
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Grane ungdomshus 
Dato: 29.03.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Ken-Richard Hansen Leder 
Gun Utsi Nestleder 
Siv Aglen Medlem 
Per Anders Kappfjell Medlem 
Grete Bang Medlem 
Ida Cathrin Olsen Medlem 
  

 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Jann-Arne Løvdahl MEDL 

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

 
I tillegg deltok Ellen Schjølberg, Grane næringsutvikling under orientering om videre 
arbeid med nasjonalparkkommunestatus.  
  



Saksliste 

Utvalgs- 
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Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 
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RS 2/19 Dispensasjon for hogst av ved - Oladalens 
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ST 4/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 29.03.2019  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Protokoll for styrets møte 21. januar ble endelig godkjent.  
 
 
 
  



ST 5/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 29.03.2019  
 
 

Styrets vedtak: 

 Orientering, videre arbeid med nasjonalparkkommunestatus 
Ellen Schjølberg innledet og fortalte om arbeid med søknad, forprosjekt. Det 
planlegges aktiviteter i alle fire kommuner, samt studietur mm. Diskusjon. Det 
kom innspill om at man må ikke planlegge/legge opp til aktivitet som seinere kan 
bli til hinder/problem for allerede etablert næring i nasjonalparken og 
randområdene. Grete kan bidra i kontakt opp mot Nfk. Sijti Jarnge bør involveres 
i prosjektet. Det må ikke legges opp til en topptung prosjektstyring. 

 Skilting Tosenkrysset 
Forslaget til skilting Brenna ser ryddig og bra ut. Nasjonalparkforvalter gir 
tilbakemelding til Grane kommune. Nasjonalparkforvalter sendere også innspill 
til Statens Vegvesen om at Sametinget og reinbeitedistrikt bør være høringspart 
for skiltplan. 

 RS 2/19 Dispensasjon for hogst av ved – Oladalens venner 
Tatt til orientering 

 RS 3/19 Bruk av drone i nasjonalparken 
Svar på brev fra nasjonalparkstyret til Miljødirektoratet har kommet. Det 
framkommer at bruk av drone er søknadspliktig etter verneforskrift for rein- og 
saubeitenæring. Evt dispensasjon må gis etter naturmangfoldlovens § 48. 
Dersom drone brukes i skjøtselsoppdrag igangsatt av nasjonalparkstyret krever 
ikke dispensasjon. Annen bruk for SNO er også søknadspliktig. I behandling av 
en evt søknad fra beitenæringa om bruk av drone ønsker styret ei tydelig 
vurdering av positive og negative effekter. 

 
 

RS 2/19 Dispensasjon for hogst av ved - Oladalens venner 

RS 3/19 Bruk av droner i verneområder 

  



ST 6/19 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 29.03.2019  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Det ble stilt spørsmål rundt behovet for seks årlige turer. Nasjonalparkforvalter 
orienterte om utfordring med hogst av ved inne i nasjonalparken og at antall turer er 
satt til seks på grunn av at hogst av ved skjer utenfor nasjonalparken. Det planlegges ei 
befaring på barmark for å se på områder der hogst er mulig. Reinbeitedistriktet inviteres 
til å vær emed på denne. 

Saken ble for øvrig tatt til orientering. 
 
 
 

DS 1/19 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve for bruk av snøskuter til transport av utstyr til Lavasshytta 

ST 7/19 Tiltaksmidler 2019 - tildeling fra Miljødirektoratet 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret tar tildelingen av bestillingsmidler til orientering. Tildeling av pott på  
totalt kr 609 000 eks MVA kr brukes i samsvar med revidert prioritert tiltaksliste 
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Styrets vedtak: 
 
Forvalters tilrådning ble enstemmig vedtatt. Behov for avklaringer rundt bruk av 
tiltaksmidler til kulturminner tas opp videre.  
 
 
 
  



ST 8/19 Årsrapport 2018 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret godkjenner årsrapporten for 2018. 
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Styrets vedtak: 
 
Årsrapporten ble godkjent. Årsrapporten sendes til Nordland fylkeskommune, 
kommunene og Sametinget. 
 
 
 

ST 9/19 Innspill til samisk navn på nasjonalparkstyret 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret oversender «Njaarken vaarjelimmiedajveståvroe» som sitt innspill til 
Miljødirektoratet for valg av sørsamisk navn på nasjonalparkstyret. 
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Styrets vedtak: 
 
Saken ble utsatt til nesten styremøte. 
 
 
 
  



ST 10/19 Tildeling av midler til drift av styret 2019 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret tar tildelingen av midler til drift av styret til orientering.  
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Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

ST 11/19 Eventuelt 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 29.03.2019  
 
 

- Jubileumstur Brønnøy 
Hvis mulig ønskes turen flyttet pga kollisjon med Roots-festivalen i 
Brønnøysund! 

- Dokumentarfilm, våpentansport 
Gjennom Helgelendingen har det framkommet at Oladalens venner med flere 
jobber for å få laget en dokumentar om våpentransporten på Helgeland. 
Nasjonalparkstyret har ikke fått spørsmål om evt bidrag og avventer diskusjon til 
evt søknader kommer.  

 
 
 


