
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Brønnøysund 
Dato: 14.10.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Gun Utsi Nestleder 
Jann-Arne Løvdahl Medlem 
Grete Bang Medlem 
Per Anders Kappfjell Medlem 
Siv Aglen  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Ken-Richard Hansen LEDER 
Ida Cathrin Olsen MEDL 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Torhild Lamo Nasjonalparkforvalter 
Carl Norberg SNO 

 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 21/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2003/577 
ST 22/19 Referatsaker 

- Orientering fra lokal SNO 
- Forsøpling/forfall Storfjorden 
- Forsøpling fra skjelloppdrettsanlegg 

 2003/577 

RS 4/19 Dispensasjon for bruk av drone og landing med 
helikopter på Holmfjellet/Håalmanvaerie i Vefsn i 
forbindelse med innspilling av film om krigshistorien 
på Helgeland 

 2018/2001 

RS 5/19 Endring av dato, utvidet dispensasjon, bruk av drone i 
forbindelse med innspilling av film om krigshistorien 
på Helgeland 

 2018/2001 

RS 6/19 Svar på høring, dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel, Øyfjellet vindkraftverk 

 2018/8113 

ST 23/19 Delegerte saker  2003/577 
DS 3/19 Dispensasjon, helikopter frakt av varer til hytte 

Lomsdalen 
 2012/6604 

DS 4/19 Dispensasjon helikopter Searvoesvuemie  2013/3076 
DS 5/19 Dispensasjon for bruk av helikopter til transport av felt 

elg fra Lomsdalen 
 2012/6604 

DS 6/19 Dispensasjon frakt av elg Laksmarka  2019/6014 
DS 7/19 Dispensasjon transport av felt elt Eiterådal nord  2018/6161 
DS 8/19 Dispensasjon ATV med belter Gåsvatnet  2019/5998 
DS 9/19 Dispensasjon - motorferdsel - frakt av felt elg - 

Gåsvatnet - Lomsdal-Visten nasjonalpark - Kim 
Johnny Fløtnes 

 2019/5960 

DS 10/19 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-
Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for 
bruk av helikopter til uttransport av felt elg fra jaktfelt 
Sørvassdalen 

 2019/5375 

DS 11/19 Helikopter, elg Skjørlægda  2019/5711 
ST 24/19 Varsel om retting, lagring av flåter og flytebrygge i 

Okfjorden 
 2019/6326 

ST 25/19 Gjennomgang av tiltaksmidler 2019  2018/7695 
ST 26/19 Økonomisk rapport, midler til drift av styret  2018/7695 
ST 27/19 Eventuelt 

- Møte med rådgivende utvalg/styremøte 
desember 

- Holmen gård 

 2003/577 

 
 



ST 21/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 14.10.2019  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Protokoll fra styremøte 20. juni ble endelig godkjent.  
 
 

ST 22/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 14.10.2019  
 

Styrets vedtak: 
 

- Orientering lokal SNO 
Lokal SNO viste bilder og orienterte fra sommerens arbeid. 

- Forsøpling/forfall Storfjorden 
Orientering. Kontakt mellom eiere, kommune og nasjonalparkstyret er opprettet 
og opprydding er påbegynt. 

- Forsøpling fra skjelloppdrettsanlegg 
Vedtak: Det tas kontakt med Brønnøy og Vevelstad kommuner for å se på mulig 
felles videre saksgang. 

 

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

RS 4/19 Dispensasjon for bruk av drone og landing med helikopter på 
Holmfjellet/Håalmanvaerie i Vefsn i forbindelse med innspilling av film om krigshistorien 
på Helgeland 

RS 5/19 Endring av dato, utvidet dispensasjon, bruk av drone i forbindelse med innspilling 
av film om krigshistorien på Helgeland 

RS 6/19 Svar på høring, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Øyfjellet 
vindkraftverk 

  



ST 23/19 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 14.10.2019  
 

Styrets vedtak:  
 
De delegerte sakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

DS 3/19 Dispensasjon, helikopter frakt av varer til hytte Lomsdalen 

DS 4/19 Dispensasjon helikopter Searvoesvuemie 

DS 5/19 Dispensasjon for bruk av helikopter til transport av felt elg fra Lomsdalen 

DS 6/19 Dispensasjon frakt av elg Laksmarka 

DS 7/19 Dispensasjon transport av felt elt Eiterådal nord 

DS 8/19 Dispensasjon ATV med belter Gåsvatnet 

DS 9/19 Dispensasjon - motorferdsel - frakt av felt elg - Gåsvatnet - Lomsdal-Visten 
nasjonalpark - Kim Johnny Fløtnes 

DS 10/19 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve for bruk av helikopter til uttransport av felt elg fra jaktfelt 
Sørvassdalen 

DS 11/19 Helikopter, elg Skjørlægda 

  



ST 24/19 Varsel om retting, lagring av flåter og flytebrygge i Okfjorden 

 

Forvalters tilrådning 
Det sendes ut forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting til Silja Marie Eira Fallås. Varselet 
sendes ut med tre uker frist for uttalelse og saken vil så komme opp igjen på styremøte i 
desember. 
 
Følgende varsel sendes ut:  
 
Dette brevet er også å anse som et forhåndsvarsel om mulig pålegg1 om retting. Du gis 
anledning til å uttale deg om varselet innen XXX dato 2019. Nasjonalparkstyret vil deretter 
vurdere å gi følgende pålegg: 
 
«I medhold av naturmangfoldloven § 69 pålegges Silja Marie Eira Fallås å fjerne opplagret 
flytebrygge og lektere/flåter som ligger opplagret på landtau i Hamna i Okfjorden.»  
 
Hvis vi velger å gi pålegget, vil det bli satt en frist for når rettingen må være fullført. 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 godkjenne at rettingen 
er gjennomført i henhold til pålegget. Hvis et pålegg om retting ikke blir gjennomført, kan 
nasjonalparkstyret få rettingen utført for eiers regning2.   
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Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Jf. forvaltningsloven § 16 
2 Se naturmangfoldloven § 71 



ST 25/19 Gjennomgang av tiltaksmidler 2019 

Forvalters tilrådning 
Rapporten tas til orientering. 
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Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

ST 26/19 Økonomisk rapport, midler til drift av styret 

Forvalters tilrådning 
Den økonomiske rapporten tas til orientering. 
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Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegget at det blir kjøpt inn t-
skjorter/kopper eller lignende profileringsartikler. 
 
 
 
  



ST 27/19 Eventuelt 
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- Møte i rådgivende utvalg/styremøte 12-13.12.19 
Møtestart for rådgivende utvalg settes til 18:00. Naturlige Helgeland inviteres til å 
komme med ei orientering om sine aktiviteter på styremøtet. 

- Holmen gård 
Holmen gård har fått nye drivere. Styret er positive til samarbeid med Holmen 
gård om aktiviteter rettet mot barn og unge.    

 
 
 


