
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Holmen gård, Eiterådalen, Vefsn 
Dato: 26.08.2021 
Tidspunkt: 16:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Berit Hundåla Medlem 
Siv Aglen Medlem 
Tor Stabbforsmo 
Ken-Richard Hansen 

Nestleder 
Leder 

Gun Utsi Medlem 
Stig Tore Skogsholm Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Per Anders Kappfjell Medlem 

 
Ingen varamedlemmer møtte. 
 
Merknader 
Befaring i Eiterådalen – Sirijorda NR fra kl 12.30 – 16.00 
torsdag 26. august. Overnatting på Holmen i Eiterådalen. 
Befaring med Øyfjellet vind og Tverrådalen fra kl 9.30 – 
13.00 den 27. august. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørnar Aarstrand 
 
Carl Norberg 

Nasjonalparkforvalter Lomsdal-
Visten/Njaarken 
Statens naturoppsyn 

 
 
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 16/21 Referatsaker   
RS 3/21 Protokoll fra styremøte 10. juni 2021.  2021/5423 
RS 4/21 Vedrørende avslag på permanent reindriftsgjerde 

i Sirijorda naturreservat. Lomsdal - Visten 
nasjonalparkstyre. 

 2021/5404 

RS 5/21 Nordlandshus på gården Lislbørja i Lomsdal-
Visten nasjonalpark 

 2019/7848 

ST 17/21 Delegerte saker   
DS 4/21 Vedtak - dispensasjon for bruk av elgtrekk/ATV i 

forbindelse med utfrakt av skutt elg - Gåsvatnet 
 2019/5998 

DS 5/21 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet Lomsdal 
- Visten nasjonalpark, bruk av helikopter til 
uttransport av elg, jaktlag Ronald Bjøru 

 2020/6084 

ST 18/21 Høringsuttalelse - søknad om oppført portabel 
lavvo i Lomsdal-Visten nasjonalpark. 
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ST 19/21 Eventuelt. 
- Bruk av drone i oppsyn og 

forvaltningssammenheng. 
- Fjerning av bygning i Sirijorda NR 
- Status for tidligere innfallsport i Vefsn 

kommune, Tverrådalen. 

  

 
 
 

ST 16/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 26.08.2021  
 
Statens naturoppsyn ved Carl Norberg orienterte om prosjekter som er ferdigstilt, satt i 
gang og planlagt i nærmeste framtid. Det ble sendt ut notat vedrørende prosjektering 
av mulig bru i Velfjordskardelva.  
 
Nasjonalparkforvalter, Bjørnar Aarstrand orienterte om saker som er ferdigstilt og 
påstartet etter siste styremøte. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 



RS 3/21 Protokoll fra styremøte 10. juni 2021. 

RS 4/21 Vedrørende avslag på permanent reindriftsgjerde i Sirijorda naturreservat. 
Lomsdal - Visten nasjonalparkstyre. 

RS 5/21 Nordlandshus på gården Lislbørja i Lomsdal-Visten nasjonalpark 

ST 17/21 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 26.08.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Delegerte saker ble tatt til orientering.  
 

DS 4/21 Vedtak - dispensasjon for bruk av elgtrekk/ATV i forbindelse med utfrakt av 
skutt elg - Gåsvatnet 

DS 5/21 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet Lomsdal - Visten nasjonalpark, bruk av 
helikopter til uttransport av elg, jaktlag Ronald Bjøru 

ST 18/21 Høringsuttalelse - søknad om oppført portabel lavvo i Lomsdal-
Visten nasjonalpark. 

Forvalters tilrådning 
Høringsuttalelsen tar kun opp hensyn til vernebestemmelsene for Lomsdal – Visten 
nasjonalpark og naturmangfoldloven. Reindriftsfaglige spørsmål er ikke vurdert. 
 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre er betenkt over hva en søknad med slikt areal-
omfang på sikt kan føre til. En dispensasjon kan skape presedens og på den måten 
bidra til en gradvis forringing av området og forvitring av verneforskriften. Det bes derfor 
om at nødvendigheten av en slik portabel gjeterhytte vurderes nøye av 
reindriftsmyndigheten. 
 
Dersom reindriftsmyndigheten finner grunnlag for å innvilge søknaden ber Lomsdal-
Visten nasjonalparkstyre om at avgrensningen på området vurderes, og eventuelt 
begrenses. Det bør settes krav til avstand fra større vann/innsjøer og synlighet i 
terrenget. Dette ut fra hensyn til dyreliv, allmenn ferdsel og privatisering av området. 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark vil på et senere tidspunkt kunne gi føringer ved 
behandling av dispensasjon for tiltaket. 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 26.08.2021  
 
Habiliteten til Gun M. Utsi ble vurdert og representanten ble funnet inhabil til 
behandlingen av høringen.  
 
Styret fremmet eget forslag til uttalelse i tillegg til forvalters tilrådning. 
 



Felles forslag: 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre har hatt seg forelagt flere saker tilknyttet dette byggverket, 
og vedtok den 4. mars 2021 tvangsriving av byggverket, etter klagesaksbehandling og 
stadfestelse i Miljødirektoratet. Det henvises til brev 26.10.2020. Således er styrets 
overordnede syn på dette byggverket godt dokumentert. 
 
I det følgende vil denne uttalelsen kun ta opp hensyn til vernebestemmelsene for Lomsdal-
Visten Nasjonalpark og naturmangfoldloven. Reindriftsfaglige spørsmål er ikke vurdert. 
 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre er betenkt over hva en søknad med slikt arealomfang på sikt 
kan føre til. En dispensasjon kan skape presedens og på den måten bidra til en gradvis 
forringing av området og forvitring av verneforskriften. Det bes derfor om at nødvendigheten av 
en slik portabel gjeterhytte vurderes nøye av reindriftsmyndigheten og bør eventuelt inngå i 
distriktsplan for reinbeitedistriktet. 
 
Dersom reindriftsmyndigheten finner grunnlag for å innvilge søknaden ber LomsdalVisten 
nasjonalparkstyre om at avgrensningen på området vurderes, og eventuelt begrenses. Det bør 
settes krav til avstand fra større vann/innsjøer og synlighet i terrenget. Dette ut fra hensyn til 
dyreliv, allmenn ferdsel og privatisering av området. Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark vil 
på et senere tidspunkt kunne gi føringer ved behandling av dispensasjon for tiltaket. 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre har hatt seg forelagt flere saker tilknyttet dette 
byggverket, og vedtok den 4. mars 2021 tvangsriving av byggverket, etter 
klagesaksbehandling og stadfestelse i Miljødirektoratet. Det henvises til brev 
26.10.2020. Således er styrets overordnede syn på dette byggverket godt dokumentert. 
 
I det følgende vil denne uttalelsen kun ta opp hensyn til vernebestemmelsene for 
Lomsdal-Visten Nasjonalpark og naturmangfoldloven. Reindriftsfaglige spørsmål er 
ikke vurdert. 
 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre er betenkt over hva en søknad med slikt 
arealomfang på sikt kan føre til. En dispensasjon kan skape presedens og på den 
måten bidra til en gradvis forringing av området og forvitring av verneforskriften. Det 
bes derfor om at nødvendigheten av en slik portabel gjeterhytte vurderes nøye av 
reindriftsmyndigheten og bør eventuelt inngå i distriktsplan for reinbeitedistriktet. 
 
Dersom reindriftsmyndigheten finner grunnlag for å innvilge søknaden ber 
LomsdalVisten nasjonalparkstyre om at avgrensningen på området vurderes, og 
eventuelt begrenses. Det bør settes krav til avstand fra større vann/innsjøer og 
synlighet i terrenget. Dette ut fra hensyn til dyreliv, allmenn ferdsel og privatisering av 
området. Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark vil på et senere tidspunkt kunne gi 
føringer ved behandling av dispensasjon for tiltaket. 
 

ST 19/21 Eventuelt 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 26.08.2021  
 
Etter befaringer ble følgende tatt opp av styret: 
 

- Bruk av drone i oppsyn og forvaltningssammenheng. 



Styret ønsker å se på mulighetene for at en kan godkjenne bruk av drone i 
oppsynssammenheng i stedet for eksempelvis helikopter eller annen motorisert 
ferdsel. 
Forslag til vedtak: Statens naturoppsyn ved Carl Norberg bes om å utarbeide et 
notat hvor problemstillingen tas opp og legger dette fram for styret i et 
kommende møte. 
 

- Fjerning av bygning i Sirijorda NR 
Gun M. Utsi ble erklært inhabil til behandling av dette punktet. 
Startpunktet og parkeringen i Sirijorda Naturreservat er et attraktivt turområde. 
Brakke som er plassert permanent uten tillatelse ved parkeringen er 
skjemmende og må fjernes. 
Forslag til vedtak: Nasjonalparkforvalter sender ut brev til eier av bygget om 
fjerning. 
 

- Status for tidligere innfallsport i Vefsn kommune, Tverrådalen. 
Innfallsport for Vefsn er tidligere flyttet til Sandvikbakken. Startpunktet i 
Tverrådalen har forfalt og en må vurdere hva som skal gjøres her. 
Forslag til vedtak: Statens naturoppsyn fjerner forfallent skilt og stativ 
umiddelbart. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Ken-Richard 
Hansen, Berit Hundåla og Bjørnar Aarstrand som ser på alternativer også 
samordning med Øyfjellet vindkraftverk. Det legges fram sak for styret. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 

1. Bruk av drone i oppsyn og forvaltningssammenheng. 
Vedtak: Statens naturoppsyn ved Carl Norberg bes om å utarbeide et notat hvor 
problemstillingen tas opp, og legger dette fram for styret i et kommende møte. 
 

2. Fjerning av bygning i Sirijorda NR 
Vedtak: Nasjonalparkforvalter sender ut brev til eier av bygget om fjerning. 
 

3. Status for tidligere innfallsport i Vefsn kommune, Tverrådalen. 
Vedtak: Statens naturoppsyn fjerner forfallent skilt og stativ umiddelbart. Det 
settes ned en arbeidsgruppe bestående av Ken-Richard Hansen, Berit Hundåla 
og Bjørnar Aarstrand som ser på alternativer også samordning med Øyfjellet 
vindkraftverk og reindrifta. Det legges fram sak for styret. 

 


