på kommende styremøte 
3 Settes av midler til planlegging og evt delvis innkjøp av materialer. 
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Pri. Navn Status
1 Rydding av søppel (Laksmarka, Granneset m.m)
2 Diverse helikoptertransport
3 Skjøtsel av kulturmarker: Fjellgården og Stompdale
4 Utkikkspunkt Nevernes. Planlegging rundløype
5 Sti - Rishaugen
6 Informasjon jf besøksstrategi / merkevarestrategi
7 Fjerning av platanlønn i Klavesmarka
8 Fjerning av parkslirekne i Lislbørja
9 Luking av sitkagran, rydding av småtre. Lislbørja

10 Ferdigstilling av kloppleggiging i Sarvejælla / St
11 Tilsyn og reparasjon av åpne hytter Utenfor postformål
12 Rydding av stier i henhold til plan
13 Sikring av gangbane i Strauman
14 Rydding av sti i Tosbotn
15 Bygging av fire vedla
16 Utedo Stormoio
17 Informasjon Innervisten marine verneområde
18 Ferdselsteller Børjeøra
19 Bru Velfjordskarelva Inngår i pott

Samlet pott OK
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Innvilget beløp Øk. ansvarlig Kommentar
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Forvaltningsmyndighet
0 Lokalt SNO
0 Forvaltningsmyndighet

800000  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/1588-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 24.02.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 5/21 04.03.2021 

 

Tildeling av midler til drift av styret 2021 

 
 
 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret tar tildelingen av midler til drift av styret til orientering. 
Nasjonalparkforvalter får i oppgave sette i gang innhenting og sammenstilling av kartlegginger 
som er gjort i Innervisten marine verneområde, innenfor den rammen som er tildelt, kr 25.000,- 
 
 
Bakgrunn 
 
Det er søkt om midler til drift av Nasjonalparkstyret for Lomsdal – Visten samt midler til innhenting av 
kunnskap før forvaltningsplan for  Nasjonalparkstyret har blitt tildelt kr 300 000 til drift av styret og 
25.000,- til gjennomføring av kartlegging av kunnskap om Innervisten marine verneområde. For 2020 
ble styret tildelt kr 320 000. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2016/2901-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 11.02.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 6/21 04.03.2021 

 

Møteplan 2021 

 

Forvalters tilrådning 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2021: 
 
Møte Sted Merknad 
4. mars Grane 

 

10. juni  
11. juni  

Brønnøy Inkludert befaring 

26. august  Vefsn 
 

21. oktober Digitalt 
 

2. desember Vevelstad  Møte i rådgivende utvalg i forkant 
 
 

Vurdering av saken 
Møteplan for 2021 tar utgangspunkt i fem møter. Tidspunktene er foreslått på bakgrunn 
av kommunestyre, formannskap samt fylkestingets møtekalender. 
 
Det foreslås to-dagers samling i juni som inkluderer befaring.  
 
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 2022. 
 
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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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/2935-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 19.02.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 7/21 04.03.2021 

 

Orientering om oppført bygg/portabel lavvo og vedtak om fjerning 
Lomsdal - Visten nasjonalpark. 

 
Vedlegg: 
1 Særutskrift Behandling av klage - krav om retting - oppføring av byggverk ved Midtre 

Breivatn 
2 Avgjørelse i klagesak - pålegg om fjerning av byggverk ved Midtre Breivatn i Lomsdal-

Visten  nasjonalpark 
  

 
 

Forvalters tilrådning 
Styret for Lomsdal – Visten nasjonalpark tar informasjonen til orientering. Videre saksgang blir 
diskutert av styret. 
 
 
Beskrivelse av saken og historikk: 
 
Det vises til tidligere behandlinger av saken samt siste vedtak fra styret den 27. august 2020: 
 
«Tiltakshaver Berit Kristine Hætta pålegges med hjemmel i naturmangfoldloven § 69, første 
ledd, å fjerne og transportere ut den oppsatte plankegamma ved Midtre Breivatn. Plankegamma 
skal være fjerna innen 31. juli 2020. Vedtaket innebærer at alle spor etter hytta 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.» 
 
Vedtaket er påklaget og behandlet av Miljødirektoretet i oktober 2020 med samme utfall. Frist 
for fjerning ble satt til årsslutt 2020. 
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I vedlagte tabell er det forsøkt å sette opp sakshistorikk for å synligjøre behandlingen som har 
vært og de vedtak som er blitt fattet. 
 
Dato Tekst Merknad 
4. mai 2020 Styresak – Orientering om 

ulovlig oppført byggverk ved 
Midtre Breivatn 

På bakgrunn av notat fra oppsyn. 

5. mai 2020 Brev ut – Varsel om retting.  Til tiltakshaver 
22. mai 2020 Brev inn – Vedr utsendelse 

av dokumenter 
Fra tiltakshaver 

10. juni 2020 Brev inn - Tilbakemelding Fra tiltakshaver 
25. juni 2020 Styresak – oppfølging – 

ulovlig byggverk 
 

2. juli 2020 Brev ut – Krav om retting Til tiltakshaver 
20. juli 2020 Brev inn – klage på vedtak Fra tiltakshaver 
27. august 2020 Styresak – Behandling av 

klage 
 

31. august 2020 Brev ut – oversendelse av 
klage på vedtak 

Til Miljødirektoratet 

26. oktober 2020 Brev inn – Vedtak – pålegg 
om fjerning. 

Fra Miljødirektoratet (vedlagt) 

22. desember 2020 Brev ut – påminnelse om 
fjerning. 

Til tiltakshaver 

 
Den 29. januar 2021 er det gjennomført befaringer, og blant annet er denne saken blitt befart. 
Det er da observert at lavvoen /byggverket fremdeles står oppført ved Midtre Breivatn innenfor 
nasjonalparkens oppmerking. Vedlagt bilde oversendt fra Statens naturoppsyn. 
 

 
Gamme ved Midtre Breivatn 29. jan 2021 1 
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Den 23. februar 2021 har nasjonalparkforvalter vært i telefonmøte med tiltakshaver, som da 
muntlig bekrefter at lavvoen er flyttet fra opprinnelig sted, og at dette er en «portabel lavvo» 
som skal flyttes i takt med driften av rein. Nasjonalparkforvalter har samme dag gjort 
tiltakshaver oppmerksom på styrets/Miljødirektoratets vedtak, og har på bakgrunn av dette bedt 
om en skriftlig tilbakemelding på at det er gjennomført flytting, og når flyttingen er 
gjennomført. Ved utsendelse av møtepapirer er det ikke mottatt skriftlig tilbakemelding fra 
tiltakshaver. 
 
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. 
 
Alle inngrep i verneområdet er forbudt, dette står i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. I forskriften 
listes blant annet oppføring av varige eller midlertidige bygninger opp som eksempel på inngrep 
som ikke er tillatt. I punkt 1.2, bokstav c, framkommer det likevel av midlertidige gjerder i 
reindrifta som skal stå en sesong er tillatt. I punkt 1.3, bokstav d, fastslås det at 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppsetting og vedlikehold av nødvendige 
gjeterhytter, gjerder og anlegg for reindrift og husdyrdrift. Videre står det i punkt 1.3 at 
ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses 
landskapet. 
 
Naturmangfoldlovens kap. IV tar for seg håndheving og sanksjoner. Av naturmangfoldlovens § 
69, første ledd,framgår det at forvaltningen kan gi den ansvarlige pålegg om å rette eller stanse 
forhold som strider med loven eller vedtak med hjemmel i loven. Nasjonalparkstyret fikk i brev 
fra daværende Direktoratet for naturforvaltning, datert 13. desember 2010, delegert denne 
myndigheten fra Fylkesmannen. Dersom et pålegg ikke blir fulgt opp av den ansvarlige kan 
forvaltningen sørge for at tiltaket blir iverksatt, jf naturmangfoldlovens § 71, første avsnitt. 
 
 
Vurdering av saken 
 
Nasjonalparkforvalter legger fram saken til styrets orientering, og ber om føringer for det videre 
arbeidet i saken. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/2935-0 

 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand 

Dato: 18.02.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
   

 

Særutskrift Behandling av klage - krav om retting - oppføring av 
byggverk ved Midtre Breivatn 

 

Forvalters tilrådning 
Klage fra Berit Kristine Hætta, datert 20. juli 2020, på vedtak om å rive og transportere ut 
oppsatt plankegamme ved Midtre Breivatn tas ikke til følge. Klagen oversendes klageinstansen, 
Miljødirektoratet for endelig klagebehandling. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 27.08.2020  
 
Habilitetsvurdering:  
Spørsmål om habilitet ble reist for Per Anders Kappfjell og Gun Utsi. Disse deltok ikke 
under habilitetsvurderingen  
Per Anders Kappfjell og Gun Utsi ble funnet inhabil etter forvaltningslovens § 6 a. Vedtaket 
var enstemmig.  
 
Styrets vedtak:  
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret vedtok i styremøte 25. juni 2020 å pålegge tiltakshaver Berit Kristine Hætta 
å fjerne og transportere ut den oppsatte plankegamma ved Midtre Breivatn. Vedtaket ble fattet 
med hjemmel i naturmangfoldloven § 69, første ledd. Nasjonalparkstyret ga Hætta frist til 31. 
juli 2020 med å fjerne bygget. Hætta ble i samme vedtak varslet om mulig bruk av tvangsmulkt 
og tvangsgjennomføring.  
 
Hjemmelsgrunnlaget 
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Hjemmelsgrunnlaget for behandling av klager på enkeltvedtak finner vi i forvaltningslovens §§ 
28-34. En klage skal alltid sendes det forvaltningsorganet som har fattet vedtaket. I henhold til 
forvaltningsloven § 33 skal underinstansen forberede klagen.  
 
Nasjonalparkstyret skal derfor foreta klageforberedelse og kan endre eller oppheve vedtaket 
som er påklaget dersom de finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen 
ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken (jf. forvaltningsloven § 33, 2.ledd) 
Opprettholdes vedtaket det klages på sendes klagen over til Miljødirektoratet som er 
klageinstans, jf. forvaltningsloven § 33, 4.ledd.  
 
For hjemmelsgrunnlag for tidligere fattet vedtak om fjerning, se vedtak av 25. juni 2020. 
 
Vurdering av saken 
Vedtaket som er påklaget er et enkeltvedtak. Klager er part i saken og har rettslig 
klageinteresse, jf. forvaltningslovens § 28. I forvaltningslovens § 29 fremgår det at klagefristen 
er 3 uker etter at vedtaket er kommet frem til vedkommende part eller fra det tidspunkt han har 
fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Klagen er mottatt rettidig. 
 
Klagen fra Berit Kristine Hætta er datert 20. juli 2020, og er vedlagt saken. Hætta trekker i 
klagen fram at byggverket er en portabel elementlavvo som benyttes ved gjeting av rein og 
som kan flyttes ved behov. Hun trekker videre fram at bygget er en del av hennes interne HMS-
tiltak og et nødvendig husvær. Hun mener videre at bygget derfor ikke er søknadspliktig. 
 
I Hættas klage på vedtak framkommer ingen nye moment som ikke var redegjort for i 
nasjonalparkstyrets behandling av saken 25. juni 2020.  Det har ikke framkommet noen 
opplysninger som tilsier at bygget er lovlig oppført, eller som tilsier at det ikke omfattes av det 
generelle forbudet om å oppføre byggverk i nasjonalparken. Nasjonalparkforvalter mener derfor 
at den tidligere vurderingen om at et byggverk skal omsøkes og må være gitt dispensasjon til 
for å være lovlig, fremdeles gjelder. Hætta mener at bygget er midlertidig og dermed ikke skal 
omsøkes. Det er ingen åpning i verneforskrift for midlertidige bygg. Nasjonalparkforvalter var på 
befaring på stedet 13. august. Byggverket framstår ikke som midlertidig da det er tettet med 
vindsperring, har montert beslag og vedovn. Bygget kan ikke beskrives som av en slik art at det 
faller under friluftslovens bestemmelser om telt.
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Avgjørelse i klagesak – pålegg om fjerning av byggverk i 
Lomsdal-Visten nasjonalpark  

Miljødirektoratet opprettholder vedtak fra Lomsdal–Visten nasjonalparkstyre om 
pålegg om fjerning av oppsatt byggverk ved Midtre Breivatn innenfor Lomsdal-
Visten nasjonalpark. Klager gis ikke medhold. 

 
Vi viser til klage 20.07.2020 fra Berit Kristine Hætta på vedtak fra Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
av 02.07.2020 om pålegg om fjerning av oppført plankegamme ved Midtre Breivatn i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark. Klagesaken ble oversendt til direktoratet fra Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre i brev 
31.08.2020.  
 
Sakens bakgrunn 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre har 02.07.2020 fattet vedtak om pålegg om retting etter 
naturmangfoldloven § 69 første ledd til Berit Kristine Hætta. Pålegget gjelder fjerning av oppført 
plankegamme/lavvo oppført i Lomsdal-Visten nasjonalpark uten at denne er omsøkt og gitt 
tillatelse.  
 
Bakgrunnen for vedtaket er rapport fra Statens naturoppsyn 28.04.2020 som viser oppsatt 
plankegamme i nærheten av Breivatnan i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Bilder og kartvedlegg viser 
plassering og utforming. Det fremgår av rapporten at det ikke er gjort markinngrep, men forberedt 
for bardunering. Bygget fremstår som solid bygget med vindtetting og beslag ved alle hjørner. 
Størrelsen er ca. 8m² med vedovn og ovnsrør/pipe.  
 
Nasjonalparkstyret har i møte 04.05.2020 vurdert saken. Det vises til at alle inngrep i verneområdet 
er forbudt, jf. § 3 punkt 1.1, blant annet oppføring av varige eller midlertidige bygninger. 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppsetting og vedlikehold av nødvendige gjeterhytter, 
gjerder og anlegg og for reindrift og husdyrdrift. Det er ingen åpning for midlertidige bygg i 
verneforskriften, og styret viser til kontakt med Miljødirektoratet for vurdering av at den oppførte 
plankegamma ikke anses som telt etter friluftsloven, og dermed må omsøkes på lik linje med andre 
hytter. Styrets vedtak er at varsel om retting sendes leder av siida-andel.  
 
I brev 05.05.2020 er det sendt varsel om retting med frist for uttalelse 12.06.2020.  

Berit Kristine Hætta 
Konvallveien 10 
8680 TROFORS 

 
 
Trondheim, 26.10.2020 

 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2020/8742 

Saksbehandler: 
Tone Lise Alstad Eid 
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I brev av 10.06.2020 har tiltakshaver gitt tilsvar til varselet. Det vises til at grunnet kupert og bratt 
terreng og skiftende værforhold under reinflytting og reingjeting, er det tatt i bruk elementlavvo 
som er enkel å flytte etter behov. Dette er et HMS-tiltak og et miljøtiltak for å unngå kjøring opp og 
ned fjellet, særlig under intensiv gjeting. Lavvoen er plassert på berg og benyttes til husvære og 
oppbevaring. Det vises til hendelsesforløpet under oppsyn, og at det er alvorlig å bli 
mistenkeliggjort og avhørt som en kriminell. Lavvoen benyttes under flytting denne våren, og det 
planlegges å flytte den så fort det ikke er behov for den. Det vises til reindriftsloven om ferdsel i 
områder hvor rein beiter, og også retten til husvære, buer o.l. i reindriftsloven § 21.  
 
I brev 02.07.2020 har nasjonalparkstyret gitt pålegg om retting. Med hjemmel i naturmangfoldloven 
§ 69 første ledd pålegges Berit Kristine Hætta å fjerne og transportere ut den oppsatte 
plankegammen ved Midtre Breivatn innen 31. juli 2020. Pålegget innebærer at alle spor etter hytta 
må være fjernet og tomten ryddet. Pålegget regnes som oppfylt når nasjonalparkstyret har mottatt 
skriftlig melding om at arbeidet er utført. Naturoppsynet vil bli bedt om å gjennomføre befaring for 
å kontrollere at rettingen er gjennomført i henhold til pålegget. Nasjonalparkstyret varsler samtidig 
at fjerning kan gjennomføres av forvaltningen dersom pålegget ikke etterkommes, og at det vil bli 
vurdert tvangsmulkt etter naturmangfoldloven § 73. Det opplyses samtidig om muligheten for å søke 
dispensasjon for oppføring av gjeterhytte dersom tillatelse er gitt etter reindriftsloven § 21.  
 
Klagers anførsler 
Vedtak om pålegg er påklaget i brev av 20.07.2020. I klagen vises det til at lavvoen er en portabel 
elementlavvo som blir benyttet til gjeting av rein. Denne settes opp etter behov, og grunnet kupert 
og bratt terreng og skiftende værforhold er der valgt å benytte en lavvo som er enkel å flytte etter 
behov. Dette er et HMS-tiltak og et miljøtiltak for å unngå kjøring opp og ned fjellet, særlig under 
intensiv gjeting. Lavvoen er plassert oppå berg og benyttes til husvære og diverse oppbevaring. 
Lavvoen er ikke festet fast. Det klages på vedtaket om flytting da lavvoen brukes som nødvendig 
husvære. Når det gjelder muligheten til å søke om gjeterhytte vises til behovet for flytting der 
dyrene er, og gjeterne befinner seg. Derfor er det ikke sett behov for å søke om dispensasjon.  
 
Nasjonalparkstyrets vurderinger 
Nasjonalparkstyret har behandlet klagen i møte 27.08.2020. Styret viser til at det ikke fremkommer 
noen nye momenter i klagen som ikke var redegjort for ved tidligere behandling av saken. Det har 
ikke fremkommet noen opplysninger som tilsier at bygget er lovlig oppført, eller som tilsier at det 
ikke omfattes av det generelle forbudet om å oppføre byggverk i nasjonalparken. Den tidligere 
vurderingen om at byggverk må omsøkes og dispensasjon må være gitt gjelder fortsatt. Det er ingen 
åpning for midlertidige bygg i verneforskriften, og bygget fremstår ikke som midlertidig da det er 
tettet med vindsperring, har montert beslag og vedovn. Bygget kan ikke beskrives som av en slik art 
at det faller inn under friluftslovens bestemmelser om telt. Nasjonalparkstyret opprettholder sin 
tidligere vurdering og oversender saken til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  
 
Lovgrunnlaget 
Lomsdal-Visten nasjonalpark ble vernet ved kgl.res. 29.05.2009. Formålet med vernet er å bevare et 
stort, egenartet og tilnærmet urørt område, 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 
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mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem, og bevare, sammen med 
landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland. 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse, jf. verneforskriften § 2.  
 
Det følger av verneforskriften § 3 punkt 1.1 at området er vernet mot inngrep av enhver art, 
herunder oppføring av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av 
campingvogner, bobiler og maskiner mv. Forvaltningsmyndigheten kan etter § 3 punkt 1.3 gi 
tillatelse til oppsetting og vedlikehold av nødvendige gjeterhytter, gjerder og anlegg for reindrift og 
husdyrdrift.  
 
Naturmangfoldloven § 69 første ledd gir hjemme for å pålegge den ansvarlige å rette eller stanse 
forhold som er i strid med loven eller vedtak med hjemmel i loven. Det følger av 
naturmangfoldloven § 71 at dersom et pålegg som inneholder krav etter § 69 første ledd ikke blir 
etterkommet av den ansvarlige, kan myndigheten etter loven sørge for iverksetting av tiltakene. 
Utgifter kan dekkes av den ansvarlige. Kravet er tvangsgrunnlag for utlegg.  
 
For å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av loven blir gjennomført, kan myndigheten etter 
loven fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. naturmangfoldloven § 73.   
 

 
 
Miljødirektoratets vurdering 
Miljødirektoratet er klageinstans, jf. forvaltningsloven § 34, og kan prøve alle sider ved saken. 
Klager er part i saken og klagen er sendt innen klagefristen i forvaltningsloven § 29. Klagen tas 
derfor til behandling.  
 
Klagen gjelder pålegg om fjerning av oppsatt plankegamme/lavvo. Som utgangspunkt gjelder et 
forbud mot inngrep i alle verneområder. Det fremgår av verneforskriften for Lomsdal-Visten 
nasjonalpark at området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller 
midlertidige bygninger, anlegg og innretninger. Dette innebærer at det ikke er tillatt å oppføre slike 
bygninger eller innretninger uten at det er gitt tillatelse fra nasjonalparkstyret som 
forvaltningsmyndighet for nasjonalparken. Krav om tillatelse for oppføring av bygninger eller andre 
anlegg og innretninger i verneområder kommer i tillegg til krav om tillatelse etter annet regelverk.   
 

31



4

I klagen vises det til at det er snakk om en flyttbar elementlavvo som settes opp etter behov, for å 
unngå kjøring opp og ned fjellet, spesielt under intensiv gjeting. En lavvo som beskrevet omfattes 
av forbudet i verneforskriften § 3 punkt 1.1 som gjelder både varige og midlertidige bygninger og 
andre innretninger.  
 
Miljødirektoratet viser til nasjonalparkstyrets vurdering av byggverket som er oppført, forholdet til 
verneforskriften og aktuelle sanksjoner ved ulovlige forhold i verneområder. Det er 
forvaltningsmyndigheten som skal vurdere om det skal gis dispensasjon for oppføring av byggverk, 
og så lenge lavvoen ikke har nødvendig tillatelse fra nasjonalparkstyret er den ulovlig oppført. 
Miljødirektoratet har ikke merknader til nasjonalparkstyrets vurdering, og kan ikke se at det er 
uforholdsmessig å pålegge fjerning av lavvoen. Det opplyses om at denne er flyttbar, og det er ikke 
gjort markinngrep som krever tilbakeføring. Klagen tas ikke til følge.  
 
Opprinnelig frist for å oppfylle pålegget gikk ut 31. juli 2020. Miljødirektoratet setter derfor ny frist 
for fjerning.   
 
Vedtak  
Miljødirektoratet opprettholder vedtak fra Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre, jf. forvaltningsloven § 
34 fjerde ledd. Ny frist for gjennomføring av pålegget settes til 31.12.2020.   
 
Direktoratets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
Knut Fossum  Tone Lise Alstad Eid 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no. 
 
 
Kopi til: 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre  
Fylkesmannen i Nordland  
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