
Møteprotokoll 
 
 

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

 
 
 

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

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

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

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

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Bjørnar Aarstrand  

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

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

Vevelstad 
 2021/5423 

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

 2019/7848 

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

naturreservat - Lomsdal - Visten nasjonalparkstyre 
 2021/5404 

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

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

 2021/7741 

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

 2018/5358 

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

 2014/4059 

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

forvaltningsplanarbeid - Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre 

 2022/1288 

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

 2021/7424 

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

 2016/2901 

ST 8/22 Eventuelt   
 
 

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

Behandling 
Enstemmig 
 

Vedtak 
Referatsaker ble tatt til orientering. 



 
 
 
 

ST 2/22 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
 

Behandling 
Enstemmig 
 

Vedtak 
Delegerte saker ble tatt til orientering. 
 
 
 
 

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

Forvalters tilrådning 
Styrets sammensetning fortsetter som tidligere med nye vara representanter for 
følgende medlemmer: 
  
Medlem Personlig vara 
Gun Margret Utsi Nils Anders Appfjell 
Per Anders Kappfjell Charlotta Gaebpien Njaita 
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Berit Hundåla Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre fortsetter med samme styreleder, 

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

 



Behandling 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

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

ST 4/22 Tildeling av midler til tiltak 2022 

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

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

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

Forvalters tilrådning 
Tildelingen av midler til drift av styret 2022 og revisjon av forvaltningsplan tas til 
orientering. 



 
Dersom styret blir tildelt midler til kartlegginger i marint verneområde får forvalter i 
oppgave sette i gang innhenting tilbud på kartlegging og gjennomføring av oppdrag. 
Styret holdes orientert. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
 

Behandling 
Enstemmig 
 

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

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

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

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



- Andre aktuelle aktører. 
- Kunnskapsgrunnlaget som foreligger 
 
 
 
 

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

Forvalters tilrådning 
Styret vedtar følgende møteplan for 2022: 
  
Dato Sted Merknad 
17. mars  Vefsn   
16 og 17. Juni  Grane Befaring 
13 Oktober Vevelstad   
8 Desember Brønnøy   
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Behandling 
Møtet den 8. desember flyttes til 12 desember. Enstemmig 
 

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

ST 8/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 17.03.2022  
 



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

Vedtak 
Styret tar informasjonen til orientering. 
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