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AU 13/2013 Godkjenning av innkalling/ protokoll 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.04.2013  

 

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

 

Innkalling og protokoll fra siste AU-møte godkjennes.  

 

 

AU 14/2013 Referatsaker 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.04.2013  

 

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

 

Referatsakene tas til orientering.  

 

 

RS 8/2013 Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder - Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre 

RS 9/2013 Supplerende tildelingsbrev på miljøområdet 2013 

RS 10/2013 Vedtak - Tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland - 

Verneområdene Saltfjellet - Svartisen - Sjunkhaten - Rago og Junkerdal 

RS 11/2013 MIDNOR - Forberedende klagebehandling - Klage på vilkår i tillatelse til 

bruk av snøskuter 

RS 12/2013 Rapportering 2012 for nasjonalparker og andre store verneområder 

 

 

AU 15/2013 Nasjonalparkkonferansen 2013 - invitasjon til komme med 

forslag til programinnhold 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.04.2013  

 

Forslag til vedtak 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om at følgende tema/saksfelt belyses under konferansen: 



 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

Styrets behandling 

AU ser positivt på invitasjonen og mener det bør settes av rikelig med tid til erfaringsutveksling 

når styrene inviteres til å delta. En drøftet ulike typer utfordringer i styrets arbeid som det kunne 

vært ønskelig å få belyst på konferansen og samlet seg om følgende punkter: 

- Verdiskaping – behov for en sterkere forankring og formalisering i styrets vedtekter 

- Samhandling mellom overordnet myndighet og nasjonalparkstyrene 

o Holdninger til styrene 

o Medvirkning i utarbeidelsen av retningslinjer/rundskriv 

o Klagebehandling 

 

Sekretariatet bes om å lage et oversendelsesbrev som bygger på disse punktene som avklares 

med AU før det oversendes til DN. 

Styrets vedtak: 

 

AU’s innspill oversendes DN i eget brev. 

 

 

 

AU 16/2013 Lakhu nasjonalpark - framtidig forvaltningsansvar 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.04.2013  

 

 

Forslag til vedtak 

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre viser til brev fra MD datert 15.mars 2013 og stiller 

seg positiv til å påta seg forvaltningsansvaret for Lakhu nasjonalpark forutsatt at 

kommunene Beiarn, Gildeskål og Meløy stiller seg bak en slik løsning. 

 

2. Styret forutsetter at det opprettes en forvalterstilling som tilknyttes sekretariatet i Midtre 

Nordland og at det for øvrig stilles nødvendige ressurser, herunder oppsynsressurser til 

disposisjon for forvaltningen av nasjonalparkene Saltfjellet-Svartisen, Lakhu, Junkerdal, 

Sjunkhatten og Rago. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om å få anledning til å 

drøfte oppsynsutfordringene med MD i løpet av høsten 2013. 

 

3. Styret forutsetter at MD bidrar til at styrets vedtekter endres når Lakhu nasjonalpark blir 

en del av Midtre Nordland nasjonalparkstyres forvaltningsområde 

 

4. Saken forelegges også for styret i møte 30.mai 2013 og protokoll fra styrets behandling 

ettersendes straks den foreligger. 



Styrets behandling: 

AU ba om at vedtak og saksframlegg ble sendt over til Miljøverndepartementet innen 

høringsfristen med kopi til Sametinget, DN, SNO, Salten regionråd, Beiarn, Gildeskål og Meløy 

kommune. Samtidig konkluderte en med at det var riktig at styret fikk saken til behandling på 

møtet 30.mai og at styrets vedtak ble ettersendt til MD. 

 

Sekretariatet hadde bedt Statskog Fjelltjenesten om en oversikt over hvilke oppsynsressurser –

dagsverk SNO - som er brukt innenfor de verneområdene som forvaltes av Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre i årene 2010-2012. Denne ble presentert i møtet og oppsummeres slik: 

- 2010 – 195 dagsverk 

- 2011 – 207 dagsverk 

- 2012 – 277 dagsverk 

Utviklingen viser økte ressurser i perioden og i 2012 ble det totalt utført 490 dagsverk i alle 

verneområdene i Nordland hvor Statskog FT har ansvaret – dette utgjør 2,1 årsverk. MNNPS sin 

andel av dette utgjør 1,2 årsverk. 

 

MNNPS har tilgjengelig 1,2 årsverk innenfor et samlet forvaltningsområde på 4096 km2. Hvis 

Lakhu tas med blir totalarealet 4284 km2. Det er åpenbart at oppsynsressursene er svært små 

sammenlignet med andre store verneområder i landet med egne SNO-stillinger. 

Styrets vedtak – enstemmig: 

 

Som innstillingen 

 

 

AU 17/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 

vernebestemmelsene for vedhogst Argalad-hytta - Bodø og Omegen 

Turistforening 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.04.2013  

 

Forslag til vedtak 
Bodø & Omegn Turistforening gis dispensasjon fra verneforskriftens §3, pkt.2.1 for Junkerdal 

Nasjonalpark, for hogst av bjørk til ved i 2013 og 2014. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 

3, pkt. 2.3 i verneforskriften. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Tillatelse fra grunneier, Statskog SF, skal innhentes. 

- Det gis tillatelses til uttak av 20 stk nedfallstrær av bjørk i skredområdet på vestsiden av 

Skaiti-elva. 

- Uttaket skal være i form av tynningshogst. 

- Trærne skal kappes ved bakken. 

- Gamle døde trær og stammer skal i størst mulig grad stå urørt. Disse representerer 

hakke- og beiteplasser for forskjellige fuglearter, samt at de kan inneha et rikt og 

sjeldent insektliv og en sjelden lav- og soppflora. 

- Kvist og annet avfall etter hogst skal ligge igjen spredt i terrenget. Men hogstavfall skal 

ikke blokkere stier, bekker og elver. 

- Hogsten skal skje utenom fuglenes hekkesesong, i perioden 1.september til 15.mars. 

 



AU’s behandling: 

Forslag fra Siv Mossleth om å fjerne angivelse av antall nedfallstrær som tillates tatt ut under 

vilkår. 

 

AU’s vedtak: 

 

Sekretariatets innstillingen vedtatt med 2 mot 1 stemme. 

 

 

 

AU 18/2013 MNNPS - Møteplan for AU i 2013 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.04.2013  

 

 

Forslag til vedtak 

AU fastlegger følgende plan for sine møter i 2013 – møtedato og tema fastlegges slik: 

 

 ………………………….. 

 ………………………….. 

 …………………………... 

 …………………………... 

 

AU’s behandling: 

Temaene opplistet i saken vurderes som relevante og er aktuelle å drøfte på de kommende AU-

møtene. AU foreslo datoer for 3 møter i 2013 – juni, august og november. 

 

I forbindelse med hovedinnfallsporter Sjunkhatten kan en ikke forvente administrative initiativ 

fra kommunene før videre oppfølging av arkitektkonkurransen og fylkesdelplanen er klarert 

politisk. 

 

Flere har merket seg at prosjekt som involverer Midtre Nordland nasjonalparkstyre  er 

fraværende i Nordland fylkeskommunes Regionale utviklingsprogram (RUP). 

 

19.juni er offisiell åpningsdag for «nytt senter» på Storjord. 

AU’s vedtak – enstemmig: 

 

Følgende AU-møter planlegges i 2013: 

- Fredag 21.juni kl.10:00 – Storjord 

- Onsdag 21.august kl. 10:00 – Storjord 

- Onsdag 4.november kl.12:00 (starter med lunsj) – DN’s lokaler i Trondheim i 

forbindelse med Nasjonalparkkonferansen 2013. 

 

 



AU 19/2013 Planlegging av styremøtene 29.-30.mai og 18.-19.september 2013 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.04.2013  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Befaringen 29.mai legges opp med båttur Ørnes-Melfjorden-Nordfjorden-Engenbreen og 

befaring med bil opp til Storglomvatnet  

2. Styremøte 30.mai på Ørnes forberedes med følgende orienteringssaker: 

a. Verdiskaping – gjennomgang av situasjonsanalyse v/Ingrid Bay-Larsen, 

Nordlandsforskning 

b. Lakhu nasjonalpark – verneformål og verneverdier v/Fylkesmannen i Nordland 

c. Forvaltningsplan Rago nasjonalpark – presentasjon av høringsuttalelser/endelig 

planforslag  

d. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark – forslag til utvidelse/revisjon, ny forskrift og 

forvaltningsplan 

 

3. Møte med faglig rådgivende utvalg flyttes fra 18.september til 5.desember 2013. Dette 

gir styret en mulighet til å kombinere styremøtet 19.september med en befaring. 

 

4. Styremøtet 19.september legges til Nordland nasjonalparksenter på Storjord og 

forberedes med følgende orienteringssaker: 

a. Den nye forvaltningsmodellen sett utenfra – invitert innleder  

b. ………………………………………………. 

 

5. 18.september gjennomføres det en befaring der forvaltning av fjellgårder og 

kulturlandskap (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark), uttak av plantefelt (Storlia 

naturreservat) og hovedinnfallsport ved Polarsirkelsenteret (Saltfjellet 

landskapsvernområde). Oppmøte for befaringen blir rasteplass v/E6, Storvollen i Rana. 

 

AU’s behandling: 

Vedtatte datoer for møte i september er blitt feil i saken og rettes opp til 23.-24.september 2013.  

 

Møte i faglig rådgivende utvalg flyttes til 5.desember 2013. Dette forventes å bidra til bedre 

møtedeltakelse samtidig som 23.september kan benyttes til befaring for styret.  

Styremøte 29.-30.mai 2013 

Orienteringen om Lakhu nasjonalpark legges inn som en del av programmet om bord under 

befaringen 29.mai. 

 

Tilbudene fra Lovund Skyss AS/Polarcirkelen Båttransport vurderes som likeverdige og 

sekretariatet foretar det endelige valg ut fra båtenes egnethet til formålet m.v. Det planlegges en 

befaring for inntil 30 personer med Ørnes som start- og endepunkt. Befaringen bør ha en 

tidsramme på 8-9 timer. Sekretariatet inviterer representanter for Fylkesmannen i Nordland, AU 

Saltfjellet-Svartisen, kommuner, Statskog/SNO m.fl. som gjester på turen. 



 

Styremøte 23.-24.september 2013 

 

Salten friluftsråd/Nordland fylkeskommune inviteres til å innlede om hvordan de oppfatter 

arbeidet i Midtre Nordland nasjonalparkstyre . 

 

Styrets rolle og handlingsrom settes opp som tema 24.september som en oppfølging av styrets 

evaluering i møte 19.februar 2013. 

 

AU’s vedtak – enstemmig: 

 

1. Befaringen 29.mai legges opp med båttur Ørnes-Melfjorden-Nordfjorden-Engenbreen-

Ørnes og befaring med bil opp til Storglomvatnet. Under båtturen gis det en orientering 

om « Lakhu nasjonalpark – verneformål og verneverdier» v/Fylkesmannen i Nordland 

 

2. Styremøte 30.mai på Ørnes forberedes med følgende orienteringssaker: 

a. Verdiskaping – gjennomgang av situasjonsanalyse v/Ingrid Bay-Larsen, 

Nordlandsforskning 

b. Forvaltningsplan Rago nasjonalpark – presentasjon av høringsuttalelser/endelig 

planforslag  

c. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark – forslag til utvidelse/revisjon, ny forskrift og 

forvaltningsplan 

 

3. Møte med faglig rådgivende utvalg flyttes fra 23.september til 5.desember 2013. Dette 

gir styret en mulighet til å kombinere styremøtet 24.september med en befaring dagen 

før. 

 

4. Styremøtet 14.september legges til Nordland nasjonalparksenter på Storjord og 

forberedes med følgende orienteringssaker: 

d. Den nye forvaltningsmodellen sett utenfra – innledninger v/Salten friluftsråd og 

Nordland fylkeskommune 

e. Styrets roller og handlingsrom – oppfølging av evalueringen i møte 19.februar 

2013. Innledning ved styreleder. 

 

5. 24.september gjennomføres det en befaring der forvaltning av fjellgårder og 

kulturlandskap (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark), uttak av plantefelt (Storlia 

naturreservat) og hovedinnfallsport ved Polarsirkelsenteret (Saltfjellet 

landskapsvernområde). Oppmøte for befaringen blir rasteplass v/E6, Storvollen i Rana. 

 

AU 20/2013 Eventuelt 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.04.2013  

 

 

1. Anmodning via mail datert 12.april fra BOT vedrørende AU-sak 30/2012 hvor det er gitt 

dispensasjon 2012-2013 for vedkjøring til Bjellåvasstua fra Tollådal 



 

«Til Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

 

Viser til korrespondanse mellom nasjonalparkstyret og Knut Sivertsen angående dispensasjon 

for scootertransport av ved til Bjellåvasstua i 2013, der vi har fått varsel om mottatt søknad (7. 

februar), kopi av klage (7. mars) og kopi av svarbrev (4. april); samt dialog pr epost og telefon.  

   

Den 5. april fikk vi brakt på det rene at det springende punkt er at vedleverandørene Trond 

Sivertsen, Knut Sivertsen og Aksel Skoglund ikke er villig til å transportere veden som vi har 

bestilt til Bjellåvasstua dersom ikke nasjonalparkstyret går tilbake på ett av punktene i vilkårene 

for dispensasjonen:  

   

-          Forbud mot å medbringe ekstra personell  

   

De mener at å ha en passasjer på scooteren under visse forhold gjør det mulig å få med større 

lass. Trond har mindreårige barn som han må passe dersom samboeren hans er på jobb under 

transporten.  

 

Etter dette har vi i tillegg fått vite at de ikke ønsker å levere den bestilte veden dersom ikke 

transport inngår, og at vi ikke vil få transportere ved fra andre leverandører over Trond 

Sivertsen sin eiendom. 

   

Det kan bli vanskelig å få tak i den mengden ved vi har behov for (2-3 favner) fra annen 

leverandør og å organisere transport før den gjeldende dispensasjonen går ut 30. april.  

   

Vi er opptatt av å følge de bestemmelser som gjelder i nasjonalparken. I denne konkrete 

situasjonen må vi finne en løsning som sikrer at det er ved på hytta fra 1. mai 2013 og de neste 

tolv månedene.   

 

Vi henstiller derfor om at det nevnte punktet trekkes tilbake, slik at den veden som ligger klar, 

kan bli transportert inn».  

 

AU’s behandling 

 

Dette oppfattes ikke som en klage fra BOT på dispensasjon gitt i AU-sak i møte 23.2.2012, men 

en anmodning til AU om å vurdere om ønsket fra Knut Sivertsen m.fl. kan etterkommes. 

 

AU finner ikke å kunne gå inn på en løsning der en stilltiende aksepterer persontransport og 

påpeker at i dette tilfellet er det gitt dispensasjon for vedkjøring med inntil 6 snøskutere.  

AU’s vedtak – enstemmig: 

 

Vedtaket i AU-sak 30/2012 opprettholdes. 

 

 

 

2. Søknader om dispensasjon til gjennomføring av jaktprøver for stående fuglhunder 

innenfor Junkerdal nasjonalpark 

 

AU’s behandling 

I sak 33/13 delegerte Midtre Nordland nasjonalparkstyret myndighet til sekretariatet i saker som 

skal behandles etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser vedrørende 



ferdsel. Den aktuelle søknaden må behandles etter § 5.1 «Generelt om ferdsel» i 

verneforskriftene for Junkerdal nasjonalpark. AU mente derfor at den aktuelle søknaden om 

gjennomføring av hundeprøver faller innenfor de saker forvalterne er delegert myndighet til å 

treffe vedtak i. Søknaden behandles i henhold til retningslinjer i forvaltningsplanen for 

Junkerdal nasjonalpark.  

 

 

 


