
MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE 
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2013/1192-0 

 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug 

Dato: 21.05.2013 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
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Faglig rådgivende utvalg - forslag til endret sammensetning etter 

høringsrunde 

Forslag til vedtak 

1. Styret finner ut fra erfaringene som er høstet gjennom 2 år og innkomne høringsuttalelser 

det riktig å foreslå en endring i sammensetningen av utvalget uten at antall representanter 

endres. Vedtatt mandat beholdes uendret ut denne styreperioden. Utvalget velges med 

følgende representanter for perioden 2013-2015: 

- 1 representant fra Nordland Bondelag 

- 1 representant fra Nordland Bonde- og Småbrukerlag 

- 1 repr. fra Reindriftsforvaltningen i Nordland 

- 2 fra reinbeitedistriktene  

- 2 fra FNF-organisasjonene 

- 2 private grunneiere 

- 1 fra Statskog -  

- 1 fra reiselivsorganisasjonene 

- 8 fra administrativt kontaktutvalg – en representant fra hver kommune. Gildeskål tiltrer 

som 9.kommune hvis MNNPS tillegges forvaltningsansvaret for Lakhu.  

- 1 Nordland nasjonalparksenter 

2. Organisasjonene inviteres til selv å oppnevne sine representanter og vararepresentanter. 

3. Det legges til rette for 2 møter i året hvorav det andre møtet legges i tilknytning til 

styremøtet i desember. 

4. Utvalget bes om på sitt førstkommende møte å konstituere seg med egen leder og sekretær. 

5. MNNPS dekker utgifter til leie av lokaler og servering i forbindelse med møtene. 

Reiseutgifter dekkes etter statens regulativ, men det utbetales ikke møtegodtgjørelse. 

 
 
 
 
Bakgrunn 



Det vises til styresak i 2010 og ST-sak 25/2013 behandlet i møte 18.februar 2013. Sistnevnte 

sak følger som trykt vedlegg til saken. 

Forslaget som ble vedtatt av styret 18.februar har vært sendt på høring til kommunene og 

organisasjonene som er representert i dagens utvalg med høringsfrist 2.mai 2013. 

 

Det er mottatt høringsuttalelser fra følgende instanser/enkeltpersoner: 

- Nordland Bonde- og Småbrukerlag 

- Audun Sandberg 

- Reindriftsforvaltningen i Nordland 

- FNF-organisasjonene 

- Saltdal kommune 

- Nordland Bondelag 

Ingen reinbeitedistrikt og kun en kommune har valgt å avgi høringsuttalelse. 

 
Vurdering av innkomne uttalelser 

 
Brev fra Nordland Bonde- og Småbrukerlag v/ Terje Nystadbakk datert 23.april 2013: 

 
«Styret i Nordland Bonde-&Småbrukarlag har mottatt evaluering/høring av 

Faglig rådgivende utvalg for MNNPS. Vi har ikke merknader til de endringene 

som er foreslått. Vi har imidlertid hatt problemer med å følge opp vår plass i utvalget. Vedk. som skulle 

representere oss mener at han aldri har fått innkalling til møtene i rådet. 

Vi ber om at innkallingsrutinene sikres. 

 

Nyvalg: Vi ønsker at Lars Morten Rødås fortsetter som Nordland B&S sin 

representant i Faglig Rådgivende utvalg for MNNPS. Og vi ber om at Terje 

Nystabakk oppnevnes som vararepresentant, og at saksdokumenter sendes til begge». 

 

Kommentar: Sekretariatet er overrasket over at møteinnkallingene ikke har nådd fram og vil 

kvalitetssikre innkallingsrutinene. Organisasjonen støtter styrets forslag. 

Audun Sandberg skriver i mail datert 25.april 2013: 

«Jeg viser til høringsforslag fra Nasjonalparkstyret om endringer i sammensetning og funksjon for rådgivende 

utvalg. 

Jeg vil støtte forslagene om egen leder for utvalget og hyppigere møter. Det vil i større grad muliggjøre den 

tiltenkte rådgivingsfunksjonen enn ett møte i året.  

Jeg vil tro at et alternativ med at ett av møtene er et fellesmøte med styret er et godt forslag. Dette bør da være godt 

forberedt og gjerne ha forberedte innlegg/presentasjoner og anledning til debatt på aktuelle forvaltningsmessige 

tema. 

Når det gjelder sammensetningen av utvalget ser jeg nytten av å ta representanter for kommunenes 

administrasjoner (miljøadministrasjoner?) inn i rådgivende utvalg og således strømlinjeforme hele 

styringsstrukturen for nasjonalparkene. 

Når det gjelder FNF- organisasjonene er jeg skeptisk til en reduksjon fra 3 til 2 medlemmer - her vil det være 

behov med faglige råd både fra Jeger- og fiskeforeningene som jakter/fisker i nasjonalparkene, Turistforeningene 

som har det meste av infrastrukturen i Nasjonalparkene og fra Naturvernforbundet som representant for 

verneinteressene i disse naturvernområdene. Det er ikke alltid mulig innenfor FNF-systemet å koordinere de ulike 



brukerinteressene fullstendig, derfor vil jeg hevde at det faglig rådgivende utvalg vil tjene på å ha med 3 

representanter fra FNF systemet».  

Kommentar:  

Gir støtte til forslaget om at det velges en leder av utvalget og at det avholdes minimum 2 møter pr. år. 

Sandberg, som har vært representant for FNF i FRU, utrykker et annet synspunkt enn FNF v/styreleder 

hva gjelder antall FNF-representanter i utvalget. Stiller seg bak forslaget om en sterkere kommunal 

representasjon. 

 

Reindriftsforvaltningen i Nordland skriver i brev datert 26.april 2013: 

 
«Vi viser til epost fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre v/Ole Petter Rundhaug av 19.03.13 vedrørende 

endringer i sammensetning av Faglig rådgivende utvalg. Reindriftsforvaltningen anmodes om å komme med en 

uttalelse til de foreslåtte endringer innen 3. mai. 

 

Begrunnelsen for endringene er at en ønsker administrativt nivå i kommunene sterkere inn i utvalget, samtidig som 

at en ikke ønsker å øke antallet utvalgsmedlemmer. Dette innebærer at bruker- og interesseorganisasjonene får en 

reduksjon i sin representasjon. De foreslåtte endringer er som følger: 

 

Bonde- og småbrukarlagene: reduksjon fra 4 til 2 medlemmer. 

Reinbeitedistriktene: reduksjon fra 4 til 2 medlemmer. 

Reindriftsforvaltningen: tiltrer som nytt fast medlem. 

FNF-organisasjonene: reduksjon fra 3 til 2 medlemmer. 

Statskog: 1 medlem som i dag. 

Relselivsorganisasjonene: reduksjon fra 3 til 1 medlem. 

Kommunene: 8 medlemmer fra administrativt kontaktutvalg tiltrer som faste 

medlemmer av utvalget. 

Nordland Nasjonalparksenter: tiltrer som nytt fast medlem. 

 

For reinbeitedistriktene innebærer den foreslåtte endringen en reduksjon fra 4 til 2 medlemmer. Vi oppfatter at 

Nasjonalparkstyret ser denne reduksjonen i sammenheng med at de inviterer Reindriftsforvaltningen til å delta i 

utvalget. 

Da Midtre Nordland Nasjonalparkstyre ble opprettet var det enighet om at reindriftsinteressene skulle ivaretas i 

Faglig radgivende utvalg av reindriftsutøverne selv gjennom reinbeitedistriktene. Dersom reinbeitedistriktene nå 

ønsker at Reindriftsforvaltningen skal overta en av deres plasser i utvalget kan Reindriftsforvaltningen prioritere 

denne oppgaven. Dersom reinbeitedistriktene ønsker å videreføre etablert ordning med egne representanter har 

Reindriftsforvaltningen ingen motforestillinger mot dette. 

 

I denne saken er det grunn til å minne om Regjeringens vedtak om å legge ned Områdestyrene og å legge 

Reindriftsforvaltningens områdekontor inn under fylkesmannsembetet. Dersom dette vedtaket blir iverksatt etter 

planen, vil denne omorganiseringen skje fra årsskiftet 13/14. Dette må Nasjonalparkstyret vurdere i sammenheng 

med de intensjoner som ligger til grunn for opprettelse av desentralisert verneområdeforvaltning». 

Kommentar: Reindriftsforvaltningen er positiv til forslaget om å tiltre utvalget forutsatt at 

reinbeitedistriktene støtter en slik løsning. Ingen reinbeitedistrikt har valgt å avgi 

høringsuttalelse og utfordringen med færre representanter må tas av de sametingsvalgte i styret 

som alle har nær kontakt med sine respektive distrikt. Sekretariatet vurderer det som positivt at 

forvaltningen blir med i utvalget og mener en slik representasjon også vil være tjenlig etter at 

Reindriftsforvaltningen er blitt en del av Fylkesmannens landbruksforvaltning. 

FNF v/Gisle Sæterhaug skriver i brev datert 3.mai 2013: 

 
«FNF vil først påpeke at vi er fornøyd med forvalterne vi har i MNNPS og at FNF kan delta på møter i faglig 

rådgivende utvalg en gang i året. FNF er et forum med 14 naturvern- og friluftslivsorganisasjoner (med over 

20 000 medlemmer) som aktivt jobber for å fremme naturvern- og friluftslivsinteressene. FNF vil trekke frem de tre 

største medlemsorganisasjonene;  

- Norges Jeger- og fiskerforbund - Nordland,  

- Turistforeningene i Nordland  

- Naturvernforbundet i Nordland.  



 

Organisasjonene innehar mye (lokal)kunnskap og kompetanse om tur- og overnattingsmuligheter, jakt og fiske og 

naturvern. Det er følgelig et naturlig behov med faglige råd fra disse organisasjonene i forvaltningen av våre 

nasjonalparker. FNF sin oppgave er å koordinere og bidra med å fremme interessene. 

 

Styret i FNF hadde høringsforslaget fra MNNPS oppe som sak på styremøte den 23. april, hvor det også ble 

diskutert vår erfaring med nasjonalparkstyret og deltakelse i det faglig rådgivende utvalg. Styret fattet et vedtak om 

at FNF kan være representert med to medlemmer, slik det foreslås i høringsutkastet (fra tre til to medlemmer). 

 

Styreleder Erling Solvang fra Naturvernforbundet og daglig leder Gisle Sæterhaug, skal være FNFs medlemmer i 

utvalget. Vara er Ylva Edvardsen (NJFF-Nordland) og Robert Bjugn (Rana Turistforening). 

 

For FNF er det en utfordring å få personer fra de frivillige organisasjoner til å ta seg fri fra jobb og delta på møter 

på dagtid. I den sammenheng ber vi MNNPS om å legge til rette for at disse kan få utbetalt møtegodtgjørelse ved 

deltakelse på møtene. FNF støtter også forslaget om å velge en leder for utvalget og at det avholdes to møter i året. 

 

Vi har tro på at to møter i året kan øke aktiviteten og engasjementet. Vi støtter også at administrativt kontaktutvalg 

inngår i forumet og at faglige instanser deltar. FNF mener også at det fortsatt bør hete ’faglig rådgivende utvalg’. 

 

FNF ønsker Midtre Nordland Nasjonalparkstyre lykke til med det videre arbeidet». 

Kommentar: FNF støtter styrets forslag til endringer i utvalgssammensetningen og at det 

avholdes 2 årlige møter, men ber om at det tilrettelegges slik at medlemmene får utbetalt 

møtegodtgjørelse. Spørsmålet om møtegodtgjørelse er tatt opp med MD i forbindelse med 

budsjettarbeidet, men konklusjonen ble negativ. 

Saltdal kommune v/Rune Berg skriver i brev datert 3.mai 2013: 

 
 
Kommentar: Saltdal kommune støtter styrets forslag fullt ut. 

Nordland Bondelag v/Geir Jostein Sandmo skriver i mail datert 6.mai 2013 at Nordland 

Bondelag har fattet slikt vedtak: 

«Nordland Bondelag vil prinsipielt gå imot en redusert representasjon i Midtre Nordland Nasjonalparkstyre. Dette 

begrunnes med at avklaringer omkring beitenæring og annen aktivitet i tilknytning til nasjonalparkene best 

håndteres i partssammensatte fora der det er bred representasjon. Videre vil Nordland Bondelag påpeke at de 

administrative rutiner bør bedres som gir representantene tilgang til nødvendig informasjon på en akseptabel måte, 

tidlig innkalling, gode referater og at det kvalitetssikres slik at korrekte mailadresser som benyttes. 

Skulle nasjonalparkstyret velge å gjennomføre en reduksjon som skissert, vil vi anmode at det åpnes for personlige 

vara for representantene fra bondelagene." 

For øvrig er følgende valgt som medlemmer fra Nordland Bondelag i det faglig rådgivende utvalget: 

1) Org.sjef Geir Jostein Sandmo, mobil 95772032, mail: geir.jostein.sandmo@bondelaget.no 

mailto:geir.jostein.sandmo@bondelaget.no


2) Lokallagsleder Geir Asle Haraldsen, mobil 41100243, mail: gharald@online.no 

Kommentar: Sekretariatet forutsetter at rutinene er slik at medlemmene nås med nødvendig 

informasjon og at det lages referat fra hvert møte. Nordland Bondelag stiller seg ikke bak 

forslaget om færre representanter fra bondeorganisasjonene i utvalget.  

 
Vurdering og konklusjon 

Nordland Bondelag stiller seg negative til forslaget om færre representanter for 

bondeorganisasjonene i utvalget. Reindriftsforvaltningen forutsetter at reinbeitedistriktene 

aksepterer den foreslåtte endringen som innebærer reduksjon fra 4 til 2 distrikt. I og med at 

ingen distrikt har avgitt uttalelse, bør styret som har representanter med tilknytning til det 

enkelte reinbeitedistrikt drøfte hvilke distrikt som skal være representert i FRU. 

 

Øvrige organisasjoner/instanser stiller seg positive til styrets forslag til endringer for perioden 

2013-2015, herunder at det åpnes for at utvalget har 2 årlige møter og selv velger leder/sekretær. 

Innspillet om personlige vararepresentanter forutsettes også fulgt opp. 

 

MNNPS har stilt seg positive til å ta forvaltningsansvaret for Lakhu nasjonalpark forutsatt at 

berørte kommuner går for en slik modell. Endringen i faglig rådgivende utvalg må ta høyde for 

at Gildeskål kommune kommer inn i utvalget som den 9.kommunen. 

 

På denne bakgrunn foreslås endringen gjennomført slik at utvalget kan få gjennomført 2 møter i 

2013. 
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