
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Café Kred, Brønnøysund/Skype 
Dato: 04.05.2020 
Tidspunkt: 10:45 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Ken-Richard Hansen Leder 
Tor Stabbforsmo Nestleder 
Berit Hundåla Medlem 
Stig Tore Skogsholm Medlem 
Gun Utsi Medlem. Fratredde møtet fra sak 15/20 
Siv Aglen Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Per Anders Kappfjell Medlem 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
Anne Utsi Per Anders Kappfjell. Fratredde møtet fra sak 15/20 

 
Fra administrasjonen møtte: 
 
Navn Stilling 
Torhild Lamo Nasjonalparkforvalter 
Carl Norberg Statens naturoppsyn 

 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 1/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   
ST 2/20 Konstituering av nasjonalparkstyret 2020-2021  2014/4059 
ST 3/20 Referatsaker 

- Orientering fra lokal SNO 
  

RS 1/20 Vedtak - Forvaltningsansvar - Sirijorda og 
Stavasselva naturreservater 

 2019/3751 

RS 2/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Sirijorda 
naturreservat for bruk av snøskuter til frakt av 
materialer til Langskardneshytta 

 2020/29201 

ST 4/20 Delegerte saker   
DS 1/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve - Statskog SF 

 2014/1481 

DS 2/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i 
Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve for bruk av snøskuter til 
transport av utstyr til Langvassbua 

 2013/4421 

ST 5/20 Delegering av myndighet til arbeidsutvalg  2014/4059 
ST 6/20 Delegering av myndighet til nasjonalparkforvalter  2014/4059 
ST 7/20 Nyoppnevning av rådgivende utvalg  2017/5491 
ST 8/20 Utnevning av representant - Lakselvvassdraget 

utmarkslag 
 2015/3399 

ST 9/20 Tiltaksmidler 2020 - tildeling  2019/7906 
ST 10/20 Tildeling av midler til drift av styret 2020  2019/7906 
ST 11/20 Årsrapport 2019  2018/7695 
ST 12/20 Dispensasjon for vedhogst til hytte ved 

Langvatnet i Sørvassdalen 
 2013/4421 

ST 13/20 Møteplan 2020  2016/2901 
ST 14/20 Eventuelt   
ST 15/20 Orientering om ulovlig oppført byggverk ved 

Midtre Breivatn 
X 2020/2935 

 
 
  



ST 1/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre – 04.05.2020  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 13. desember 2019 ble endelig godkjent. 

 
 
 

ST 2/20 Konstituering av nasjonalparkstyret 2020-2021 

Forvalters tilrådning 
Saken legges fram uten tilrådning. 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre – 04.05.2020  
 
 

Styrets vedtak - enstemmig: 
 
Ken-Richard Hansen be valgt til styreleder. 
Tor Stabbforsmo ble valgt til nestleder. 
Gun Utsi ble valgt til AU-medlem 

 
 
 
  



ST 3/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre – 04.05.2020  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

RS 1/20 Vedtak - Forvaltningsansvar - Sirijorda og Stavasselva naturreservater 

RS 2/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Sirijorda naturreservat for bruk av 
snøskuter til frakt av materialer til Langskardneshytta 

  



ST 4/20 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre – 04.05.2020  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
De delegerte sakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

DS 1/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve - Statskog SF 

DS 2/20 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 
vaarjelimmiedajve for bruk av snøskuter til transport av utstyr til Langvassbua 

  



ST 5/20 Delegering av myndighet til arbeidsutvalg 

Forvalters tilrådning 

Arbeidsutvalget avholder møter etter behov. Møtene avholdes på e-post, telefon eller som 
fysiske møter. 
 
Arbeidsutvalget får myndighet til å behandle saker som omfattes av følgende punkter i 
verneforskriftene: 

- Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve: § 3, punkt 2.3, bokstav a 
(uttak av ved til hytter og gammer i nasjonalparken) 

- Dispensasjonssøknader om motorferdsel som ikke omfattes av de ulike forskriftenes 
spesifiserte dispensasjonsbestemmelser, men må behandles etter naturmangfoldlovens 
§ 48. 

Saker der avgjørelsen er av prinsipiell betydning skal behandles av nasjonalparkstyret. Dersom 
det er uenighet om vedtak skal saken oversendes nasjonalparkstyret for vedtak. Alternative 
vedtak skal framsettes skriftlig.  
 
Alle vedtak fattet av arbeidsutvalget skal refereres på kommende møte i nasjonalparkstyret. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre – 04.05.2020  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
  



ST 6/20 Delegering av myndighet til nasjonalparkforvalter 

Forvalters tilrådning 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre/Njaarken vaarjelimmiedajveraerie vedtar følgende 
delegasjonsreglement for nasjonalparkforvalter:  

1. Nasjonalparkforvalter gis myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder søknad 
om tillatelse etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om 
ferdsel. Det gjelder § 3 punkt 5.3 i verneforskrift for Strauman landskapsvernområde, § 
3 punkt 6.3 i verneforskrift for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve, 
§7 punkt 6, 7, 11, 13 og 14 i verneforskrift for Sirijorda naturreservat, §7 punkt 5, 6, 9 og 
10 i Stavasselva naturreservat.  

2. Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og etter 
naturmangfoldloven § 48 der:  

a. Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, 
og forutsetningene er tilnærmet uendret.  

b. Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret/AU i 
tilsvarende sak.  

c. Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet. Ved tvil skal forvalter drøfte 
saken med styreleder.  

Det skal komme frem av saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle 
vedtak skal refereres til styret på første møte etter at vedtaket er fattet. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre – 04.05.2020  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
  



ST 7/20 Nyoppnevning av rådgivende utvalg 

Forvalters tilrådning 

Følgende organisasjoner inviteres inn til å reoppnevne/utnevne medlemmer til rådgivende 
utvalg: 
 
Grunneierne i Innervisten 
Grunneierne i Brønnøy 
Statskog SF 
Hytteeierne i Sørvassdalen 
Brurskanken turlag 
DNT Sør Helgeland 
Naturvernforbundet i Nordland 
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt 
Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt 
Saubeitenæringa 
Helgeland reiseliv 
Brønnøy jeger- og fiskeforening 
Vefsn jeger- og fiskeforening 
Grane jeger- og fiskeforening 
Vassbygda jeger- og fiskeforening 
Sijti jarnge 
Visto grendeutvalg 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 04.05.2020  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble i tillegg vedtatt at det skal legges til rette for 
muligheter for å delta på RU-møtene fra Skype/teams. 
 
 
 
  



ST 8/20 Utnevning av representant - Lakselvvassdraget utmarkslag 

Forvalters tilrådning 
Saken legges fram uten tilrådning. 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre – 04.05.2020  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Ken-Richard Hansen ble valgt som fast representant. 
Anne Utsi ble valgt som vararerpesentant. 

 
 
 

ST 9/20 Tiltaksmidler 2020 - tildeling 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret tar tildelingen av tiltaksmidler til orientering. Tildeling av pott på 
totalt kr 700 000 eks MVA kr brukes i samsvar med revidert prioritert tiltaksliste 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre – 04.05.2020  
 
 

Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
  



ST 10/20 Tildeling av midler til drift av styret 2020 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret tar tildelingen av midler til drift av styret til orientering. Nasjonalparkforvalter 
får i oppgave å finne alternativ finansiering for gjennomføring av kartlegging fugl i Visten. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Tildeling av midler til drift av styret ble tatt til orientering. 
 
 
 

ST 11/20 Årsrapport 2019 

Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret godkjenner årsrapporten for 2019. 
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Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. Årsrapporten sendes ut til kommuner og 
fylkeskommune. Forvalter får i oppgave å undersøke sammensetning av administrativt 
kontaktutvalg i nærliggende nasjonalparker. Forvalter får også i oppgave å lage en avisartikkel 
med bakgrunn i årsrapporten som sendes lokalavisene. 
 
 
  



ST 12/20 Dispensasjon for vedhogst til hytte ved Langvatnet i 
Sørvassdalen 

Forvalters tilrådning 
Børre Rystad gis dispensasjon til hogst av bjørk og gran til ved til hytte ved Langvatnet 
Sørvassdalen/Searvoevuemie i Vefsn kommune. Det gis avslag på tillatelse til hogst på 
vestsida av Langvatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskrift for Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve §3 punkt 2.3, bokstav a, og med følgende vilkår:  
 

 Vedhogst skal gjennomføres på området som er tegnet inn på vedlagt kart.  
 Hogsten skal skje som plukkhogst og trærne skal kappes ved bakken. Det kan hogges 

bjørk og gran. 
 Det skal ikke hogges i randsonen langs vatnet. 
 Gamle døende og døde trær skal stå urørt.  
 Eventuelle vindfall ved hytte/sti kan også tas.  
 Kvist og annet hogstavfall skal ligge spredt i terrenget. Det skal ikke blokkere stier, 

bekker og elver.  
 Hogst kan skje i perioden fram til 15. april og etter 15. juli i årene 2020-2022 (det er 

altså ikke tillatt å hogge i perioden 15. april-15. juli). 
  

Grunneier må også gi tillatelse til hogst. 
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Styrets vedtak - enstemmig: 
 
Saken er allerede behandlet av AU. Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 

ST 13/20 Møteplan 2020 

Forvalters tilrådning 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2020: 
 
Dato Sted Merknad 
25-26. juni Vefsn Befaring 
9. oktober Vevelstad  
17-18. des Brønnøy Møte med RU kveld 17. des 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 12.03.2020  
 
 



Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

ST 14/20 Eventuelt 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 12.03.2020  
 

Det var ingen saker til eventuelt. 
 
 
 

ST 15/20 Orientering om ulovlig oppført byggverk ved Midtre Breivatn 

Forvalters tilrådning 
Saken legges fram uten tilrådning. Forvalter ber nasjonalparkstyre gi forvalter føringer for 
videre handlegging. 
 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre – 04.05.2020  
 
Gun Utsi og Anne Utsi meldte seg inhabile etter forvaltningslovens § 6, annet ledd og 
deltok ikke i behandling av saken.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Varsel om retting sendes leder av siida-andel. Forvalter får i oppgave å skrive brev. Brevet skal 
godkjennes av styreleder før utsending. 
 


