
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: , Strandli gård, Grane 
Dato: 16.06.2022 
Tidspunkt: 16:00 - 18:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tor Stabbforsmo Nestleder  
Berit Hundåla Medlem  
Siv Aglen Medlem  
Ken-Richard Hansen Leder  
Per Anders Kappfjell Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Stig Tore Skogsholm MEDL  
Gun Utsi MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
17. juni 22 gjennomførte styret befaring på Vollen (ved Trofors) og Stavassdalen, hvor 
styret fikk informasjon om prosjekter som er ferdigstilte, under arbeid og som er planlagte. 
I tillegg til styret var også lokalt SNO, Helgeland Museum og Statskog med på befaringen. 
 

 
 

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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ST 13/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 16.06.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtak. 
 

Vedtak 
Protokoll fra 17. mars 22 og 5. mai 22 ble godkjent. 
 
 
 
 



ST 14/22 Referatsaker 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 16.06.2022  
 

Behandling 
I tillegg til referatsakene i sakskartet ble det orientert fra nasjonalparkforvalter om aktivitet siden 
siste møte: 
 
- Tilbud om bekjempelse av uønskede (svartelistede) arter i verneområdene. 
- Tilbud om marine kartlegginger i Innervisten marine verneområde. 
- Befaring vedrørende gangbru Strauman. 
- Møte vedrørende Børiøyra og tilrettelegging. 
- Oppstartsmelding for revisjon av forvaltningsplan. 
- Befaring med Fiskeridirektoratet ang blåskjelloppdrett i Lislbørja og Visten. 
- Deltakelse "Parkforum Helgeland på tvers". 
- Invitasjon til deltakelse på Vollen i Grane kommune. 
  
Informasjon fra Grane kommune om næringsområdet på Vollen ved bygging av ny E6 forbi 
Trofors. 
  
 

Vedtak 
Referatsaker og informasjon ble tatt til orientering. 
 
 
 
 

ST 15/22 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 16.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Delegerte saker ble tatt til orientering 
 
 
 
 



ST 16/22 Søknad om motorferdsel og forlenget frist for å 
frakte ned gammel seterbu fra Svenningskardet, Grane 
kommune 

Forvalters tilrådning 
Finn David Lund gis forlanget frist for dispensasjon fra verneforskriften for 
Lomsdal/Visten nasjonalpark Njaarken vaarjelimmiedajve til riving av eksisterende 
gjeterhytte Svenningskardet. Dispensasjosnen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, 
punkt 1.3, d. Fristen settes til 15 april 2023.  
I tillegg gis søker dispensasjon fra samme forskrift for bruk av snøskuter til uttransport 
av eldre bygning som beskrevet jfr § 3, punkt 6.3, j. 
  
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

Det gis tillatelse til 4 turer med snøskuter når forholdene er brukbare fram til 15 
april 2023.  

Det benyttes samme transportrute som ved inntransport av saltslikkestein. 
Dersom det er rein i området må det vises særlig hensyn. Reinen må gis mulighet 

til å forflytte seg rolig før snøskuteren kjører videre.  
Du skal ha med dispensasjonen på hver tur. 
FØR hver transport SKAL det gis beskjed til lokal SNO, Carl Norberg på telefon 

906 45 339 og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt (Torstein Appfjell, distriktsleder 
telefon 905 07 332. SMS er tilstrekkelig. 

Evt. rent/uimpregnert tremateriale kan deponeres på stedet/brukes til ved. 

I tillegg til dispensasjon fra nasjonalparkstyret må du ha egen dispensasjon i forhold til 
motorferdsel fra Grane kommune. Det sendes kopi av vedtaket fra nasjonalparkstyret til 
Grane kommune. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 16.06.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak 
Finn David Lund gis forlanget frist for dispensasjon fra verneforskriften for Lomsdal/Visten 
nasjonalpark Njaarken vaarjelimmiedajve til riving av eksisterende gjeterhytte Svenningskardet. 
Dispensasjosnen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3, d. Fristen settes til 15 april 
2023. 
 
I tillegg gis søker dispensasjon fra samme forskrift for bruk av snøskuter til uttransport av eldre 
bygning som beskrevet jfr § 3, punkt 6.3, j. 
 



 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 
 
Det gis tillatelse til 4 turer med snøskuter når forholdene er brukbare fram til 15 april 2023. 
 
Det benyttes samme transportrute som ved inntransport av saltslikkestein. 
 
Dersom det er rein i området må det vises særlig hensyn. Reinen må gis mulighet til å 
forflytte seg rolig før snøskuteren kjører videre. 
 
Du skal ha med dispensasjonen på hver tur. 
 
FØR hver transport SKAL det gis beskjed til lokal SNO, Carl Norberg på telefon 906 45 339 
og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt (Torstein Appfjell, distriktsleder telefon 905 07 332. SMS er 
tilstrekkelig. 
 
Evt. rent/uimpregnert tremateriale kan deponeres på stedet/brukes til ved. 
 
I tillegg til dispensasjon fra nasjonalparkstyret må du ha egen dispensasjon i forhold til 
motorferdsel fra Grane kommune. Det sendes kopi av vedtaket fra nasjonalparkstyret til Grane 
kommune. 
 
 
 
 

ST 17/22 Revisjon av skiltplan for Njaarke/Lomsdal-Visten 
nasjonalpark 

Forvalters tilrådning 
Skilting fra E6 ved Strendene i Grane flyttes til Vollen (E6) ved Trofors når prosjektet er 
realisert. 
  
Ny skiltplan blir som følger: 
  
Nevernes (Brønnøy kommune)  

oSkilting fra FV76 til Nevernes Havn. 

Forvik (Vevelstad kommune) 
oSkilting ved Kryss FV 17 Mosheim:  
oSupplering av skilt til Forvik ved fergeleiet. 

Sandvikbakken (Vefsn kommune) 
oSkilting fra Mosjøen til Sandvikbakken i Eiterådal 

Stavassdalen (Grane kommune) 
oSkilting fraE6 Strendene til Stavassdal 

Sarvejælla/Gåsvatnet (Grane kommune) 
oSkilting fra E6 Tosenkrysset (Vasselva) 



I tillegg er det ønske om en bedre og mer synlig skilting fra FV76 til parkeringen i 
Tosbotn, Brønnøy kommune.  
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 16.06.2022  
 

Behandling 
Styret ønsker at det i tillegg til forvalters tilrådning kommer inn punkt om skilting fra Mosjøen 
skal gjøres ved Kippermoen med videre retningsskilt i kryss ved Øksendal. Retningsskilt 
ønskes ved Mosheim til Forvik . I tillegg er det ønske om å få inn en setning om at skilt til 
parkering i Tosbotn avklares med grunneier. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Skilting fra E6 ved Strendene i Grane flyttes til Vollen (E6) ved Trofors når prosjektet er 
realisert. 
 
 
Ny skiltplan blir som følger: 
 
 
Nevernes (Brønnøy kommune) 
 
Skilting fra FV76 til Nevernes Havn. 
 
Forvik (Vevelstad kommune) 
 
Skilting ved Kryss FV 17 Mosheim: 
 
Supplering av skilt til Forvik ved fergeleiet. 
 
Sandvikbakken (Vefsn kommune) 
 
Skilting fra Mosjøen ved Kippermoen med retningsskilt i ved Øksendal til Sandvikbakken i 
Eiterådalen 
 
Stavassdalen (Grane kommune) 
 
Skilting fraE6 Strendene til Stavassdal 
 
Sarvejælla/Gåsvatnet (Grane kommune) 
 
Skilting fra E6 Tosenkrysset (Vasselva) 
 
I tillegg er det ønske om en bedre og mer synlig skilting fra FV76 til parkeringen i Tosbotn, 
Brønnøy kommune. Dette avklares med grunneier. 
 
 
 
 



ST 18/22 Delegering av myndighet - skadefellingsvedtak til 
Arbeidsutvalg 

Forvalters tilrådning 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark delegerer myndighet til å treffe vedtak om 
skadefelling av rovdyr innenfor verneområdene til Arbeidsutvalget. Dette gjelder i saker 
der Statsforvalteren allerede har gitt slik dispensasjon. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 16.06.2022  
 

Behandling 
Forvalters tilrådning enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark delegerer myndighet til å treffe vedtak om skadefelling 
av rovdyr innenfor verneområdene til Arbeidsutvalget. Dette gjelder i saker der Statsforvalteren 
allerede har gitt slik dispensasjon. 
 
 
 
 

ST 19/22 Avtale - samarbeid med Trollfjell Geopark og 
Friluftsråd 

Forvalters tilrådning 
Avtale om samarbeid mellom Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Trollfjell 
Geopark og Friluftsråd tas til etterretning. 
  
Avtalen signeres av styreleder. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 16.06.2022  
 

Behandling 
Forvalters tilrådning enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak 
Avtale om samarbeid mellom Njaarke/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Trollfjell Geopark og 
Friluftsråd tas til etterretning. 
 
 
Avtalen signeres av styreleder. 
 
 
 
 

ST 20/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 16.06.2022  
 

Behandling 
Styret løftet opp tidligere sak om tilrettelegging av sti og parkering fra Tverrådalen. Her er det 
ønske om å få til et møte med grunneier, Vefsn kommune, nasjonalparken og reinbeitedistriktet 
så raskt som mulig for å planlegge videre framdrift. 
Felles forslag: Forvalter kontakter partene og finner en dato for møte og befaring så raskt som 
mulig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
  
 

Vedtak 
Forvalter kontakter partene og finner en dato for møte og befaring så raskt som mulig. 
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