
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: , Vevelstad 
Dato: 13.10.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 14:00 

 
 
 

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

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

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

 
Merknader: 
Lokalt naturoppsyn, Carl Norberg orienterte om aktivitet under eventuelt. 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Bjørnar Aarstrand  

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
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besøkssenter for skog i Grane kommune 
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ST 31/22 Oppsummering av innspill til oppstartsmelding 
revisjon - forvaltningsplan for Lomsdal-Visten 
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tilhørende verneområder. 
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Visten nasjonalpark - ***** ***** 

X 2022/6148 

ST 35/22 Eventuelt   
 



ST 27/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 13.10.2022  
 

Behandling 
Protokoll fra styremøte 16. juni og 19. august ble referert. Styret godkjente protokollene. 
 

Vedtak 
Protokoll fra  styremøte 16. juni 22 og 19. august 22 ble godkjent. 
 
 
 
 

ST 28/22 Referatsaker 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 13.10.2022  
 

Behandling 
Gjennomgang av referatsaker. Greit med orienteringer fra Miljødirektoratet. Referatsaker tas til 
orientering. 
 

Vedtak 
Referatsaker tas til orientering.                 
 
 
 
 

ST 29/22 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 13.10.2022  
 

Behandling 
Gjennomgang av delegerte saker, Delegerte saker tas til etterretning. 
 

Vedtak 
Delegerte saker tas til etterretning. 
 
 
 
 



ST 30/22 Uttalelse til søknad om autorisasjon for etablering 
av besøkssenter for skog i Grane kommune 

Forvalters tilrådning 
Njaarken vaarjelimmiedajveraerie/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre ønsker etablering 
av et besøkssenter for skog i Grane kommune velkommen. 
  
Et av formålene til Lomsdal-Visten nasjonalpark er å sikre variasjonsbredden av 
naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen. Sammen med 
andre verneområder og Børgefjell nasjonalpark kan vi oppleve mange typer skog på et 
lite geografisk område. Fra skoggrensen i høyfjellet ned til kystskogen finnes store 
variasjoner og artsrikdom, noe som vil øke opplevelsesverdien for et besøkssenter her. 
Besøkende kan få informasjon og kunnskap om ulike verdier på besøkssenter for 
etterpå å oppleve de samme verdiene ute i skogen. Få andre områder i Norge kan vise 
til en så stor variasjon i et forholdsvis avgrenset geografisk område.  
  
Grane har status som nasjonalparkkommune, og har etablert et godt samarbeid med 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Dette samarbeidet kan videreutvikles og styrkes 
gjennom et besøkssenter for skog. Det vil være en uvurderlig positiv styrke å få økt 
ressurs til formidlingsarbeid og da spesielt knyttet opp mot skoler, barn og unge. 
Samarbeidet om verdiene vil også styrkes for lokale aktører i regionen, museum og 
andre besøkssenter lengre sør og nord.  
  
Et besøkssenter er en viktig arena for verneforvaltning til å nå publikum. 
Nasjonalparkstyret mener et besøkssenter bidrar til å styrke skog- og arealvernet i en 
region som historisk har sett begrensninger når skog og areal båndlegges med 
arealvern. Et besøkssenter vil skape lokal stolthet om lokale naturverdier, historisk bruk 
og skogressursene som viktig bidrag i det grønne skiftet. 
  
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 13.10.2022  
 

Behandling 
Forvalters tilrådning ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Njaarken vaarjelimmiedajveraerie/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre ønsker etablering av et 
besøkssenter for skog i Grane kommune velkommen. 
 
Et av formålene til Lomsdal-Visten nasjonalpark er å sikre variasjonsbredden av naturtyper og 
store sammenhengende barskogområder i regionen. Sammen med andre verneområder og 
Børgefjell nasjonalpark kan vi oppleve mange typer skog på et lite geografisk område. Fra 
skoggrensen i høyfjellet ned til kystskogen finnes store variasjoner og artsrikdom, noe som vil 



øke opplevelsesverdien for et besøkssenter her. Besøkende kan få informasjon og kunnskap 
om ulike verdier på besøkssenter for etterpå å oppleve de samme verdiene ute i skogen. Få 
andre områder i Norge kan vise til en så stor variasjon i et forholdsvis avgrenset geografisk 
område. 
 
Grane har status som nasjonalparkkommune, og har etablert et godt samarbeid med Lomsdal-
Visten nasjonalparkstyre. Dette samarbeidet kan videreutvikles og styrkes gjennom et 
besøkssenter for skog. Det vil være en uvurderlig positiv styrke å få økt ressurs til 
formidlingsarbeid og da spesielt knyttet opp mot skoler, barn og unge. Samarbeidet om 
verdiene vil også styrkes for lokale aktører i regionen, museum og andre besøkssenter lengre 
sør og nord. 
 
Et besøkssenter er en viktig arena for verneforvaltning til å nå publikum. Nasjonalparkstyret 
mener et besøkssenter bidrar til å styrke skog- og arealvernet i en region som historisk har sett 
begrensninger når skog og areal båndlegges med arealvern. Et besøkssenter vil skape lokal 
stolthet om lokale naturverdier, historisk bruk og skogressursene som viktig bidrag i det grønne 
skiftet. 
 
 
 
 

ST 31/22 Oppsummering av innspill til oppstartsmelding 
revisjon - forvaltningsplan for Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve med tilhørende 
verneområder. 

Forvalters tilrådning 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre tar mottatte innspill til orientering. Innspillene tas 
med videre i prosessen. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 13.10.2022  
 

Behandling 
Forvalters tilrådning ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre tar mottatte innspill til orientering. Innspillene tas med videre 
i prosessen. 
 
 
 
 



ST 32/22 Utvikling av samisk tema til innfallsport - Grane 
kommune 

Forvalters tilrådning 
Styret for Njaarken vaarjelimmiedajve/Lomsdal-Visten nasjonalpark ønsker å ta opp 
jobben med å utvikle samisk tema til innfallsport. Det er ønske at dette legges til 
Stavassdalen i Grane kommune. 
  
Punktet legges til besøksstrategi for nasjonalparken ved neste revisjon. 
  
Arbeidsgruppe vil være: Representant fra styret, representant fra Grane kommune, 
Helgeland Museum og nasjonalparkfovalter. Fra styret oppnevnes …… som 
representant. 
  
Reindriftsnæringa inviteres tidlig inn i planene for å unngå sårbare områder for 
reindrifta. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 13.10.2022  
 

Behandling 
Forvalters tilrådning ble enstemmig vedtatt. 
Fra styret oppnevnes Gun Margret Utsi og Per Anders Kappfjell som representanter. 
Helgeland Museum, Grane og Grane kommune tilskrives for å oppnevne en representant. 
 

Vedtak 
Styret for Njaarken vaarjelimmiedajve/Lomsdal-Visten nasjonalpark ønsker å ta opp jobben 
med å utvikle samisk tema til innfallsport. Det er ønske at dette legges til Stavassdalen i Grane 
kommune. 
 
Punktet legges til besøksstrategi for nasjonalparken ved neste revisjon. 
 
Arbeidsgruppe vil være: Representant fra styret, representant fra Grane kommune, Helgeland 
Museum og nasjonalparkfovalter. Fra styret oppnevnes Gun Margret Utsi og Per Anders 
Kappfjell som representanter. 
 
Reindriftsnæringa inviteres tidlig inn i planene for å unngå sårbare områder for reindrifta. 
 
 
 
 



ST 33/22 Brudd på verneforskrift - bruk av ATV i Lislbørja i 
Lomsdal-Visten nasjonalpark 

ST 34/22 Brudd på verneforskrift - Bruk av drone i Lomsdal-
Visten nasjonalpark - ***** ***** 

ST 35/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 13.10.2022  
 

Behandling 
1. Lokalt naturoppsyn ved Carl Norberg orienterte om aktivitet i parken. Det ble orientert om: 
a) dokumentering av strandsøppel, 
b) opplag av et skip, "TRIKKEN" i Lislbørja utenfor vernegrense, 
c) suksess med bruk av GEONETT ved Gåsvatnet, 
d) tilstand på "Gippegamma" i Sørvassdalen samt oppfølging av pågående saker. 
e) I tillegg orienterte Carl Norberg om at han planlegger å gå av med pensjon 1. mai 2023. 
Styret tok informasjonen til sin orientering . Det er ønske om at nasjonalparkforvalter formulerer 
et skriv til SNO sentralt ang utlysning av lokal SNO stilling tidlig for mulighet for overlapping. 
Nasjonalparkforvalter kontakter også eier av opplagret skip i Lislbørja og Helgeland Museum 
ang tilstanden på "Gippegamma". 
2. Det ble orientert om henvendelse vedrørende gjenreising av hus i Lomsdalen fra Velfjord 
Historielag. Styret er positive til å møte Velfjord Historielag og snakke om prosess videre. Fra 
styret velges Tore Tverråmo til å møte historielaget sammen med nasjonalparkforvalter.  
 

Vedtak 
1. Styret tar informasjonen fra SNO til sin orientering . Det er ønske om at nasjonalparkforvalter 
formulerer et skriv til SNO sentralt ang utlysning av lokal SNO stilling tidlig for mulighet for 
overlapping. Nasjonalparkforvalter kontakter også eier av opplagret skip i Lislbørja og 
Helgeland Museum ang tilstanden på "Gippegamma". 
2. Styret er positive til å møte Velfjord Historielag og snakke om prosess videre. Fra styret 
velges Tore Tverråmo til å møte historielaget sammen med nasjonalparkforvalter.  
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