
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Administrativt kontaktutvalg Lomsdal-Visten 
Møtested: Rådhuset, Brønnøysund 
Dato: 22.11.2021 
Tidspunkt: 13:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Hogne Hjerpås 
Kamilla Pedersen 
Åse Granmo 
Stephen Høgli 
Torhild Haugann 
Bjørnar Aarstrand 

Helgeland friluftsråd 
Trollfjell friluftsråd 
Grane kommune 
Brønnøy kommune 
Vevelstad kommune 
Nasjonalparkforvalter og 
sekretær.  
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Anne Marit Marken Almås 
Håkon Roald 

Vefsn kommune 
Nordland fylkeskommune 

 
 
I tillegg møtte: 
 

Navn Funksjon 
Magnar Solbakk                       Brønnøy kommune 
 
 
Merknader 
 

Det ble lagt opp til at medlemmer kunne delta på Teams (Digitalt) 
 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

RS 1/21 Godkjeninng av innkalling   
RS 2/21 Gjennomgang av tiltak i regi av 

Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 2021 
 2021/7395 



RS 3/21 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling 
av tjenester fra SNO for 2022 

 2021/7395 

RS 4/21 Revisjon av forvaltningsplan for 
Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark med 
tilhørende verneområder - oppstart 2022. 

 2021/7424 

RS 5/21 Eventuelt   
 
 

RS 1/21 Godkjeninng av innkalling 
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Utvalgets vedtak – enstemmig: 
 
Innkallingen til møtet ble godkjent. 
 

RS 2/21 Gjennomgang av tiltak i regi av Njaarken/Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre 2021 
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Forvalter gikk gjennom tiltakene som har vært jobbet med i 2021.  
 
Diskusjon rundt tiltakene som går på tilrettelegging. Det bør være en felles nytte for 
friluftsliv og evt annet ved store investeringer og tilrettelegging i områder hvor det ellers 
er lite tilrettelegging.  
 
Mulighet for eventuelt å samarbeide med friluftsråd om telling av 
besøkende/ferdselstelling. 
 
I forhold til uttak av uønskede arter i verneområdene må man se på kostnad i forhold til 
effekt. Finnes det rimeligere metoder eks beitedyr. Det trengs kanskje også en type 
kompetanseheving i forhold til arter i parken opp mot skoleklasser. 
 
 

RS 3/21 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester fra 
SNO for 2022 
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Det er et mål om å få til minimum 2 prosjekter i tilknytting til hver kommune. 
 
Det er ønske om å se på de utredninger som er gjort i forbindelse med kulturmarker. 
Hva sier utredningen i forbindelse med skjøtsel på innmarker som ligger innenfor 
vernegrensene. I dag er det skjøtsel på Fjellgården i Vefsn og delvis skjøtsel i 



Strompdalen i Brønnøy – dette bør tas med i revidering av forvaltningsplanen. Det 
samme gjelder for forvaltning av fremmede arter. (svartliste) 
 
Forvaltningen bør se på en helhetlig skilting. En del av skiltene som står oppe i dag er 
utdatert – bør det stå skilt alle steder hvor det står skilt i dag.  
 
Det er behov for å ha en ny gjennomgang av temaene nasjonalparkkommune (Vefsn 
og Brønnøy har ikke søkt), merkevare i forhold til næringsaktører i randsonen av 
parken og drift i forhold til besøksstrategi. (tømming av søppel/utedo og avtaler med 
private) 
 
Administrativt kontaktutvalg har ikke forslag til nye tiltak for 2022 annet enn de tiltakene 
som er satt opp av forvalter. 
 

RS 4/21 Revisjon av forvaltningsplan for Njaarken/Lomsdal-Visten 
nasjonalpark med tilhørende verneområder - oppstart 2022. 
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Det er viktig at prosessen er involverende for å kunne ta inn lokal kunnskap. Forvalter 
bør se på det arbeidet som er gjort fra tidligere samt delutredninger som foreligger. 
Dette kan brukes i arbeidet med revideringen. 
 

RS 5/21 Eventuelt 
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Ingen saker til eventuelt. 
 
 


