
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Hommelstø 
Dato: 21.06.2019 
Tidspunkt: 14:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Ken-Richard Hansen Leder 
Jann-Arne Løvdahl Medlem 
Siv Aglen Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Gun Utsi Nestleder 
Per Anders Kappfjell Medlem 
Grete Bang Medlem  
Ida Cathrin Olsen Medlem 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
Gaebpien Egon Gun Utsi 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Torhild Lamo Nasjonalparkforvalter 

 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 12/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2003/577 
ST 13/19 Referatsaker 

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

 2003/577 

ST 14/19 Delegerte saker  2003/577 
DS 2/19 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-

Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
for bruk av helikopter til uttransport av felt elg fra 
jaktfelt Aursletta/Lakselva 

 2016/9058 

ST 15/19 Innspill til samisk navn på nasjonalparkstyret  2014/4813 
ST 16/19 Forvaltningsansvar for Sirijorda og Stavasselva 

naturreservater 
 2019/3751 

ST 17/19 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-
Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
for bruk av helikopter til gjennomføring av 
overvåking av landets vannressurser 

 2018/6012 

ST 18/19 Dispensasjon for bruk av drone i forbindelse med 
undersøkelser av grotter på 
Sarvenvaartoe/Elgfjellet i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 

 2019/3951 

ST 19/19 Vurdering av tilstand, våningshus Lislbørja gård i 
Brønnøy 

 2016/6726 

ST 20/19 Eventuelt 
- Befaring Børiøyra 

 2003/577 

 
 
  



ST 12/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 20.06.2019  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Protokoll fra styremøte 29. mars ble endelig godkjent. 
 
 
 

ST 13/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 20.06.2019  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 

 Orientering, lokal SNO 
Utgikk da lokal SNO måtte melde forfall 

 Forsøpling/forfall Storfjorden 
Fjøset har langt på veg ramlet ned. Styrets handlingsrom er uklart. Brønnøy 
kommune er forsøplingsmyndighet. 
Vedtak: Nasjonalparkforvalter får i oppgave å kontakte Brønnøy kommune som 
forsøplingsmyndighet for handtering av saken. 

 Forsøpling fra skjelloppdrett 
Det har kommet mye ny forsøpling fra skjelloppdrett i vinter. Kontakt med 
Fiskeridirektoratet er opprettet. 
Vedtak: Nasjonalparkforvalter følger opp.  
 

 
 
  



ST 14/19 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 20.06.2019  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Den delegerte saken ble tatt til orientering. 
 
 
 

DS 2/19 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve for bruk av helikopter til uttransport av felt elg fra jaktfelt 
Aursletta/Lakselva 

  



ST 15/19 Innspill til samisk navn på nasjonalparkstyret 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret oversender «Njaarken vaarjelimmiedajveståvroe» som sitt innspill til 
Miljødirektoratet for valg av sørsamisk navn på nasjonalparkstyret. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 29.03.2019  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Saken ble utsatt til nesten styremøte. 
 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 20.06.2019  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Nasjonalparkstyret oversender «Njaarken vaarjelimmiedajveraerie» som sitt innspill til 
Miljødirektoratet for valg av sørsamisk navn på nasjonalparkstyret.  
 
 
 
  



ST 16/19 Forvaltningsansvar for Sirijorda og Stavasselva naturreservater 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret ber Miljødirektoratet om å få overta forvaltningsansvaret for Sirijorda 
og Stavasselva naturreservater i hhv Vefsn og Grane kommuner. 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 20.06.2019  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
  



ST 17/19 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for bruk av helikopter til 
gjennomføring av overvåking av landets vannressurser 

 

Forvaltaren si tilråding 

Norsk institutt for vannforskning får løyve til naudsynt lågtflyging og landing med helikopter ved 
Innertjønnan i Vefsn kommune for å ta prøver i samband med undersøking av landets 
vassressursar. Løyvet blir gitt med heimel i naturmangfaldlova si § 48. 
 
For løyvet gjeld desse vilkåra: 

 Løyvet gjeld for perioden 15. september – 1. desember 2019. 
 NIVA får løyve til lågtflyging og landing ved Innertjønnan, tjønn 444. Flyging inn i 

området skal skje høgare enn 300 meter over bakken. 
 Om det er rein i området må visast særlege omsyn. Reinen må ha moglegheit til 

å flytta seg roleg før helikopteret går ned. 
 FØR flyging SKAL det giast beskjed til lokal SNO (Carl Norberg, telefon 906 

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

 Løyvet skal takast med i helikopteret. 

 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 20.06.2019  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
  



ST 18/19 Dispensasjon for bruk av drone i forbindelse med undersøkelser av 
grotter på Sarvenvaartoe/Elgfjellet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve 

Forvalters tilrådning 

Universitet i Bergen, Institutt for geovitenskap gis dispensasjon for bruk av drone til kartlegging 
av terrengoverflata på Sarvenvaartoe/Elgfjellet og ved Gåsvasstindhola i forbindelse med 
undersøkelser av grotter i området. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 
48 og med følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for perioden 4-11. august 2019. 
- Søker må følge regler om droneflyging gitt i «Forskrift om luftfartøy som ikke har 

fører om bord mv.». 
- Dersom det observeres rovfugl i lufta under flyging skal dronen straks settes på 

bakken. 
- Beitende rein skal ikke forstyrres. 
- Bruk av drone skal ikke skje på tidspunkt når andre personer, som ikke er en del 

av universitetets gruppe, oppholder seg i området.  

 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 20.06.2019  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endringer i vilkår 4 og 5: 

- Beitende rein skal ikke forstyrres. Før flyging skal det gis beskjed til lokal SNO 
(Carl Norberg, telefon 906 45 339) og Jillen-Njaarje reinbeitedistrikt 
(distriktsleder Torstein Appfjell, telefon 905 07 332). SMS er tilstrekkelig. 

- Ved bruk av drone må det vises hensyn når det er andre folk i området.  
 
 
 
  



ST 19/19 Vurdering av tilstand, våningshus Lislbørja gård i Brønnøy 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkforvalter får i oppgave å gjennomføre en kulturhistorisk- og bygningsmessig 
vurdering av våningshus i Lislbørja i Brønnøy kommune. 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 20.06.2019  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Nasjonalparkforvalters innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 

Tilstandsrapport skal fremlegges nasjonalparkstyret for videre behandling. 
 
 
 

ST 20/19 Eventuelt 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 20.06.2019  
 

 Befaring Børiøyra 
I forkant av styremøtet gjennomførte nasjonalparkstyret befaring sammen med 
grunneier Robert Storvik. På befaringa ble man enige om å jobbe videre med 
forslag til ny hengebru fra Statskog. Jann-Arne Løvdahl kan være behjelpelig 
med ny kontakt med ledelse i Helgeland Kraft.  
I tillegg ble mulighet for utsetting av fastfortøyning diskutert på befaringa. 
Grunneier har materiale og nasjonalparkstyret har midler til å bekoste utsetting. 
Det er imidlertid behov for avklaring av evt tillatelser til å sette ut. 
Vedtak:  
- Nasjonalparkforvalter sender ut gammelt forslag fra Statskog til grunneier og 
Brønnøy kommune. 
- Nasjonalparkforvalter avklarer hvorvidt utsetting av fastfortøyning er 
søknadspliktig.  

 
 


