
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams,  
Dato: 05.05.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 12:00 

 
 
 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Aglen MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
Møtet forgikk digitalt. 
Berit Kristine Hætta hadde i forkant av møtet spurt om møte og talerett siden hun er 
berørt av/direkte part i sakene 9/22, 10/22 og 11/22. Hætta fikk innkalling med møterett, 
men ikke talerett. Hun deltok ikke under møtet. 
 

 
 

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 9/22 Oppfølging - permanent reindriftsgjerde i Sirijorda 
naturreservat. 

 2021/5404 

ST 10/22 Oppfølging - brakke på hjul i Sirijorda naturreservat.  2021/6847 
ST 11/22 Oppfølging - byggverk ved Midtre Breivatn i 

Lomsdal-Visten nasjonalpark. 
 2020/2935 

ST 12/22 Eventuelt   
 
 

ST 9/22 Oppfølging - permanent reindriftsgjerde i Sirijorda 
naturreservat. 

Forvalters tilrådning 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark ber Statsforvalteren i Nordland prioritere oppfølging av 
avslaget på reindriftsgjerde ved Langskardnasen i Sirijorda. 
  
Avslaget på gjerdet er fattet av Landbruks- og matdepartementet den 21. desember 2020 etter 
reindriftslovens § 24. I brev fra Landbruks- og matdepartementet den 1. desember 2021 legges 
det til grunn av riving av oppsatt gjerde følges opp av Statsforvalteren. 
  
Gjerdeanlegget er også i strid med verneforskriften for Sirijorda naturreservat. 
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Behandling 
Representant Gunn Utsi ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Representant Per Anders Kappfjell ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Vara ble ikke formelt innkalt med årsak i habilitet. 
 
Styret er vedtaksdyktig med 4 av 7 representanter tilstede. 
 
Enstemmig vedtak. 

 

Vedtak 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark ber Statsforvalteren i Nordland prioritere oppfølging av 
avslaget på reindriftsgjerde ved Langskardnasen i Sirijorda. 



 
Avslaget på gjerdet er fattet av Landbruks- og matdepartementet den 21. desember 2020 etter 
reindriftslovens § 24. I brev fra Landbruks- og matdepartementet den 1. desember 2021 legges 
det til grunn av riving av oppsatt gjerde følges opp av Statsforvalteren. 
 
Gjerdeanlegget er også i strid med verneforskriften for Sirijorda naturreservat. 
 
 
 
 

ST 10/22 Oppfølging - brakke på hjul i Sirijorda 
naturreservat. 

Forvalters tilrådning 

Tiltakshaver Berit Kristine Hætta pålegges med hjemmel i naturmangfoldloven § 69, første 
ledd, å fjerne og transportere ut brakke på hjul ved Langskardnasen i Sirijorda naturreservat. 
Brakka og utstyr skal være fjernet innen 1. juli 2022. 

Vedtaket innebærer at alt utstyr og spor etter brakka 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.  
  
Varsel om bruk av tvangsmulkt og mulig tvangsgjennomføring  
Forvaltningen har anledning til å benytte tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av pålegg om 
retting. Dette står i naturmangfoldloven § 73. Det gjøres oppmerksom på at dersom vedtak om 
retting som ikke etterkommes av den ansvarlige, så kan fjerning gjennomføres fysisk av 
forvaltningen. Dette står i naturmangfoldloven § 71. Utgifter til slik retting kan kreves dekket av 
tiltakshaver. 
  
Nasjonalparkstyret varsler herved om at det vil bli vurdert å bruke tvangsmulkt etter 
naturmangfoldloven § 73 dersom brakka på hjul ikke blir fjernet innen den fastsatte fristen. 
Vurdert størrelse på slik tvangsmulkt vil være en dagmulkt på kr 500,- Samtidig varsles det 
også om at det kan bli aktuelt med tvangsgjennomføring dersom pålegg ikke følges. 
  
Mulighet for å søke om dispensasjon for å oppføre gjeterhytter  
Nasjonalparkens forskrift, §3, punkt 1.3, bokstav d, åpner opp for at forvaltningen kan gi 
tillatelse til å oppføre «…nødvendige gjeterhytter, gjerder og anlegg for reindrift…». Dette 
forutsetter at tiltaket omsøkes og at tillatelse er gitt etter reindriftslovens § 21. 
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Behandling 
Representant Gunn Utsi ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Representant Per Anders Kappfjell ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Vara ble ikke formelt innkalt med årsak i habilitet. 
 
Styret er vedtaksdyktig med 4 av 7 representanter tilstede. 
 
Enstemmig vedtak. 

 

Vedtak 
Tiltakshaver Berit Kristine Hætta pålegges med hjemmel i naturmangfoldloven § 69, første 
ledd, å fjerne og transporter ut brakke på hjul ved Langskardnasen i Sirijorda naturreservat. 
Brakka og utstyr skal være fjernet innen 1 juli 2022. 
 
Vedtaket innebærer at alt utstyr og spor etter brakka 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. 
 
Varsel om bruk av tvangsmulkt og mulig tvangsgjennomføring 
 
Forvaltningen har anledning til å benytte tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av pålegg om 
retting. Dette står i naturmangfoldloven § 73. Det gjøres oppmerksom på at dersom vedtak om 
retting som ikke etterkommes av den ansvarlige, så kan fjerning gjennomføres fysisk av 
forvaltningen. Dette står i naturmangfoldloven § 71. Utgifter til slik retting kan kreves dekket av 
tiltakshaver. 
 
Nasjonalparkstyret varsler herved om at det vil bli vurdert å bruke tvangsmulkt etter 
naturmangfoldloven § 73 dersom brakka på hjul ikke blir fjernet innen den fastsatte fristen. 
Vurdert størrelse på slik tvangsmulkt vil være en dagmulkt på kr 500,- Samtidig varsles det 
også om at det kan bli aktuelt med tvangsgjennomføring dersom pålegg ikke følges. 
 
 
 
 

ST 11/22 Oppfølging - byggverk ved Midtre Breivatn i 
Lomsdal-Visten nasjonalpark. 

Forvalters tilrådning 
Det forelegges to alternativer A og B i forvalters vurdering. 
  

A.Nasjonalparkstyret avventer behandlingen av søknad om tiltak etter reindirftsloven av 
Statsforvalteren i Nordland, og legger dette til grunn når behandling av dispensasjon fra 
verneforskriften skal behandles. 

B.Nasjonalparkstyret tar opp saken på nytt og realitetsbehandler den i forhold til 
verneforskriften. 
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Behandling 
Representant Gunn Utsi ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Representant Per Anders Kappfjell ble erklært inhabil til behandlingen. 
 
Vara ble ikke formelt innkalt med årsak i habilitet. 
 
Styret er vedtaksdyktig med 4 av 7 representanter tilstede. 
 
Høringsuttalelsen den 26. august 2021 ble referert: 
 
«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.» 
 
Styret for Lomsdal- Visten nasjonalpark ønsker ikke en transportabel lavvo inne i 
verneområdet, og det vises også til klagebehandling og avslag fra Miljødirektoratet i 2020. 
 
Felles forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret fatter vedtak med bakgrunn i verneforskrift for Lomsdal-Visten nasjonalpark 
§ 3.1.1. og naturmangfoldloven § 69. På bakgrunn av dette pålegges Berit Kristine Hætta å 
fjerne lavvo oppført i 2020 ved Midtre Breivatn i Lomsdal Visten nasjonalpark. 
 
Dette innebærer at bygget skal ut fra verneområdet. Arealet under bygningen skal i størst mulig 
grad tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand. Opprinnelig frist var satt til 31.07.2020. Frist for 
retting settes til 1. juli 2022. Dersom bygget ikke er fjernet innen fristen, så vil dette bli fjernet 
for eiers regning i medhold av naturmangfoldlovens § 71. 
 
Pålegg om retting anses oppfylt når skriftlig redegjørelse om at retting er utført er mottatt av 
Lomsdal – Visten nasjonalparkstyre. Nasjonalparkstyret eller Statens Naturoppsyn vil kunne 
gjennomføre befaring for å få bekreftet at rettingen er gjennomført i henhold til pålegget. 
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Behandling 
Styret fikk framlagt arbeidsutvalgets sak AU 1/22 med skadefelling av gaupe i Vefsn kommune. 
Saken ble behandlet av arbeidsutvalget den 8. april, men utvalget har ikke delegert myndighet 
til å fatte vedtak i skadefellingssaker (jfr delegeringsvedtak ST 5/20 fra styret) 
 
Senere er vedtaket forlenget til å gjelde fram til 8. mai. 
 
Styret sluttet seg til vedtaket arbeidsutvalget har gjort i sak AU 1/22. 
 
Myndighet til å fatte slike vedtak kan delegeres fra styret. 
 

Vedtak 
Styret slutter seg til arbeidsutvalgets vedtak 8. april AU sak 1/22 om skadefelling av gaupe til 
Vefsn kommune. 
 
Forvalter forbereder sak til styret om delegering av skadefellingssaker til arbeidsutvalg eller 
forvalter siden det ofte saker som haster å få på innhentet tillatelse, og som er godt faglig 
utredet fra Statsforvalteren. 
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