
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Fylkesmannens kontorer, Mosjøen 
Dato: 21.01.2019 
Tidspunkt: 11:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Ken-Richard Hansen LEDER 
Jann-Arne Løvdahl MEDL 
Siv Aglen MEDL 
Ida-Catrin Olsen MEDL 
Grete Bang MEDL 
  

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Gun Utsi NESTL 
Per Anders Kappfjell MEDL 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Anne Utsi Per Anders Kappfjell  

 
Fra Eolus vind møtte 
 
Navn  
Ørjan T. Rosvold  
Morten Selnes Norconsult 

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

 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
Saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 1/19 Referatsaker  2003/577 
RS 1/19 Informasjon om vindkraftanlegg på Øyfjellet  2018/8113 
ST 2/19 Møteplan 2019  2016/2901 
ST 3/19 Eventuelt  2003/577artik 
 
 
  



ST 1/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 21.01.2019  
Ken-Richard Hansen ønsket velkommen. Ørjan innledet for Eolus vind og Morten Selnes 
presenterte planene for vindkraftverket og den foregående planprosessen (se presentasjon). 
 
Moment fra presentasjon og diskusjon: 

- Det er i dag planlagt 88 vindmøller, men antallet går sannsynligvis ned. Trolig til under 
80.  

- Fra endepunkt for jordkabel vil linja bli liggende i samme trasé som eksisterende 
høgspentlinje til Marka (med 10 meters mellomrom). Forbi bebyggelsen på Mosheim og 
Hagfors blir linja liggende i jordkabel. 

- Visualisering: Det er laget synlighetskart og enkelte visualiseringer, men disse må tas 
med forbehold. Mellom 42 og 88 vindturbiner vil være synlig fra de vestlige områdene 
rundt Grønnlifjellet/Burrienvarrie, Innertjønnan, Vistfjellet, området rundt Finnknean, 
Grøvfjellet, Tverrfjellet og Sørvassaksla (her er det laget ei visualisering). Anlegget vil 
også være synlig, med mellom 1-41 turbiner, i Sørvassdalen og fra Tverrlandsfjellet, 
Stigfjellet og Sjøbergmarsjruta. 

- Støy: Anlegget vil ikke være hørbart inn i nasjonalparken. 
- Adkomst Øydalen: Det vil ikke være problem med adkomst i anleggsperioden. Anlegget 

vil heller ikke berøre Stortuva eller adkomst til Stortuva. 
- Adkomst Tverådalen: Anleggsvegen vil krysse eksisterende sti og her vil det være mye 

aktivitet i byggeperioden. Adkomst langs eksisterende sti vil ikke bli stengt, med unntak 
av korte perioder ved sprenging. Det vil ikke være problem å krysse anleggsvegen, 
heller ikke i anleggsperioden. 

- Vegen opp fra Grøvsetra til selve vindkraftverket vil være om lag 5 meter bred, i tillegg 
kommer trasé for kabel, totalt innebærer dette terrenginngrep på mellom 9 og 15 meters 
bredde. Kryssing av sti fra Tverådalen over anleggsvegen skal sikres slik at ferdsel for 
folk på tur ikke bli hindret. Vegen skal være ferdig 1. mars 2021. 

- Ferdselsforbud: Det vil ikke være anleggsområdet, det vil være fri ferdsel i området hele 
året. 

- Vinterparkering: Nasjonalparkstyret har tidligere fått innspill på behov for brøytet 
vinterparkering. Dette vil det være mulig å få på plass i tilknytning til anleggsvegens 
oppstart ved Grøvsetra. Anleggsvegen vil bli brøytet, men stengt med bom hele året. 

 
Videre oppfølging: 
Nasjonalparkforvalter følger i samarbeid med Eolus vind opp behov for informasjon ved 
anleggsarbeid på veg samt mulig samarbeid om parkering/adkomst vinterstid via anleggsveg 
fra Grøvsetra.  
 
 
 

RS 1/19 Behov for informasjon om vindkraftanlegg på Øyfjellet 

ST 2/19 Møteplan 2019 

Forvalters tilrådning 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2019: 



 
Dato Sted Merknad 
22. mars Grane 

 

27-28. juni 
 

Befaring 
14. okt Vevelstad  
12-13. des Vefsn Møte med RU kveld 12. des 
 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 21.01.2019  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Følgende møtedatoer ble vedtatt: 
29. mars 
20-21. juni (med befaring) 
14. oktober 
12-13. desember (møte med RU på kvelden 12. desember, styremøte 13. desember)  
 
 
 

ST 3/19 Eventuelt 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 21.01.2019  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 


