
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Fru Haugans hotell 
Dato: 25.06.2020 
Tidspunkt: 17.00 

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

 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Gun Utsi NESTL 

 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
Gaebpien Egon Gun Utsi 

 
Merknader 
Per Anders Kappfjell ble erklært inhabil på sak 21 og 22. 
Egon Kappfjell ble erklært inhabil på sak 21. 
Møtet ble lukket under sak 21. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Torhild Lamo Nasjonalparkforvalter 
Carl Norberg 
 
Torfinn Sørensen 
Heidi Ydse 

Lokal SNO 
 
Fylkesmannen i Nordland 
SNO 

  
  
  



  
 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 16/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   
ST 17/20 Referatsaker 

- Orientering fra lokal SNO 
- Organisering av administrativt 

kontaktutvalg 
- Nytt marint verneområde Innervisten 
- Årsmøte Lakselvvassdraget utmarkslag 

  

ST 18/20 Delegerte saker   
DS 3/20 Dispensasjon fra verneforskriften - Strauman 

landskapsvernområde - motorferdsel til 
målestasjon Mølnhusforsen 

 2020/3836 

ST 19/20 Dispensasjon til gjennomføring av 
vegetasjonsanalyser i Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 

 2020/3713 

ST 20/20 Innføring av tilhørighetslogo Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve - rutiner 
og retningslinjer for tildeling av logo 

 2014/1299 

ST 21/20 Oppfølging - ulovlig oppført byggverk ved Midtre 
Breivatn 

X 2020/2935 

ST 22/20 Oppfølging, opplagring av utstyr i Hamna i 
Okfjorden 

X 2019/6326 

ST 23/20 Eventuelt   
 
 
  



ST 16/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Protokollen ble endelig godkjent 
 
 
 

ST 17/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 25.06.2020  
 
Styrets vedtak: 
Sakene ble tatt til orientering. Berit Hundåla tar opp manglende tilrettelegging for 
ferdsel der anleggsveg krysser/følger sti fra Tverådalen mot 
Fjellskardtjørna/Sørvassdalen med Eolus vind.  
 
Orientering lokal SNO: 

- Forsøpling fra Norgesskjell i Velfjorden: Norgesskjell må etterspørres 
dokumentasjon 

- Fjøs i Storfjorden og Sørmarka er på veg å falle ned. Er disse en fare for vilt og 
folk? 

- På grunn av anleggsarbeid er det nå ikke mulig å finne stia opp der 
anleggsvegen krysser/følger stias trasé. Dette er ikke i samsvar med orientering 
til nasjonalparkstyret i januar 2020. Det må gjøres tiltak for at folk skal kunne 
finne traséen. 
 

Administrativt kontaktutvalg: 
- Antall representanter varierer i ulike nasjonalparker, men felles for 

nasjonalparkene er at det er administrative representanter fra kommuner og 
fylkeskommuner som er representert. 

 
Marint vern: 

- Nytt marint verneområde er opprettet i Innervisten. Nasjonalparkstyret kommer 
til å bli tilbudt forvaltningsansvaret. 

 
Årsmøte i Lakselvvassdraget utmarkslag 

- Årsmøte avholdt og Ken-Richard Hansen har representert Miljødirektoratet. 
  

 
 

ST 18/20 Delegerte saker 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 

DS 3/20 Dispensasjon fra verneforskriften - Strauman landskapsvernområde - 
motorferdsel til målestasjon Mølnhusforsen 

ST 19/20 Dispensasjon til gjennomføring av vegetasjonsanalyser i Lomsdal-
Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 

Forvalteren si tilråding 
Sállir natur får løyve til å setje ut markeringar av flater for å gjennomføre det nasjonale 
overvakingsprogrammet Arealrepresentativ naturovervåkning. Løyvet er gjeve med heimel i 
naturmangfaldlova § 48. 
 
For løyvet gjeld desse vilkåra: 

- Løyvet gjeld for åra 2020-2025 
- Sállir natur får løyve til å setje ut fastmerker i form av metallrøyr som merkar 

prøveflatane. Fastmerkene skal fjernast når overvakingsprogrammet er 
gjennomførd.  

Om overvakinga held fram kan ein søke om forlenging. 
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Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. Det må følges opp at prøveutstyr blir hentet 
inn etter gjennomført prosjekt. 
 
 
 

ST 20/20 Innføring av tilhørighetslogo Lomsdal-Visten 
nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve - rutiner og retningslinjer for 
tildeling av logo 

Forvalters tilrådning 

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre/Njaarken vaarjelimmiedajveraerie vedtar å innføre ordningen 
med tilhørighetslogoer for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmedajve til 
kommersiell bruk. Dette ihht. retningslinjer gitt for merkevaren Norges nasjonalparker. 
 



Nasjonalparkstyret vedtar følgende tilleggskriterier for tildeling av merket for Lomsdal-
Visten/Njaarke: 
 

 Tildeling av merket gjelder i første omgang til 31.12.2023. Ordningen med 
tilhørende rutiner og retningslinjer evalueres før eventuell videreføring. 

 Merket tildeles aktører med forretningsadresse i Brønnøy, Vefsn, Grane og 
Vevelstad kommuner under forutsetning av kommunene har status som 
nasjonalparkkommune. 

 Tildeling av tilhørighetslogo gjøres av nasjonalparkstyret. 
 Aktører som tildeles merket forplikter seg til å delta på aktiviteter som 

vertskapskurs, orienteringsmøter eller lignende som arrangeres i regi eller på 
vegne av nasjonalparkkommunene eller nasjonalparkforvaltningen.  

 Tilbyder skal være relatert til besøksnæringen og omfatte produkter som 
opplevelser, aktiviteter, overnatting eller forbruksvarer som mat og drikke. 
Forutsatt at disse kan knyttes til verneområdene. 
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Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endring: Kulepunkt nr to 
endres til: Merket kan tildeles aktører med forretningsadresse i Brønnøy, Vefsn, Grane 
og Vevelstad kommuner.  

Aktuelle aktører blir informert/informasjon om muligheten legges ut på heimesida. Det 
er behov for ny runde om ordningen med nasjonalparkkommuner i de tre kommunene 
som ikke har fått gjennomført prosessen.  
 
 

ST 21/20 Oppfølging - ulovlig oppført byggverk ved Midtre Breivatn 

Forvalters tilrådning 

Tiltakshaver Berit Kristine Hætta pålegges med hjemmel i naturmangfoldloven § 69, første 
ledd, å fjerne og transportere ut den oppsatte plankegamma ved Midtre Breivatn. 
Plankegamma skal være fjerna innen 31. juli 2020. 

Vedtaket innebærer at alle spor etter hytta må være fjernet innen dette tidspunkt og tomten må 
være ryddiggjort. Pålegget om retting regnes som oppfylt når nasjonalparkstyret har mottatt 
skriftlig melding om at arbeidet er utført. Naturoppsynet vil bli bedt om å gjennomføre en 
befaring for å kontrollere at rettingen er gjennomført i henhold til pålegget.  
 
Varsel om bruk av tvangsmulkt og mulig tvangsgjennomføring  
Forvaltningen har anledning til å benytte tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av pålegg om 
retting. Dette står i naturmangfoldloven § 73. Det gjøres oppmerksom på at dersom vedtak om 
retting som ikke etterkommes av den ansvarlige, så kan fjerning gjennomføres fysisk av 



forvaltningen. Dette står i naturmangfoldloven § 71. Utgifter til slik retting kan kreves dekket av 
den tiltakshaver. 
 
Nasjonalparkstyret varsler herved om at det vil bli vurdert å bruke tvangsmulkt etter 
naturmangfoldloven § 73 dersom plankegamma ikke blir fjernet innen den fastsatte fristen. Vi 
mener at passende størrelse på slik tvangsmulkt vil være en dagmulkt på kr 1.000,-. Samtidig 
varsles det også om at det kan bli aktuelt med tvangsgjennomføring dersom pålegg ikke følges. 
 
Mulighet for å søke om dispensasjon for å oppføre gjeterhytter  
Nasjonalparkens forskrift, §3, punkt 1.3, bokstav d, åpner opp for at forvaltningen kan gi 
tillatelse til å oppføre «…nødvendige gjeterhytter, gjerder og anlegg for reindrift…». Dette 
forutsetter at tiltaket omsøkes og at tillatelse er gitt etter reindriftslovens § 21.  
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Habilitetsvurdering:  
 
Spørsmål om habilitet ble reist for Per Anders Kappfjell og Gaebpien Egon. Disse 
deltok ikke under habilitetsvurderingen 

Per Anders Kappfjell ble funnet inhabil etter forvaltningslovens § 6 a. Vedtaket var 
enstemmig. 

Gaebpien Egon ble funnet inhabil etter forvaltningslovens § 6 b. Vedtaket var 
enstemmig.  
 

Møtet ble lukket under den videre behandlingen av saken. 
 
Styrets vedtak: 

Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

ST 22/20 Oppfølging, opplagring av utstyr i Hamna i Okfjorden 

Forvalters tilrådning 
Tilbakemelding fra Silja Fallås tas til orientering og brev med presisering av regelverk for 
opplagring/flytebrygger oversendes. 
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Habilitetsvurdering:  
 



Spørsmål om habilitet ble reist for Per Anders Kappfjell og Gaebpien Egon. Disse 
deltok ikke under habilitetsvurderingen 

Per Anders Kappfjell ble funnet inhabil etter forvaltningslovens § 6, annet ledd. 
Vedtaket var enstemmig. 

Gaebpien Egon ble funnet funnet habil etter forvaltningsloven. Vedtaket ble fattet mot 
én stemme.   
 

Saken ble åpnet for offentligheten. 
 

Styrets vedtak: 
 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

ST 23/20 Eventuelt 
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Det forelå ingen saker til eventuelt. 
 
 
 


