
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Skype 
Dato: 30.10.2020 
Tidspunkt: 08:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
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ST 50/2020 Godkjenning av innkalling / protokoll



  
 
Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2013/1192-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 20.10.2020 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 51/2020 30.10.2020 

 

Rådgivende lokalutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
forslag til mandat og sammensetning 2021-2022 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppretter rådgivende lokalutvalg for sine fem 
nasjonalparker.  
 
Lokalutvalget skal bidra med lokalkunnskap om nasjonalparken med tilgrensende 
verneområder, og nærområdene til nasjonalparken. Sekretariatet oversender 
prinsipielle saker til gjennomlesing før de behandles i styret. Lokalutvalget skal kunne 
komme med innspill og foreslå alternative vedtak dersom de er uenige med forvalter. 
Dette skal i så fall komme klart frem i saksfremlegget.  
 
Lokalutvalget skal på sikt være med i prosessene med å utforme nye 
besøksstrategier og forvaltningsplaner. Eksisterende referansegrupper avslutter de 
prosessene de har begynt på, og fungerer som lokalutvalg frem til forvaltningsplaner 
og besøksstrategier er vedtatt.   
 
Lokalutvalget skal bidra til bedre samhandling mellom de ulike interessene i området. 
 
Lokalutvalget skal ha minst ett årlig møte internt i utvalget, samt ett fellesmøte med 
de andre lokalutvalgene og Midtre Nordland nasjonalparkstyre. I tillegg skal de 
inviteres når nasjonalparkstyret skal på befaring i deres områder. Sekretariatet skal 
også ha lavere terskel for å invitere lokalutvalget til øvrige befaringer.  
 
Sekretariatets kontaktperson for verneområdet er sekretær og innkaller til møter i 
lokalutvalget. Sekretariatsleder koordinerer fellesmøte med lokalutvalgene og 
nasjonalparkstyret. 
 
Representantene fra kommunene skal bidra til å styrke informasjonsflyt mellom 
kommunene og nasjonalparkstyret. Disse skal videre bidra til å styrke det 

5



interkommunale samarbeidet rundt hver enkelt nasjonalpark for å øke 
nasjonalparkens anseelse blant lokale brukere og besøkende. De skal bidra med 
kommunale planer og strategier som angår arealer innen verneområdene, men også 
som kan være relevante for innfallsporter i randsonene. Det er viktig at de også har 
innsikt i kommunenes utviklingsfokus og kan bistå i arbeidet med å gjøre 
nasjonalparkene relevante for lokal verdiskapning.   
 
Rådgivende lokalutvalg oppnevnes for en prøveperiode på to år: 2021 – 2022. Etter 
prøveperioden skal også denne organiseringa evalueres.  
 
Sekretariatet foreslår følgende sammensetning for de fem lokalutvalgene:  
 
Sjunkhatten nasjonalpark 
Bodø Kommune 
Fauske Kommune 
Sørfold Kommune 
Forum for natur og friluftsliv Natur og friluftsliv 
Salten friluftsråd Friluftsråd 
Valnesfjord helsesportsenter Andre  
Duokta reinbeitedistrikt Beite- og reinbeiteinteresser 
Øvre Valnesfjord grunneierlag Grunneierinteresser 
Statskog Grunneierinteresser 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland Besøkssenter 
Ramsalten våtmarkssenter Besøkssenter 
Visit Bodø 
 

Reiseliv 

Rago nasjonalpark 
Sørfold Kommune 
Fauske og Sørfold JFF Natur og friluftsliv 
Salten friluftsråd Friluftsråd 
Duokta reinbeitedistrikt Beite- og reinbeiteinteresser 
Nordfjord grunneierlag Grunneierinteresser 
Statskog Grunneierinteresser 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland Besøkssenter 
Rago Adventures 
 

Reiseliv 

Junkerdal nasjonalpark 
Fauske Kommune 
Saltdal Kommune 
Forum for natur- og friluftsliv Natur og friluftsliv 
Salten friluftsråd Friluftsråd 
Bondelaget Beite- og reinbeiteinteresser 
Balvatn reinbeitedistrikt Beite- og reinbeiteinteresser 
Statskog Grunneierinteresser 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland  Besøkssenter 
Fjellfarer 
 

Reiseliv 

Láhko nasjonalpark 
Gildeskål Kommune 
Meløy Kommune 
Beiarn Kommune 
Forum for natur- og friluftsliv Natur og friluftsliv 
Salten friluftsråd Friluftsråd 
Saltfjellet reinbeitedistrikt Beite- og reinbeiteinteresser 
Glomfjord røde kors Andre 
Statskog Grunneierinteresser 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland Besøkssenter 
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Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
Saltdal Kommune 
Meløy Kommune 
Beiarn Kommune 
Bodø Kommune 
Rødøy Kommune 
Rana Kommune 
Forum for natur- og friluftsliv Natur og friluftsliv 
Bodø & omegn turistforening Natur og friluftsliv 
Polarsirkelen turlag Natur og friluftsliv 
Polarsirkelen friluftsråd Friluftsråd 
Salten friluftsråd Friluftsråd 
Saltfjellet reinbeitedistrikt Beite- og reinbeiteinteresser 
Nordland bondelag Beite- og reinbeiteinteresser 
Nordland bonde- og småbrukerlag Beite- og reinbeiteinteresser 
Statskog Grunneierinteresser 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland Besøkssenter 
Nordnorsk reiseliv Reiseliv 
Beyond Limits Reiseliv 

 
 
 
 
Bakgrunn 
Vedtektene for Midtre Nordland nasjonalparkstyre sier: «Styret skal oppnevne et 
rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i 
området, som bl.a. grunneiere, reindriften, andre særlig berørte offentlige organer 
som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner bl.a. natur- og 
miljøorganisasjoner og lignende. Nasjonalparkstyret bør ha minst ett årlig dialogmøte 
med rådgivende utvalg». 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtok i styresak 40/2020: «Det opprettes et 
rådgivende lokalutvalg for hver nasjonalpark der grunneierinteresser, beite og 
reinbeiteinteresser, natur og friluftsliv, friluftsråd, reiseliv, besøkssenter og kommuner 
er representert. Sekretariatet utformer et konkret forslag til sammensetning for hver 
nasjonalpark basert på de erfaringene som er gjort med referansegruppene for 
besøksstrategiarbeidet. Saken legges frem på et digitalt styremøte 30. oktober 2020» 
 
Vurdering  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble opprettet i 2010, og har siden den spede 
begynnelse hatt et rådgivende utvalg. Frem til styresak 40/2020 har rådgivende 
utvalg dekt hele Midtre Nordland nasjonalparkstyrets virkeområde. Rådgivende 
utvalg har blitt oppnevnt i tre perioder 2010-2013, 2014-2016 og 2016-2020 og etter 
hver oppnevning har utvalget blitt evaluert. Gjennomgående for alle disse tre 
evalueringene er at man har slitt med å få til en god deltakelse, reindrifta har ikke 
deltatt i utvalget, og utvalget har blitt for lite rådført og involvert i den daglige 
forvaltninga av verneområdene. Dette var grunnlaget for at sekretariatet la frem et 
forslag til ny organisering i styresak 40 / 2020. Se denne saken for utfyllende 
vurdering om rådgivende lokalutvalg.  
 
Nasjonalparkstyret spesifiserte i styresak 40/2020 at grunneier, beite- og 
reinbeiteinteresser, natur og friluftsliv, friluftsråd, reiseliv, besøkssenter og kommuner 
skulle være representert i de nye utvalgene. Sekretariatet har på bakgrunn av dette 
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foreslått en sammensetning for hver nasjonalpark. Vi har tatt utgangspunkt i 
referansegruppene for besøksstrategiarbeidet når vi har vurdert sammensetninga.  
 
En stor aktør i verneområdene til Midtre Nordland nasjonalparkstyre er private 
hytteeiere. Sekretariatet skulle gjerne sett at det fantes en organisering som gjorde 
det lettere å involvere de i forvaltninga. Vi håper at de kommunale representantene 
kan ta et ansvar for denne gruppa. Hytteeierne har en viktig stemme, og genererer 
en stor andel av den løpende saksbehandlinga i verneområdene.  
 
Sammensetning for Sjunkhatten 
Under arbeidet med besøksstrategien for Sjunkhatten ble det etablert en 
referansegruppe for å sørge for bred medvirkning i prosessen. Etter hvert som 
prosessen skred frem ble flere og flere interessenter koblet inn i arbeidet, både for at 
vi i sekretariatet kjente på at noe manglet, og at flere ønsket å delta. 
Referansegruppa besto til slutt av: Sørfold, Bodø og Fauske kommuner, Statskog og 
Statskog Fjelltjenesten, Valnesfjord Helsesportsenter, Fauske og Sørfold 
saueholdsforening, Salten friluftsråd, Albmi, Nordnorsk reiseliv, Duokta 
reinbeitedistrikt, Forum for natur- og friluftsliv, Nordland nasjonalparksenter, 
Ramsalten våtmarksenter, Bodømarkas og Tverlandsmarkas venner, Røsvik 
båtforening, Bodø jeger- og fiskeforening, Nordland fylkeskommune, Øvre 
Valnesfjord grunneierlag, Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening, 
Vatnlia/Sjunkhatten leirskole, Visit Bodø, Bodø & Omegn turistforening og Vatn-
Vatnet og omegn velforening.  
 
Å videreføre denne referansegruppa til et rådgivende lokalutvalg vil bli for 
omfattende. Sekretariatet har skalert referansegruppa ned, delvis basert på 
engasjementet under utarbeidelse av besøksstrategi, men også ut fra at mange av 
disse foreningene kan i et overordnet blikk tale samme sak innen nasjonalparken. Vi 
ønsker at Valnesfjord helsesportsenter skal delta i rådgivende lokalutvalg som en 
stor bruker og viktig ressurs for de planer som er lagt gjennom besøksstrategien.  
 
Sekretariatet foreslår følgende sammensetning for rådgivende lokalutvalg for 
Sjunkhatten nasjonalpark: 
 
Kommune Bodø 
Kommune Fauske 
Kommune Sørfold 
Natur og friluftsliv Forum for natur og friluftsliv 
Friluftsråd Salten friluftsråd 
Andre  Valnesfjord helsesportsenter 
Beite- og reinbeiteinteresser Duokta reinbeitedistrikt 
Grunneierinteresser Øvre Valnesfjord grunneierlag 
Grunneierinteresser Statskog 
Besøkssenter Besøkssenter nasjonalpark Nordland 
Besøkssenter Ramsalten våtmarkssenter 
Reiseliv Visit Bodø 

 
Sammensetning for Rago nasjonalpark 
Rago er en liten nasjonalpark med relativt få interesser. Under arbeidet med 
besøksstrategien ble det etablert en referansegruppe med følgende sammensetning, 
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to representanter for Sørfold kommune, Forum for natur og friluftsliv, Duokta 
reinbeitedistrikt, private grunneiere, Statskog Salten og reiselivet. Referansegruppa 
for Rago kan videreføres, med noen små endringer. Blant annet mener vi at det er 
tilstrekkelig med én representant fra Sørfold kommune.    
Sekretariatet foreslår følgende sammensetning for rådgivende lokalutvalg for Rago 
nasjonalpark: 
 
Kommune Sørfold 
Natur og friluftsliv Fauske og Sørfold JFF 
Friluftsråd Salten friluftsråd 
Beite- og reinbeiteinteresser Duokta reinbeitedistrikt 
Grunneierinteresser Nordfjord grunneierlag 
Grunneierinteresser Statskog 
Besøkssenter Besøkssenter nasjonalpark Nordland 
Reiseliv Rago Adventures 

 
 
Sammensetning for Junkerdal nasjonalpark 
Det er oppnevnt en referansegruppe for Junkerdal nasjonalpark som jobber frem en 
besøksstrategi og ny forvaltningsplan for nasjonalparken. I referansegruppa sitter: 
Fauske kommune, Saltdal kommune, Balvatn reinbeitedistrikt, Luokta-Mavas 
sameby, Salten friluftsråd, Statskog, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget, to 
representanter for Forum for natur- og friluftsliv (naturvernforbundet og ornitologisk 
forening) og Fjellfarer for reiselivet. Sekretariatet foreslår å videreføre denne med 
noen endringer. Blant annet mener vi at reinbeite- og beiteinteressene blir 
uforholdsmessig tungt vektet med fire representanter i referansegruppa. Junkerdal 
nasjonalpark er et viktig område for reindrifta og de er selvsagte i et lokalutvalg, men 
øvrige beiteinteresser er i dag svært marginale, og vi mener at det ikke er nødvendig 
med en representant fra både Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget. Vi ser også 
at svensk reindrift ikke engasjerer seg i arbeidet med besøksstrategi og 
forvaltningsplan, og trenger derfor ingen fast rolle i det rådgivende lokalutvalget for 
Junkerdal nasjonalpark. 
 
Sekretariatet foreslår følgende sammensetning for rådgivende lokalutvalg for 
Junkerdal nasjonalpark: 
 
Kommune Fauske 
Kommune Saltdal 
Natur og friluftsliv Forum for natur- og friluftsliv 
Friluftsråd Salten friluftsråd 
Beite- og reinbeiteinteresser Bondelaget 
Beite- og reinbeiteinteresser Balvatn reinbeitedistrikt 
Grunneierinteresser Statskog 
Besøkssenter Besøkssenter nasjonalpark Nordland  
Reiseliv Fjellfarer 

 
 
Sammensetning for Láhko nasjonalpark 
Det er opprettet en referansegruppe som jobber med besøksstrategi og 
forvaltningsplan for Láhko nasjonalpark. Den består av Glomfjord, Meløy og Beiarn 
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kommuner, Saltfjellet reinbeitedistrikt, Salten friluftsråd, Nordnorsk reiseliv, Nordland 
nasjonalparksenter, Statskog Salten, Nordland fylkeskommune, Glomfjord Røde 
Kors, Nordland bondelag og to representanter for Forum for natur og friluftsliv 
(Gildeskål JFF og Bodø & Omegn turistforening). Sekretariatet foreslår å videreføre 
denne gruppa, men med noen mindre endringer. Blant annet ønsker vi en 
reiselivsbedrift med lokal tilhørighet og brukere av Láhko nasjonalpark. Siden det ikke 
er andre beitedyr enn rein i nasjonalparken ser vi heller ikke noe behov for at 
Bondelaget skal være representert. Láhko er den eneste nasjonalparken der vi 
foreslår at Røde Kors bør være med i lokalutvalget. Glomfjord Røde Kors har vært en 
viktig organisasjon i Sundsfjordfjellene før området ble vernet som nasjonalpark, og 
har en viktig stemme i forvaltninga av området i dag.  
 
Sekretariatet foreslår følgende sammensetning for rådgivende lokalutvalg for Láhko 
nasjonalpark: 
 
Kommune Gildeskål 
Kommune Meløy 
Kommune Beiarn 
Natur og friluftsliv Forum for natur- og friluftsliv 
Friluftsråd Salten friluftsråd 
Beite- og reinbeiteinteresser Saltfjellet reinbeitedistrikt 
Andre Glomfjord røde kors 
Grunneierinteresser Statskog 
Besøkssenter Besøkssenter nasjonalpark Nordland 
Reiseliv Meløy adventure  

 
Sammensetning for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
I forbindelse med besøksstrategiarbeidet for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark vedtok 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre at man skulle dele referansegruppa i to 
delområder – øst og vest. Dette grunnet at nasjonalparkens karakter og bruk er svært 
ulik i disse to delområdene. Den vestlige delen, rundt Svartisen, består i stor grad av 
isbreer, bratte tinder og uframkommelig terreng, mens den østlige delen, rundt 
Saltfjellet, bærer preg av vidstrakte daler, vidder, innsjøer, og er et mye mer brukt 
område. Ved å dele nasjonalparken i to (øst og vest for Beiarn og Blakkåga) fikk man 
større lokal medvirkning og forankring, og sakene som drøftes i referansegruppene 
vil være mer relevante for aktørene.  
 
Referansegruppa for den østlige delen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark består 
av: Beiarn, Rana, Bodø og Saltdal kommuner, Bodø & Omegn turistforening, 
Statskog, Bondelaget, Polarsirkelen friluftsråd, Saltfjellet reinbeitedistrikt, 
Polarsirkelen turlag, Nordland bonde- og småbrukarlag, Nordland nasjonalparksenter 
og Forum for natur og friluftsliv.  
 
Mens referansegruppa for den vestlige delen av nasjonalparken består av: Meløy, 
Rana og Rødøy kommuner, Statskog, Bodø & omegn turistforening, Forum for natur- 
og friluftsliv, Nordland nasjonalparksenter, Salten friluftsråd, Hestmannen-
Strandtinden reinbeitedistrikt, Beyond Limits, Bondelaget, Bonde og småbrukarlaget, 
Saltfjellet reinbeitedistrikt.  
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Etter at denne modellen for referansegruppene ble innført har det blitt vedtatt nye 
verneforskrifter og utvidelse i sør, noe som har bidratt til at øst og vest er tettere 
knyttet sammen. Sekretariatet foreslår at rådgivende lokalutvalg settes sammen av 
disse to gruppene når arbeidet med besøksstrategiene er ferdigstilt. På grunn av 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark sin størrelse blir dette også et stort lokalutvalg. 
 
Sekretariatet foreslår følgende sammensetning for rådgivende lokalutvalg for 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: 
 
Kommune Saltdal 
Kommune Meløy 
Kommune Beiarn 
Kommune Bodø 
Kommune Rødøy 
Kommune Rana 
Natur og friluftsliv Forum for natur- og friluftsliv 
Natur og friluftsliv Bodø & omegn turistforening 
Natur og friluftsliv Polarsirkelen turlag 
Friluftsråd Polarsirkelen friluftsråd 
Friluftsråd Salten friluftsråd 
Beite- og reinbeiteinteresser Saltfjellet reinbeitedistrikt 
Beite- og reinbeiteinteresser Nordland bondelag 
Beite- og reinbeiteinteresser Nordland bonde- og småbrukerlag 
Grunneierinteresser Statskog 
Besøkssenter Besøkssenter nasjonalpark Nordland 
Reiseliv Nordnorsk reiseliv 
Reiseliv Beyond Limits 
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