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Utvalg: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten 
Møtested: Digitalt 
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Tidspunkt: 16:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Gun Utsi Medlem 
Ken-Richard Hansen Leder 
Tor Stabbforsmo Medlem 

 
Merknader 
Møtet foregikk digitalt pr e-post 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  

Bjørnar Aarstrand, nasjonalparkforvalter 
 
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 

AU 4/21 Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal - Visten 
nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde. 
Helikoptertransport i forbindelse med rømt 
oppdrettslaks i Lakselvvassdraget og Lomsdalen. 
Skandinavisk naturovervåkning AS. 
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Saksprotokoll i Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten - 12.10.2021  
 
Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig: 
 
Skandinavisk naturovervåkning AS, ved Øyvind Kanstad Hansen, gis dispensasjon fra 
verneforskriftene for Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde til 
nødvendig landing med helikopter for transport av personell og utstyr i samband med uttak av 
rømt oppdrettslaks i Lakselvvassdraget og Lomsdalselva. Landingene foregår etter vedlagte 
kart til søknaden og i utredningen. 
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 og med følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for perioden 14. oktober - 1. november 2021. 
 Dersom det er rein i området må det vises særlig hensyn. Reinen må gis mulighet til å 

forflytte seg rolig før helikopteret går ned.  
 FØR flyging 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.  

 
Denne avgjørelsen sendes også med kopi til respektive kommuner, Vevelstad og Brønnøy som 
tar stilling til behandling i forhold til motorferdselloven. Søker må selv avklare landing med 
grunneiere. 
 


