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Utvalg: Rådgivende utvalg Lomsdal-Visten 
Møtested: Thon hotell Brønnøysund 
Dato: 05.10.2017 
Tidspunkt: 18:00 

 
 
Følgende møtte: 
 
Navn Funksjon 

Wenche Hjelmseth Statskog 
Aasta Høyland Brønnøysund turlag 
Kjell Nicolaisen  
Lars Lorentzen Vefsn jeger- og 

fiskeforening 
Magnar Solbakk Brønnøy kommune/vara 

styret 
 
Følgende møtte fra nasjonalparkstyret: 
 
Navn Funksjon 

Ken-Richard Hansen Styreleder 
Britt Aune Olsen Nestleder 
Ole Henrik Kappfjell Medlem 
Siv Aglen Medlem 
Grete Bang Varamedlem 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Torhild Lamo Nasjonalparkforvalter 
Carl Norberg Statens naturoppsyn 
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RS 1/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

 2003/577 

RS 2/17 Referatsaker  2003/577 

 Orienteringssaker 

- Bru Storbørja 
- Sti Tosbotn 

  

RS 3/17 Foreløpig gjennomgang, kunnskapsinnhenting, 
besøksstrategi 

 2014/1299 

RS 4/17 Rapport: Kartlegging og vurdering 
Sommarsetvika/Bønåsætra 

 2016/3141 

RS 5/17 Gjennomgang tiltak 2017  2016/8160 

RS 6/17 Innspill til tiltak 2018  2016/8160 

RS 7/17 Eventuelt 

- grunneiersaker 

 2003/577 

 

  



RS 1/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Rådgivende utvalg Lomsdal-Visten - 05.10.2017    

Innkalling ble godkjent. Protokoll fra møtet 13.oktober 2016 er tidligere godkjent og 
utsendt per e-post. 

 
 
 

RS 2/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rådgivende utvalg Lomsdal-Visten - 05.10.2017  

- Bru Storbørja 
Orientering. Brua begynner å bli dårlig og det haster med å få fortgang. Midler er 
utlovd fra Helgeland Kraft, men det er usikkert hvor lenge lovnaden står ved lag 
(jf at direktør avgår sommeren 2018). Kjell Nicolaisen orienterte om at tidligere 
gikk stia opp langs elva, og det var bru høgere opp.  

- Sti Tosbotn 
Orientering. Brønnøysund turlag ønsker at man prioriterer å få til ei løsning med 
skilting og sti fra Bjønnstokken kraftverk. Dette er det beste utgangspunktet for 
turer både inn mot Bjønnstokken/Breivatnan og Breivasstind. 

 
 

RS 3/17 Foreløpig gjennomgang, kunnskapsinnhenting, besøksstrategi 

Saksprotokoll i Rådgivende utvalg Lomsdal-Visten - 05.10.2017  

Orientering om arbeidet så langt. Diskusjon. 
 
 
 

RS 4/17 Rapport: Kartlegging og vurdering Sommarsetvika/Bønåsætra 

Saksprotokoll i Rådgivende utvalg Lomsdal-Visten - 05.10.2017  

Orientering. 
 
 
 

  



RS 5/17 Gjennomgang tiltak 2017 
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Orientering og diskusjon. 
 
 

RS 6/17 Innspill til tiltak 2018 
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Diskusjon. Følgende innspill kom: 

- VJFF ønsker å kanalisere trafikken forbi hyttene og ikke bort fra de. De øsnker 
bru over Tverelva mot foreningshytte ved Lavatnet, samt over 
hovedvannstrengen (ved Sørvatnan). VJFF øsnker også at parkeringsplass blir 
brøytet. Nasjonalparkforvalter gjorde oppmerksom på at styret ikke kan bruke 
tiltaksmidler til drift, jf ønske om brøyting. Dette må i så fall gå videre til Vefsn 
kommune. VJFF fikk spørsmål om mulighet til å bidra med midler/søke midler 
som VJFF er søkegode på. 

- Brønnøysund turlag spilte inn behov for bru over Bjønnstokkelva for turer til 
Breivasstind. Forvalter klargjorde at dette ligger i konsesjonskravet til Helgeland 
Kraft. 

- Statskog orienterte om prosjektet «Kunnskap i landskapet». Her vil det 
Stavassdalen være en av lokalitetene det vil bli lagt vekt på. Statskog kommer til 
å prioriter å jobbe med restaurering av Fjellgården og legge vekt på Skjørlægda. 

- Brønnøy kommune orienterte om arbeidet med kulturminneplan. Det er om lag ti 
lokaliteter i nasjonalparken som er del av kulturminneplanen. Lislbørja og huset 
her vil være et av objektene i planen. Dette eies av Miljødirektoratet. Et av de 
andre objektene vil være huset i Klavesmarka. Dette eies av Helgeland 
Skogselskap. Brønnøysund turlag orienterte om at de hadde blitt tilbudt å overta 
huset i Klavesmarka, men at de har måttet takke nei pga husets dårlige skikk. 

 
 
 

RS 7/17 Eventuelt 
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- Grunneiersaker 

Statskog ønsker kopi av dispensasjoner som berører de som grunneier. 
  

 


