
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Vevelstad gjestegård 
Dato: 02.12.2021 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Per Anders Kappfjell Medlem 
Berit Hundåla Medlem 
Siv Aglen Medlem 
Ken-Richard Hansen Leder 
Gun Utsi Medlem 
Stig Tore Skogsholm 
Tor Stabbforsmo   

Medlem 
Medlem 

 
 
Merknader 
Sak ST 30/21 ble tatt inn som ekstrasak i møtet. Gun M. 
Utsi var erklært inhabil til behandlingen i denne sakne og 
ingen vara ble innkalt. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Carl Norberg Statens naturoppsyn  

 Bjørnar Aarstrand Nasjonalparkforvalter 
 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 20/21 Referatsaker   
RS 6/21 Protokoll fra styremøte 26. august 2021  2021/5423 
RS 7/21 Søknad om dispensasjon - motorferdsel i 

forbindelse med elgjakt - Sirijorda Naturreservat - 
Ottar Simonsen 

 2018/6248 

RS 8/21 Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve - bruk 
av elgtrekk til frakt av felt elg fra storviltområde 
Okan 2021,2022 og 2023. Robert Storvik 

 2019/7348 

RS 9/21 Søknad om dispensasjon - motorferdsel i 
forbindelse med elgjakt - Lomsdal-Visten 
nasjonalpark - Ottar Simonsen 

 2018/6032 

ST 21/21 Delegerte saker   
DS 6/21 Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal - Visten 

nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde. 
Helikoptertransport i forbindelse med rømt 
oppdrettslaks i Lakselvvassdraget og Lomsdalen. 
Skandinavisk naturovervåkning AS. 

 2021/6559 

DS 7/21 Søknad om dispensasjon - lavtflyging med 
helikopter - sanking av sau og lam - Lomsdal-
Visten nasjonalpark - Johan Nergård 

 2018/7587 

DS 8/21 Søknad om dispensasjon for uttransport av elg i 
Sørvassdalen m.v. med helikopter, Vidar 
Andersen 

 2021/5967 

ST 22/21 Årsrapport SNO 2021.  2021/7395 
ST 23/21 Plan for bygningsmasse i Litlbørja, våningshus og 

uthus 
 2019/7848 

ST 24/21 Avtale om samarbeid mellom Njaarken/Lomsdal-
Visten nasjonalpark og Vevelstad 
nasjonalparkkommune. 

 2021/2443 

ST 25/21 Gjennomgang av tiltak i regi av 
Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 2021 

 2021/7395 

ST 26/21 Omdisponering av tiltaksmidler mellom prosjekter 
2021. 

 2021/1588 

ST 27/21 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling 
av tjenester fra SNO for 2022 

 2021/7395 

ST 28/21 Budsjett for drift av Njaarken/Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre 2022 

 2021/7395 

ST 29/21 Revisjon av forvaltningsplan for 
Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark med 

 2021/7424 



tilhørende verneområder - oppstart 2022. 
ST 30/21 Søknad om bruk av tilhørighetslogo Brurskanken 

rein Nils-Anders Appfjell 
 2021/7701 

ST 31/21 Eventuelt    
 
 

ST 20/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Referatsaker tas til orientering 
 

RS 6/21 Protokoll fra styremøte 26. august 2021 

RS 7/21 Søknad om dispensasjon - motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Sirijorda 
Naturreservat - Ottar Simonsen 

RS 8/21 Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve - bruk av elgtrekk til frakt av felt elg fra storviltområde Okan 
2021,2022 og 2023. Robert Storvik 

RS 9/21 Søknad om dispensasjon - motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Lomsdal-
Visten nasjonalpark - Ottar Simonsen 

ST 21/21 Delegerte saker 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Delegerte saker tas til orientering. 
 



DS 6/21 Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal - Visten nasjonalpark og Strauman 
landskapsvernområde. Helikoptertransport i forbindelse med rømt oppdrettslaks i 
Lakselvvassdraget og Lomsdalen. Skandinavisk naturovervåkning AS. 

DS 7/21 Søknad om dispensasjon - lavtflyging med helikopter - sanking av sau og lam - 
Lomsdal-Visten nasjonalpark - Johan Nergård 

DS 8/21 Søknad om dispensasjon for uttransport av elg i Sørvassdalen m.v. med 
helikopter, Vidar Andersen 

ST 22/21 Årsrapport SNO 2021. 

Forvalters tilrådning 
Årsrapport for Statens naturoppsyn 2021 tas til orientering. 
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Statens naturoppsyn ved Carl Norberg orienterte om rapporten.  
 
Det ble også orientert om et nyoppdaget reingjerde i Lomsdalen. Diskusjon tas under 
eventuelt. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Årsrapport for Statens naturoppsyn 2021 tas til orientering. 
 

ST 23/21 Plan for bygningsmasse i Litlbørja, våningshus og uthus 

Forvalters tilrådning 
Det er konkludert med 2 mulige tilrådninger fra forvalter. 
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Styret synes det er synd at ikke grunneier ikke ønsker å ta vare på bygningsmassen i 
Lislbørja, slik det ble omtalt i forvaltningsplanen for Lomsdal-Visten nasjonalpark. 
 
Styret skal forvalte området og kan ikke ta på seg ansvaret for drift og vedlikehold av 
disse bygningene. 
 
Felles forslag fremmet: 
 
Nasjonalparkstyret ber grunneier, Miljødirektoratet om å søke Brønnøy kommune om 
rivetillatelse for bygningene. Dette før forfallet kommer for langt og fører til forsøpling. 
Grunneier bør da vurdere om bygningene kan gis bort/selges til noen som ønsker å 
flytte bygningene vekk. 
 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Nasjonalparkstyret ber grunneier, Miljødirektoratet om å søke Brønnøy kommune om 
rivetillatelse for bygningene. Dette før forfallet kommer for langt og fører til forsøpling. 
Grunneier bør da vurdere om bygningene kan gis bort/selges til noen som ønsker å 
flytte bygningene vekk. 
 
 

ST 24/21 Avtale om samarbeid mellom Njaarken/Lomsdal-Visten 
nasjonalpark og Vevelstad nasjonalparkkommune. 

Forvalters tilrådning 
Avtale om samarbeid mellom Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Vevelstad 
nasjonalparkkommune tas til etterretning. 
 
Avtalen signeres av styreleder. 
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Ken-Richard Hansen reiste spørsmål om sin habilitet i forhold til at han sitter som fast 
medlem i Vevelstad kommunestyre. Styret konkluderte med at Hansen var habil til å 
behandle avtalen og skrive under på vegne av styret. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Avtale om samarbeid mellom Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Vevelstad 
nasjonalparkkommune tas til etterretning. 
 
Avtalen signeres av styreleder. 
 

ST 25/21 Gjennomgang av tiltak i regi av Njaarken/Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre 2021 

Forvalters tilrådning 
Gjennomgang av tiltak i regi av Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre tas til 
orientering. 
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Forvalter orienterte om prosjektene. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Gjennomgang av tiltak i regi av Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre tas til 
orientering. 



 

ST 26/21 Omdisponering av tiltaksmidler mellom prosjekter 2021. 

Forvalters tilrådning 
Med bakgrunn i sak ST 4/21, tildeling av midler 2021. Gjøres følgende omposteringer: 
 
Nr Prosjekt Vedtatt Ny sum 
15 Bygging av fire vedla 60 000 120 000 
12 Rydding av stier i henhold til plan 20.000 0 
19 Bru Velfjorskarelva 40 000 0 
13 Sikring av gangbane Strauman 50 000 100 000 
17 Informasjon Innervisten marine verneområde 50 000 0 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Med bakgrunn i sak ST 4/21, tildeling av midler 2021. Gjøres følgende omposteringer: 
 
Nr Prosjekt Vedtatt Ny sum 
15 Bygging av fire vedla 60 000 120 000 
12 Rydding av stier i henhold til plan 20.000 0 
19 Bru Velfjorskarelva 40 000 0 
13 Sikring av gangbane Strauman 50 000 100 000 
17 Informasjon Innervisten marine verneområde 50 000 0 

 
 

ST 27/21 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester fra 
SNO for 2022 

Forvalters tilrådning 
Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre melder inn behov for oppsyn og ressurs fra 
lokalt SNO slik det fremgår på skjema som vedlegges dette vedtak. Behov for 
tiltaksmidler (eks MVA) for 2022 er forankret i besøksstrategi, tiltaksplan og 
fylkesdelplan samt innspill.  
Prio Tiltak Sum kr 

1 Div. helikoptertransport    80.000 
2 Skjøtsel av kulturmark: Fjellgården i Vefsn   40.000 
3 Informasjon, jf besøksstrategi, impl merkevare 100.000 
4 Rydding av stier i samsvar med plan   20.000 
5 Rydding av søppel Velfjorden i Brønnøy 40 000 
6 Sikring av gangbane Strauman 

 
50.000 

7 Informasjon Innervisten marine verneområde 
 

50.000 

8 Fjerning av platanlønn i Okfjorden i Brønnøy 
 

25.000 



9 Rydding av gammelt reindriftsgjerde 
 

20.000 

10 Planlegging av avbøtende tiltak i Tverrådalen og 
omlegging av turveg. 
 

20.000 

11 Prosjekt: Samisk innfallsport 25.000 
12 Prosjekt: Bru/fløtedam ved Stavvatnet i Grane 

 
15.000 

13 Prosjekt: Utkikkspunkt i Vefsn kommune 15.000 
14 Fremmede arter: Fjerne sitkagran i Lislbørja i Velfjord 

 
50.000 

 SUM 550.000 
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Saken ble diskutert. 
 
Styret endrer følgende poster: 
2. opp 20.000,- til 60.000,- Det er ønske om å få til en tidlig slått ved Fjellgården. 
3. opp 20.000,- til 120.000,- 
6. Sikring av gangbane i Strauman tas ut og erstattes av punkt om å fortsette fjerning 
av platanlønn i Klavesmarka (ikke utført 2021) kr 50.000,- 
14. Økes innsats for å ta ut sitkagran (etter befaring og rapport fra 2021). Potten økes 
til 200.000,- 
Nytt punkt: Samarbeid med skoler i kommunene – informasjon og tilknytning til 
verneområdene. Kr 100.000.- 
Nytt punkt: Prosjektering: I forbindelse med planlegging av ny E6 i Grane. Samarbeid 
mellom kommune og nasjonalpark. Kr 50.000,- 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre melder inn behov for 
oppsyn og ressurs fra lokalt SNO slik det fremgår på skjema som vedlegges dette 
vedtak. Behov for tiltaksmidler (eks MVA) for 2022 er forankret i besøksstrategi, 
tiltaksplan og fylkesdelplan samt innspill.  
Prio Tiltak Sum kr 

1 Div. helikoptertransport    80.000 
2 Skjøtsel av kulturmark: Fjellgården i Vefsn   60.000 
3 Informasjon, jf besøksstrategi, impl merkevare 120.000 
4 Rydding av stier i samsvar med plan   20.000 
5 Rydding av søppel Velfjorden i Brønnøy  40 000 
6 Fjerning av platanlønn i Klavesmarka  i Brønnøy 

(ikke ferdigstilt 21) 
50.000 

7 Informasjon Innervisten marine verneområde 
 

50.000 

8 Fjerning av platanlønn i Okfjorden i Brønnøy 
 

25.000 

9 Rydding av gammelt reindriftsgjerde 
 

20.000 

10 Planlegging av avbøtende tiltak i Tverrådalen og 
omlegging av turveg. 
 

20.000 



11 Prosjekt: Samisk innfallsport 25.000 
12 Prosjekt: Bru/fløtedam ved Stavvatnet i Grane 

 
15.000 

13 Prosjekt: Utkikkspunkt i Vefsn kommune 15.000 
14 Fremmede arter: Fjerne sitkagran i Lislbørja i 

Velfjord 
 

200.000 

  15 Samarbeid med skolene 100.000 
  16 Prosjektering: Prosjekt i fbm ny E6 i Grane. 50.000 
 SUM 890.000 
 

ST 28/21 Budsjett for drift av Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
2022 

Forvalters tilrådning 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til søknad om 360 000,- til drift 
av nasjonalparkstyret for 2022, samt 150 000,- til kartlegging av arter i Innervisten 
marine verneområde. 
 
Midler til revidering av forvaltningsplan utredes og legges fram for arbeidsutvalget når 
dette er klart. Arbeidsutvalget godkjenner søknadsrammen for 2022. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til søknad om 360 000,- til drift 
av nasjonalparkstyret for 2022, samt 150 000,- til kartlegging av arter i Innervisten 
marine verneområde. 
 
Midler til revidering av forvaltningsplan utredes og legges fram for arbeidsutvalget når 
dette er klart. Arbeidsutvalget godkjenner søknadsrammen for 2022. 
 

ST 29/21 Revisjon av forvaltningsplan for Njaarken/Lomsdal-Visten 
nasjonalpark med tilhørende verneområder - oppstart 2022. 

Forvalters tilrådning 
Arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark 
med tilhørende verneområder igangsettes i 2022. 
 

1. Det søkes midler til arbeidet. 
2. Det legges fram utredet sak for styret i løpet av våren 2022. Saken inneholder 

prosjektplan og oppstartmelding samt relevante vurderinger. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark 
med tilhørende verneområder igangsettes i 2022. 
 

3. Det søkes midler til arbeidet. 
4. Det legges fram utredet sak for styret i løpet av våren 2022. Saken inneholder 

prosjektplan og oppstartmelding samt relevante vurderinger. 

 

ST 30/21 Søknad om bruk av tilhørighetslogo Brurskanken rein Nils-Anders 
Appfjell 

Forvalters tilrådning 
Søknaden fra Brurskanken Rein Nils-Anders Appfjell om kommersiell bruk av logo, 
«kommer fra» for Njaarken/ Lomsdal-Visten innvilges. 
 
Tildeling av merket gjelder i første omgang til 31.12.2023. 
 
Søker forplikter seg til å delta på aktiviteter som vertskapskurs, orienteringsmøter eller 
lignende som arrangeres i regi eller på vegne av nasjonalparkkommunene eller 
nasjonalparkforvaltningen.  
 
Det inngås en standard avtale utarbeidet av Miljødirektoratet. Avtalen signeres av 
søker og leder for nasjonalparkstyret. 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
Saken ble tatt inn som ekstrasak. 
 
Representanten, Gun M. Utsi ble erklært inhabil i behandlingen. Ingen vara ble innkalt. 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Søknaden fra Brurskanken Rein Nils-Anders Appfjell om kommersiell bruk av logo, 
«kommer fra» for Njaarken/ Lomsdal-Visten innvilges. 
 
Tildeling av merket gjelder i første omgang til 31.12.2023. 
 
Søker forplikter seg til å delta på aktiviteter som vertskapskurs, orienteringsmøter eller 
lignende som arrangeres i regi eller på vegne av nasjonalparkkommunene eller 
nasjonalparkforvaltningen.  
 



Det inngås en standard avtale utarbeidet av Miljødirektoratet. Avtalen signeres av 
søker og leder for nasjonalparkstyret. 
 

ST 31/21 Eventuelt 
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 Neste møte – 17. mars 2022 i Mosjøen 
 Henvendelse ang. midlertidig reingjerde i Lomsdal – Nasjonalparkforvalter avklarer med 

aktøren om dette gjerdet er midlertidig evt når det skal tas ned. 
 Henvendelse til Brønnøy kommune vedrørende søppel i Velfjord. – 

Nasjonalparkforvalter gjør en henvendelse til administrasjonen i Brønnøy kommune 
med avklaring om opprydding av søppel etter uoppgjorte dødsbo. 

 Informasjon fra reindriftsforvaltninga hos Statsforvalteren i Nordland – Forvalter inviterer 
reindriftsforvaltningen til å orientere om reindrift i neste styremøte. 

 Sak ang rømt oppdrettslaks/pukkellaks – Forvalter forbereder en sak til styret med 
forslag til uttalelse til håndtering av rømt oppdrettslaks /pukkellaks i verneområdene. 
Henvendelse til Fiskeridirektoratet. 

 Sak ang startpunkt i Tverrådalen, Vefsn – Forvalter forbereder sak til styret ang løsning 
for startpunktet i Tverrådalen. 

 Vilkår stilt i dispensasjonstillatelser helikopter og snøskuter – det er ønske fra styret at 
de som får innvilget dispensasjon for motorferdsel kan rapportere tilbake til forvalter 
dersom de observerer beitedyr (rein og sau) under transport. Dette kan ikke settes som 
et vilkår, men kan føyes inn som frivillig tilbakemelding. 

 


