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Eventuelt 2003/577

AU 1/2013 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.01.2013 



Au`s vedtak – enstemmig:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes  

AU 2/2013 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.01.2013 

Au`s vedtak – enstemmig:

Sakene tas til orientering

RS 1/2013 Innspill til nasjonalparkstyrets vedtak - Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til saueleting i Fauske og Sørfold kommuner - Fauske og 
Sørfold saueholdsforening

RS 2/2013 Endringer i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyrene

RS 3/2013 Høringsbrev - Endringer i naturoppsynsloven og naturmangfoldloven

RS 4/2013 Làkhu nasjonalpark

RS 5/2013 MIDNOR - Klage på vedtak - Fjellrosen - Fauske og Sørfold Jeger og 
Fiskerforening

RS 6/2013 Evaluering FRU

RS 7/2013 Vurdering av habilitet - "Sykkelprosjektet", Saltdal kommune

AU 3/2013 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til frakt av bagasje og utstyr og vedhogst - Kjell Arne 
Carlsen

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.01.2013 

Forslag til vedtak 1 

Kjell-Arne Carlsen og Willi Andre Carlsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet 
i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved 
Heggmovatnet i Bodø kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i verneforskriften for 
Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen(retningslinjer for motorferdsel i forbindelse 
med hytter og fritidboliger).  

Vilkår for dispensasjonen:



- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2013 – t.o.m. 01.05.2016.
- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer med en (1) snøskuter for nødvendig frakt 

av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai. 
- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom klokken 07.00 og 23.00. I mars og 

april gjelder dispensasjonen mellom klokken 07.00-11.00 og mellom klokken 16.00-
23.00.

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren. 
- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 

forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.   
- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2016.

Forslag til vedtak 2

Kjell-Arne Carlsen og Willi Andre Carlsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet 
i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av snøskuter i forbindelse med uttak av gran og vedhogst til 
hytte ved Heggmovatnet i Bodø kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i 
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:

- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til seks (6) dager (ubegrensa 
antall turer pr dag) og kjøring skal følge løype i kart fra hogstområde til hytte.

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2013 t.o.m. 01.05.2016.
- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar 

t.o.m. 1. mai. 
- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt 

kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved 
utfylling av kjørebok.    

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2016.

Au`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



AU 4/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad dispensasjon for ekstraturer 
med motorisert transport fra hytte ved Beritvatnet - Cato og Elisabeth 
Angler  Johansen

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.01.2013 

Forslag til vedtak

Cato Johansen og Elisabeth Angler Johansen gis med dette dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1i 
verneforskriften for Junkeral nasjonalpark for begrenset bruk av snøscooter for nedtransport av 
rivingsmaterialer og søppel fra revet uthus ved Beritvatnet. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 
6.3 c i verneforskriften for nasjonalparken.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

             All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
 Dispensasjonen gjelder for 1 - en uke i tidsperioden 1.januar – 1.mai i 2013.

 Dispensasjonen gjelder for en (1) snøscooter og det antall turer som trengs for nødvendig 

nedtransport av materialer og søppel. Antall turer er likevel begrenset oppad til 4 – fire 

ekstraturer i tillegg til de 6 – seks turene som allerede er gitt for 2013.

 Alt søppel og rivingsmateriale skal transporteres ned fra Beritvatnet i perioden

1.januar – 1.mai i 2013.�

 I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 23.00. I mars 

og april gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00. Langfredag og 

1.påskedag er snøscooterfrie dager.

 Transporten skal foregå på snødekt mark.

 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.

 Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Statens hus, 

Molov. 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.13.

 Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 

forevises ved kontroll.

Au`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 5/2013 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet 
for transport til hytter - Saltdal jeger- og fiskerforening

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.01.2013 



Forslag til vedtak

Saltdal Jeger- og Fiskerforening gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i verneforskriftens 
kap. IV, pkt. 4.1 i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og kap. IV, pkt. 8 i Saltfjellet 
landskapsvernområde, for begrenset bruk av snøscooter i forbindelse med frakt av varer og 
utstyr til foreningens naust/ hytter ved Kjemåvatnet, Hessihompvatnet og Nordre Bjøllåvatnet. 
Dispensasjonen gis etter kap. IV pkt. 4.3 andre strekpunkt i nasjonalparkens verneforskrift og 
kap. VI, pkt. 2 i landskapsvernområdets verneforskrift.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på vedlagte kart er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder tidsperioden 1. mars – 30.april 2013 - 2014
- Dispensasjonen gjelder for det antall turer som trengs for nødvendig frakt, antallet turer er
  likevel begrenset oppad pr år til:

 Inntil 18 turer til Kjemåvasshytta

 Inntil 8 turer (4 turer m/2 scootere) til naustet ved Nordre Bjøllåvatn

 Inntil 8 turer (4 turer m/2 scootere) til Hessihomphytta

(Kjøring tur-retur med en skuter en gang defineres som en tur)

- Transporten skal skje mest mulig effektivt og begrenses til færrest mulig dager 
- Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00. 
- Langfredag og 1. påskedag er scooterfrie dager.
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. Det anmodes om
at Saltfjellet reinbeitedistrikt kontaktes før kjøringen starter.
- Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Molov.10, 
8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest innen 01.08.2015.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og
  forevises ved kontroll.

Au`s behandling:

Forslag fra Siv Mossleth om at tillatelsen gis for 3 år fremover, til og med 2015. Alle i AU var
enig om å gi dispensasjon for 3 år fremover.  

Au`s vedtak – enstemmig:

Saltdal Jeger- og Fiskerforening gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i verneforskriftens 
kap. IV, pkt. 4.1 i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og kap. IV, pkt. 8 i Saltfjellet 
landskapsvernområde, for begrenset bruk av snøscooter i forbindelse med frakt av varer og 
utstyr til foreningens naust/ hytter ved Kjemåvatnet, Hessihompvatnet og Nordre Bjøllåvatnet. 
Dispensasjonen gis etter kap. IV pkt. 4.3 andre strekpunkt i nasjonalparkens verneforskrift og 
kap. VI, pkt. 2 i landskapsvernområdets verneforskrift.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på vedlagte kart er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder tidsperioden 1. mars – 30.april 2013 - 2015
- Dispensasjonen gjelder for det antall turer som trengs for nødvendig frakt, antallet turer er
  likevel begrenset oppad pr år til:

 Inntil 18 turer til Kjemåvasshytta

 Inntil 8 turer (4 turer m/2 scootere) til naustet ved Nordre Bjøllåvatn

 Inntil 8 turer (4 turer m/2 scootere) til Hessihomphytta

(Kjøring tur-retur med en skuter en gang defineres som en tur)



- Transporten skal skje mest mulig effektivt og begrenses til færrest mulig dager 
- Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00. 
- Langfredag og 1. påskedag er scooterfrie dager.
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. Det anmodes om
at Saltfjellet reinbeitedistrikt kontaktes før kjøringen starter.
- Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Molov.10, 
8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest innen 01.08.2015.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og
  forevises ved kontroll.

AU 6/2013 Endringer i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyrene

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.01.2013 

Forslag til vedtak

- Sekretariatet bes med utgangspunkt i brev av 17.12.2012 fra MD og drøftingene i AU 

om å forberede sak til styret 18.februar 2013 med forslag til «Reglement for delegering 

av myndighet fra Midtre Nordland nasjonalstyre til forvalterne»

Au`s behandling:

Arbeidsutvalget var tilfreds med at delegering av myndighet til forvalterne kommer på plass. 
Dette vil lette arbeidet for forvalterne og styret. Arbeidsutvalget forutsetter at saken er godt 
utredet før den kommer til førstkommende styremøte. Det ble diskutert hvorfor delegering av 
myndighet vil være vanskeligere i landskapsvernområdene en nasjonalparkene. Sekretariatet 
påpekte at dette har sammenheng med hvordan verneforskriftene er utformet. 

Au`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 7/2013 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
bruk av snøskuter for transport til hytte - Bjørn og Gunnhild Karlsen

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.01.2013 

Forslag til vedtak

Bjørn og Gunnhild Karlsen, Beate Karlsen og Toril Karlsen Aunan gis med dette dispensasjon 
fra motorferdselforbudet i Saltfjellet landskapsvernområde, kap. IV pkt. 8, for bruk av snøskuter 
til transport av utstyr og ved til egen hytte ved Vestre Viskisvatn. Dispensasjonen gis etter 
verneforskriftens kapittel VI, pkt. 2.



Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars – 30. april i årene 2013 og 2015.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer med en (1) snøskuter for nødvendig frakt av
   materialer og utstyr.
* Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Molov. 10, 
   8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.15.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og   
   forevises ved kontroll.

Au`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 8/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert 
transport til hytte ved Solvågvatnet - Saltdal jeger- og fiskerforening

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.01.2013 

Forslag til vedtak

Saltdal Jeger- og Fiskerforening gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark for begrenset bruk av snøscooter i forbindelse med frakt av varer og 
utstyr til foreningens naust/ hytte ved Solvågvatn. Dispensasjonen gis etter §3, pkt. 6.3 c i 
verneforskriften for nasjonalparken.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på vedlagte kart er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøscooter og det antall turer som trengs for nødvendig frakt,
   antallet turer er likevel begrenset oppad til fire (4) turer per år.
- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å skade  
   vegetasjonen og fram til 1. mai i årene 2013 - 2016.
- Langfredag og 1. påskedag er scooterfrie dager.
- I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 23.00.
   I mars og april gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00.
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
- Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Statens Hus,
  Molov.10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest innen 01.08.2016.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og
  forevises ved kontroll.



Au`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 9/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
bruk av snøscooter til egen hytte - Jon Jakobsen

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.01.2013 

Forslag til vedtak
Jon Jakobsen, Bodø gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan
landskapsvernområde, kap. IV pkt. 7, for bruk av snøskuter til transport av utstyr og ved til egen 
hytte ved Store Gåsvatnet. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, pkt. 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars – 30.april i årene 2013 og 2015.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer med en (1) snøskuter for nødvendig
  frakt av materialer og utstyr.
* Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre,
8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.15.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved
  kjøring og forevises ved kontroll.

Au`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 10/2013 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.01.2013

 Møteplan for AU tas opp på førstkommende styremøte. 
 Ønske om at informasjon som sendes ut til styret, også skal sendes med kopi til faglig 

rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg. Sekretariatet ordner felles e-post 
grupper til disse mottakerne.  

 Sendes brev til Salten regionråd med kopi til Miljøverndepartementet med et sterkt 
signal om at forvaltningsmyndigheten for Làkhu nasjonalpark legges til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre



 Sekretariatet orienterte om at nasjonalparkkonferansen for kommende år blir i 
Trondheim 6. og 7. november


