
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefonmøte 
Dato: 12.08.2020 
Tidspunkt: 08.30 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 

Ken-Richard Hansen 
Or Stabbforsmo 
Gun M. Utsi 
Per Anders Kappfjell 

Leder 
Nestleder 
Medlem 
Medlem 

Berit Hundåla Medlem 
Siv Aglen Medlem 
Stig Tore Skogsholm Medlem 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Torhild Lamo Nasjonalparkforvalter 
 

  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 24/20 Dispensasjon til landing med helikopter i 
forbindelse med innspilling av film om 
krigshistorien på Helgeland 

 2018/2001 

ST 25/20 Eventuelt 

- Avklaring om tidspunkt for befaring/neste 
møte 

  

 
 

  



ST 24/20 Dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med 

innspilling av film om krigshistorien på Helgeland 

Forvalters tilrådning 

Oladalens venner gis dispensasjon til landing med helikopter i «Oladalen» i Skjørlægda i 

forbindelse med innspilling av film om krigshistorien på Helgeland. Dispensasjonen gis med 

hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 og med følgende vilkår: 

 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 4-6. september 2020. 

• Dispensasjonen gjelder ett helikopter med inntil fem turer 

• Dersom det er rein i området må det vises særlig hensyn. Reinen må gis mulighet til å 

forflytte seg rolig før helikopteret går ned.  

• Før flyging skal det gis beskjed til lokal SNO (Carl Norberg, telefon 906 45 339) og 

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt (distriktsleder Torstein Appfjell, telefon 905 07 332). SMS 

er tilstrekkelig.  
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Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endring: 

 
Første kulepunkt endres til: 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 1-6. september 2020. 

 
Fjerde kulepunkt endres til: 

• Før flyging skal det gis beskjed til lokal SNO (Carl Norberg, telefon 906 45 339). SMS er 

tilstrekkelig.  

 
Nytt kulepunkt legges til:  

• Det kan pågå reinsamling i området i samme tid. Det skal derfor tas kontakt med leder 
av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Torstein Appfjell (mobil 905 07 332) senest én dag i 
forkant av flyging slik at planlagt virksomhet kan samordnes.  
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Befaring og styremøte Innervisten: 
Torsdag 27. august. 

 
 
 



 


