
 
 
 
 
 

 

REFERAT 
MØTE: Referansegruppe forvaltningsplan Glomådeltaet LVO 

 
Tid:  5.2.2014 kl. 18:30 – 21:00 
Sted:  Langvassgrenda grendehus  
Møteleder/  
Referent: Espen Henriksen 
Tilstede: Per Steinar Granlund (Langvassgrenda bygdalag), John Gunnar Halse 

(Rana kommune), Espen Henriksen (Fylkesmannen i Nordland), Tor Ivan 
Johansen (Bordvedaven gård), Geir Snefjellå (Langvassgrenda og omegn 
grunneierlag), Per Ole Syvertsen (Helgeland museum/Rana zoologiske 
forening) 

Meldt fravær: Hilde Sofie Hansen (Rana kommune), Toril Sommerli (Statkraft) 
 
 
SAKSLISTE 

Sak nr Tema 
1 Oppfølging innspill til oppstartsmeldinga 
2 Eventuelle kommentarer fra referansegruppa til førsteutkast 
3 Utkast til hogstplan 
4  Utkast til nydyrkingsplan 

 
 

Innledningsvis ble videre saksgang drøftet. Det var enighet om at Fylkesmannen skal 
utarbeider ny versjon av forvaltningsplanen som sendes ut til referansegruppa. Gruppa vil så 
vurdere om det er tilstrekkelig å gi tilbakemeldinger på utkastet per e-post/telefon, eller om 
det er behov for nytt møte før ferdigstilling av planutkast som skal oversendes 
Miljødirektoratet for faglig godkjenning. Medlemmene i referansegruppa vil også ha 
anledning til å avgi høringsuttalelse når planen deretter sendes ut på høring.  
 
1 Oppfølging av innspill til oppstartsmeldinga 

- Fylkesmannen skal lage kart over eksisterende landbruks-/skogsveier i 
verneområdet, og dette kartet skal gjøres tilgjengelig for grunneierne (enten som 
vedlegg til forvaltningsplanen eller på annen måte). Kommune og grunneiere skal få 
anledning til å gi innspill til kartet. I den forbindelse kan det være aktuelt med befaring 
på barmark. Kartet vil bli fullført i løpet av barmarkssesongen 2014. 

- Tilgangen på parkeringsplasser i området dekker dagens behov. Ved eventuell 
fremtidig tilrettelegging for fugleturisme e.l. må også parkering vurderes. 
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- Omfanget av plantet gran i verneområdet er i følge de lokalkjente beskjedent. Det 
virker ikke rimelig å bruke tiltaksmidler på å fjerne disse, i og med at gran uansett 
vokser naturlig i området. 

- Informasjonstavlenes antall og plassering er OK. Plakatene inneholder feil og må 
skiftes ut. Nye plakater er utarbeidet og forventes trykket og montert i løpet av 2014. 

- Eventuell dispensasjon for motorisert ferdsel for uttak av skutt elg bør ta høyde for 
mulig behov for motorbåt. 

- Fylkesmannen mener at vernebestemmelsene ikke er til hinder for at oppsett og 
vedlikehold av et nødvendig og begrenset antall enkle skytetårn til bruk i elgjakta. 

- Fylkesmannen mener at oppretting og vedlikehold av skytegater knyttet til 
skytetårnene krever dispensasjon fra vernebestemmelsene. Fylkesmannen ønsker 
befaring for å kartlegge eksisterende skytegater kommende barmarkssesong. 

- Beiting: Fylkesmannen må i forvaltningsplanen avklare om oppsetting av permanente 
beitegjerder er søknadspliktig. 

 
  
2 Kommentarer fra referansegruppa til førsteukast 

- Per Ole Syvertsen hadde med boka Reindrift og nomadisme i Helgeland (Vorren, 
1986) og kopier fra Mo prestegjeld gardshistorie, som kildemateriale til avsnittet om 
områdets brukshistorie. 

- Grunneiere tok opp formulering i verneforskrift kap VI punkt 2, 
«Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til hogst av ved til eget bruk». 
Fylkesmannen antar at dette punktet er en feil i forskriften, etter som forskriften i 
utgangspunktet ikke forbyr hogst av ved, så lenge hogsten ikke forstyrrer fuglelivet 
eller endrer «landskapets art eller karakter vesentlig». 

 
3 Utkast til hogstplan 

- John Gunnar Halse mener at retningslinjene for avstand mellom trærne og 
begrensning på åpne flater på kun 20 m2 kan gi en svært lite variert skog, og at det vil 
være positivt for naturmangfoldet å tillate åpne flater som er en del større enn 20 m2. 
Fylkesmannen skal undersøke mulighetene for en hogstplan som kan tillate flater 
større enn 20 m2, samtidig som landskapsvernet ivaretas. I den forbindelse kan det 
være aktuelt å innhente faglige innspill fra Rana kommunes landbrukskontor og/eller 
Fylkesmannens landbruksavdeling. 

 
4 Utkast til nydyrkingsplan 

- Gruppa hadde ikke innspill til forslaget til nydyrkingsplan. 
 


