
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Havbrukssenteret, Brønnøysund 
Dato: 18.12.2020 
Tidspunkt: 11:00 

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

 
Følgende faste medlemmer hadde forfall: 
 
Navn Funksjon 
Berit Hundåla Medlem 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Rune Krutå Varamedlem 

 
 
 
 
Merknader 
Stig Tore Skogsholm og Sveinung Bertnes Råheim deltok 
via Teams. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Sveinung 
Bertnes Råheim 

Fungerende nasjonalparkforvalter 

Carl Norberg SNO-lokal 
 
 
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 34/20 Godkjenning av innkalling   
ST 35/20 Delegerte saker   
DS 4/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-

Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
for bruk av ATV med belter for frakt av felt elg fra 
jaktfelt Eiterådal nord 

 2018/6161 

RS 4/20 Dispensasjon for bruk av drone i forbindelse med 
innspilling av TV-program 

 2020/5982 

DS 5/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-
Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
for bruk av jernhest for frakt av felt elg fra jaktfelt 
Sørvassdalen 

 2019/5375 

DS 6/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-
Visten nasjonalpark - bruk av helikopter til 
transport av felt elg i Skjørlægda - Vefsn 

 2020/6216 

DS 7/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-
Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
for bruk av helikopter til transport av felt elg i 
Vistenfjorden i Vevelstad 

 2020/6084 

DS 8/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-
Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
for bruk av helikopter til ekstraordinær sanking av 
sau 

 2020/7916 

RS 5/20 Vedtak - pålegg om fjerning av byggverk - 
Lomsdal-Visten Nasjonalpark 

 2020/2935 

RS 6/20 Delegering av forvaltningsmyndighet - Innervisten 
marine verneområde 

 2020/4194 

RS 7/20 Årsrapport SNO Lomsdal Visten 2020  2020/7904 
ST 36/20 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling 

av tjenester fra SNO for 2021 
 2020/7904 



ST 37/20 Budsjett for drift av nasjonalparkstyret i 2021  2020/7904 
ST 38/20 Nytt kontorsted for nasjonalparkforvalter. 

Saksframlegg 18.12.2020 
 2020/7409 

ST 39/20 Eventuelt   
 
 

ST 34/20 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 18.12.2020  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen. Saksliste og innkalling vedtatt 
 
 
 

ST 35/20 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 18.12.2020  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



DS 4/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve for bruk av ATV med belter for frakt av felt elg fra jaktfelt Eiterådal 
nord 

RS 4/20 Dispensasjon for bruk av drone i forbindelse med innspilling av TV-
program 

DS 5/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for bruk av jernhest for frakt av 
felt elg fra jaktfelt Sørvassdalen 

DS 6/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark - bruk av helikopter til transport av felt elg i Skjørlægda - 
Vefsn 

DS 7/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for bruk av helikopter til 
transport av felt elg i Vistenfjorden i Vevelstad 

DS 8/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve for bruk av helikopter til 
ekstraordinær sanking av sau 

RS 5/20 Vedtak - pålegg om fjerning av byggverk - Lomsdal-Visten 
Nasjonalpark 

RS 6/20 Delegering av forvaltningsmyndighet - Innervisten marine 
verneområde 

RS 7/20 Årsrapport SNO Lomsdal Visten 2020 

ST 36/20 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester fra 
SNO for 2021 

Forvalters tilrådning 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre melder inn behov for oppsyn og ressurs fra lokal SNO slik 
det fremgår på vedlagte skjema. Følgende behov for midler (eks MVA), forankret i 
besøksstrategi og tiltaksplan og fylkesdelplan for Lomsdal-Visten. 
Prio Tiltak Sum 2020 

1 Rydding av søppel (Laksmarka, Granneset mm) 40 000 40 000 
2 Div. helikoptertransport 70 000 60 000 
3 Skjøtsel av kulturmarker: Fjellgården og Strompdalen 60 000 50 000 

4 
Utkikkspunkt Nevernes.Planlegging / prosjektering av 

rundløype 25 000  
5 Sti - Rishaugen 25 000 250 000 
6 Informasjon, jf besøksstrategi, impl merkevare 100 000 100 000 
7 Fjerning av platanlønn/fremmede arter Klavesmarka 100 000 50 000 
8 Fjerning av parkslirekne Lislbørja 10 000 10 000 
9 Luking og rydding av sitka i Lislbørja 100000 0 



10 Ferdigstilling klopplegging Sarvejælla/Strompdalen 10 000 30 000 
11 Tilsyn og reparasjon av åpne hytter 20 000 20 000 
12 Rydding av stier i henhold til plan 20 000 20 000 
13 Sikring av gangbane Strauman 50 000 50 000 
14 Rydding av sti i Tosbotn 20 000  

15 
Vedla Tøymvasshytta, Jordbrudalen, Sandvikbakken og 

Stormoio 60 000 60 000 
16 Utedo Stormoio 20 000 20 000 
17 Informasjon Innervisten marine verneområde 50 000  

 SUM 780 000  
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Lista ble godkjent med noen kommentarer og et tillegg. Det ble bemerka at det var en 
overvekt av nye tiltak på yttersida. Videre ønska styret å sette opp 150000.- kroner til ei 
eventuell ny bru over Velfjordskarelva. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Styret vedtar saksframlegg til tiltaksmidler med tilføyelse av 150000,- kroner til ny bru 
over Velfjorskarelva. 
 
 
 

ST 37/20 Budsjett for drift av nasjonalparkstyret i 2021 

Forvalters tilrådning 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til søknad om 360000 til drift 
av nasjonalparkstyret for 2021, samt 25000.- til innledende arbeid med forvaltningsplan 
for Innervisten. 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 18.12.2020  
Det blir ikke nasjonalparkkonferanse for styret i 2021 heller, konferansen i 2020 ble 
avlyst. Styret ønsker å planlegge studietur til Naturum i Jokkmokk i august / september 
2021. Det blir søkt om 40000.- kroner til dette. 
 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Budsjett for styret i 2020 blir vedtatt som framlagt med tillegg av 40000.- kroner til 
studietur. 
 
 
 

ST 38/20 Nytt kontorsted for nasjonalparkforvalter. Saksframlegg 18.12.2020 

Forvalters tilrådning 
Saka legges fram uten tilrådning 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Styret tar ikke nærmere stilling til endring av kontorsted, fordi jobben er lyst ut med 
kontorsted på Trofors. 
 
Styret oppfordrer fylkesmannen til å sikre ordninger som setter den som er ansatt best 
mulig i stand til å utføre sine oppgaver som nasjonalparkforvalter uavhengig av i hvor 
stor grad han fysisk benytter kontorsted Trofors. 
 
Uavhengig av hvilke ordninger man kommer frem til med den nasjonalparkforvalteren, 
forventer styret at han følger opp kommunene og aktører i tilknytning til nasjonalparken 
på en likeverdig måte i alle kommunene. 

 
 
 
 

ST 39/20 Eventuelt 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 18.12.2020  
Saker som styret tok opp etter gjennomgang av referatsaker og årsmelding fra SNO. 
 
Oppfølging av RS 5/20.  
Sende Sende epost til Berit Kristine Hætta for å informere om vedtaket i plankelavvo-
saken fra Miljødirektoratet og videre informere om at styret står fast på vedtaket og at vi 
ber ho om å følge opp. Dersom vedtaket ikke blir fulgt opp vil både dagbøter begynne å 
løpe og det kan bli aktuelt å fjerne bygget for eier sin regning. 
 
Sak RS 7/20. SNO årsrapport.  

 Forvalter forbereder brev til neste styremøte. Varsle Norgesskjell om pålegg om 
opprydding av søppel i Velfjorden og Vistenfjorden. Informere kommunene om 
at nasjonalparkstyret varsler pålegg om opprydning. 



 Gamle bygninger som står til nedfalls. Forvalter lager statusoversikt til styret 
over tilstand og eventuelt utført opprydding / tiltak på bygninger i Sørmarka, 
Klavesmarka, Forneset og i Storfjorden. 

 Bruer. Det er en del bruer i nasjonalparken. Mere usikre vintre har også 
aktualisert flere bruer for at oppsyn og reindrift skal komme seg fram. Legge inn 
tid i skjema til SNO for planlegging av mulige nye bruplasser. 

 
Saker fra møtet i rådgivende utvalg 17.12.2020. 
Passering av elv ved demning ved Bjørnstokken. Forvalter følger dette opp i 2020. 
Kontakte Helgelandskraft. Kryssing bør utbedres. Utenfor nasjonalparken, men viktig  
 
Eolus vind – kryssing av anleggsvei både til fots og med bil til parkeringsplass. 
Følgende punkt taes opp med Eolus vind: 

 Avkjørsel til parkering er blitt forverret knyttet til forsterking av vei. Dette må 
utbedres.  

 Tilpasning i overgang mellom sti-vei-sti er ikke gjort godt nok.  
 Det må være greit å krysse veien hele året. Dette må hensyntas ved f eks 

brøyting av veien.  
 
 
 
 


