
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Auditorium, Nordland nasjonalparksenter, Storjord 
Dato: 10.03.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 15:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kenneth Norum Medlem  
Sten Robert Hansen Medlem  
Marlen Rendall Berg Medlem  
Tor-Anton Andersen Medlem  
Elin Telnes Medlem  
Geir Waage Leder  
Inga-Lill Sundset Nestleder  
Audgar Carlsen Medlem  
Per Ole Andersen Oskal Medlem  
Sara Elisabeth Pavall Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Lars Filip Paulsen MEDL  
Aase Refsnes MEDL  
Ann-Kristin Moldjord MEDL  
Rune Berg MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ola Smeplass Ann-Kristin Moldjord  

 
Merknader: 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Inge Sollund Ingvaldsen  
Johan Rova  
Oskar Nyheim Pettersen  
Marte Turtum  

 
 
Underskrift: 
 



Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 12/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll   
ST 13/2022 Delegerte saker   
DS 
15/2022 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Frakt av varer 
og materiell til Jordbruhytta - Bodø og Omegns 
Turistforening ( BOT ) 

 2021/8018 

DS 
16/2022 

Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til bruk av 
snøskuter for transport av varer og utstyr til privat 
hytte ved Kvitbervatn - Espen Stolpen 

 2015/7711 

DS 
17/2022 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon til 
oppkjøring av skiløyper - Beiarn kommune 

 2012/7237 

DS 
18/2022 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
motorferdsel til privat hytte - Tone Bjørkmo 

 2022/1124 

DS 
19/2022 

Søknad om dispensasjon - gjennomføring av 
arrangementer 2022 - 2027 - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Bodø jeger- og 
fiskeforening 

 2021/7697 

ST 14/2022 Referatsaker   
RS 6/2022 Protokoll arbeidsutvalget 25. februar 2022  2022/1597 
ST 15/2022 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Prosjekt 

innfallsporter 2022 
 2022/1594 

ST 16/2022 Tillatelse til motorferdsel -Láhko nasjonalpark - 
Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Hytte ved 
Store Sandvatn - Kristen Halsan 

 2022/313 

ST 17/2022 Sjunkhatten nasjonalpark - Tråkking av skiløype - 
søknad om å binde sammen løypenettet i Røsvik og 
VFR-traseen - Il Knubben v/ Thomas Lind 

 2022/488 

ST 18/2022 Eventuelt   
 
 

ST 12/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 10.03.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 



 
 

ST 13/2022 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 10.03.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
De delegerte sakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 

ST 14/2022 Referatsaker 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 10.03.2022  
 

Behandling 
Styrets behandling: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte godkjennes - enstemmig 
 

Vedtak 
Referatsakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 

ST 15/2022 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Prosjekt 
innfallsporter 2022 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Prosjekt innfallsporter 2022 

  

Forslag til vedtak 

Styret gir sekretariatet mandat til å gå videre med anskaffelser knyttet til innfallsport-
prosjektet. Anskaffelsene skal gjøres i samsvar med utkast til prosjektplan.  
  
  
  



 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 10.03.2022  
 
Geir Waage Geir Waage fremmet et alternativt forslag til vedtak: 

"Midtre Nordland nasjonalparkstyre utsetter saken til neste 
styremøte. Sekretariatet bes om å hente inn ekstern kompetanse 
i prosjektarbeid, som skal bidra i utviklingen av en helhetlig 
prosjektplan".  

 

Behandling 
Styrets behandling: 
Styret voterte mellom Geir Waage sitt forslag til vedtak og administrasjonens innstilling.  
Geir Waages forslag ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer.  
 

Vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre utsetter saken til neste styremøte. Sekretariatet bes 
om å hente inn ekstern kompetanse i prosjektarbeid, som skal bidra i utviklingen av en 
helhetlig prosjektplan. 
 
 
 
 

ST 16/2022 Tillatelse til motorferdsel -Láhko nasjonalpark - 
Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Hytte ved Store 
Sandvatn - Kristen Halsan 

Tillatelse til motorferdsel -Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-
Ruffedalen naturreservat - Hytte ved Store Sandvatn - Kristen Halsan 

 
Forslag til vedtak – alternativ 1:  
  
Kristen Halsan gis tillatelse til begrenset bruk av snøskuter i Láhko nasjonalpark og 
Langvassdalen–Ruffedalen naturreservat for frakt av varer og utstyr til sin hytte ved 
ved Litle Sandvatnet, rett utenfor Láhko nasjonalpark i Gildeskål kommune. 
  
Tillatelsen er gitt med hjemmel til verneforskriften for Láhko nasjonalpark § 3 punkt 6.3 
d og Langvassdalen–Ruffedalen § 7 punkt 16 og 17. 
  
Vilkår for tillatelsen:  

All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagte kart er forbudt.    



Tillatelsen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å skade 
vegetasjonen og fram til at veien fra Fykan opp til Namnlaushøgda er brøytet. 
Hvis veien ikke blir brøytet gjelder tillatelsen frem til 1. mai. 

Tillatelsen gjelder i årene 2022 – 2023. 
Tillatelsen gjelder for én snøskuter og inntil to (2) turer per sesong for transport av 

varer og utstyr til egen hytte. 
Langfredag og 1. påskedag er snøskuterfrie dager. 
Hvis det er rein i nærheten av kjøretraseen skal farta reduseres til reinen har 

trukket unna. Den skal ikke forstyrres unødig. 
Tillatelsen, kart med inntegnet trasé og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 

vises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 
Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland etter endt periode. Ny søknad vil ikke bli 
behandlet før kjørebok er innsendt.  

  
Omsøkte kjøring vil også kreve tillatelse fra berørte kommuner og grunneiere. 
  
Forslag til vedtak – alternativ 2: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak fra 26 januar 2022. Klagen 
oversendes Miljødirektoratet for endelig behandling.  
  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 10.03.2022  
 
Audgar Carlsen Audgar foreslår å øke til tre turer i alternativ 1.  
 

Behandling 
Styrets behandling: 
Forslag til vedtak alternativ 1 ble vedtatt, med 8 stemmer, mot 3 stemmer for alternativ 2.  
Audgar Carlsen foreslo å endre vilkårene ti alternativ 1, fra to til tre turer.  
Audgar Carlsens forslag falt. Fire stemte for forslaget, mens syv stemte for sekretariatets 
innstilling 
 

Vedtak 
Styrets vedtak: 
Sekretariatets forslag til vedtak alternativ 1 ble vedtatt mot tre stemmer for alternativ 2: 
Kristen Halsan gis tillatelse til begrenset bruk av snøskuter i Láhko nasjonalpark og 
Langvassdalen–Ruffedalen naturreservat for frakt av varer og utstyr til sin hytte ved ved Litle 
Sandvatnet, rett utenfor Láhko nasjonalpark i Gildeskål kommune. 
Tillatelsen er gitt med hjemmel til verneforskriften for Láhko nasjonalpark § 3 punkt 6.3 d og 
Langvassdalen–Ruffedalen § 7 punkt 16 og 17. 
Vilkår for tillatelsen:  

 All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagte kart er forbudt.  



 Tillatelsen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å skade 
vegetasjonen og fram til at veien fra Fykan opp til Namnlaushøgda er brøytet. Hvis 
veien ikke blir brøytet gjelder tillatelsen frem til 1. mai. 

 Tillatelsen gjelder i årene 2022 – 2023. 
 Tillatelsen gjelder for én snøskuter og inntil to (2) turer per sesong for transport av varer 

og utstyr til egen hytte. 
 Langfredag og 1. påskedag er snøskuterfrie dager. 
 Hvis det er rein i nærheten av kjøretraseen skal farta reduseres til reinen har trukket 

unna. Den skal ikke forstyrres unødig. 
 Tillatelsen, kart med inntegnet trasé og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og vises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 
 Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland etter endt periode. Ny søknad vil ikke bli behandlet 
før kjørebok er innsendt.  

Omsøkte kjøring vil også kreve tillatelse fra berørte kommuner og grunneiere. 
 
 
 
 

ST 17/2022 Sjunkhatten nasjonalpark - Tråkking av skiløype - 
søknad om å binde sammen løypenettet i Røsvik og VFR-
traseen - Il Knubben v/ Thomas Lind 

Forslag til vedtak 
IL Knubben gis dispensasjon til å preparere løype med snøskuter over Sætervatnet for 
å koble sammen skiløypene i Røsvik og Øvre Valnesfjord. Dispensasjonen er to-årig, 
og ses på som et prøveprosjekt frem til forvaltningsplanen skal revideres. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.  
  
Vilkår: 

-Prepareringen skal gjøres med snøskuter i samsvar med vedlagt kart som viser 
løypetraseen (vedlegg 1). 

-Dispensasjonen gjelder preparering av løypen i perioden fra og med 1. november til og 
med 1. mai i årene 2022 og 2023.  

-Løypestatus skal holdes oppdatert på skisporet.no. 
-Løypa skal stikkes med stedegne treslag, og ikke bambus- eller plaststikker.  

  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 10.03.2022  
 
Geir Waage Geir Waage fremmet et forslag om å ta inn et nytt vilkår i tillatelsen: 

"Kjøring i april avklares med reindrifta".  
 



Behandling 
Styrets behandling 
Geir Waage sitt forslag til ekstra vilkår ble enstemmig vedtatt: "- Kjøring i april avklares med 
reindrifta"   
  
 

Vedtak 
Som innstillinga, med et femte vilkår foreslått av Geir Waage.  
IL Knubben gis dispensasjon til å preparere løype med snøskuter over Sætervatnet for å koble 
sammen skiløypene i Røsvik og Øvre Valnesfjord. Dispensasjonen er to-årig, og ses på som et 
prøveprosjekt frem til forvaltningsplanen skal revideres. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48.  
Vilkår: 
-Prepareringen skal gjøres med snøskuter i samsvar med vedlagt kart som viser løypetraseen 
(vedlegg 1). 
-Dispensasjonen gjelder preparering av løypen i perioden fra og med 1. november til og med 1. 
mai i årene 2022 og 2023.  
-Løypestatus skal holdes oppdatert på skisporet.no. 
-Løypa skal stikkes med stedegne treslag, og ikke bambus- eller plaststikker.  
- Kjøring i april avklares med reindrifta 
 
 
 
 

ST 18/2022 Eventuelt 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 10.03.2022  
 

Behandling 
Styrets behandling 
Etter styremøtet var det lagt opp til en workshop om overordnet besøksstrategi. På grunn av 
utsettelsen av sak 15/2022 ble denne sekvensen noe amputert, med stort fokus på denne 
styresaken.  
Overordnet besøksstrategi 
Sekretariatet orienterte om arbeidet med besøksstrategier for hver enkelt nasjonalpark, men 
også Midtre Nordland nasjonalparkstyrets mulighet for å lage en overordnet besøksstrategi for 
alle sine verneområder. Det er særlig kommunikasjonsplan som bør inngå i en slik strategi, og 
sekretariatet mener det vil være hensiktsmessig å ha en kommunikasjonsplan for hele Midtre 
Nordland, fremfor en for hvert enkelt verneområde. Sekretariatet orienterte også om 
Besøkssenter nasjonalpark Nordlands ønske om å utvikle en kommunikasjonsstrategi for å 
definere hvordan vi best mulig når ut til folk gjennom kommunikasjon og informasjon, med de 
ressursene som er tilgjengelig i dag.  
  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber sekretariatet om å få til et felles styremøte mellom 
MNNPS og styret til Nordland nasjonalparksenter, for å se hvordan en slik 
kommunikasjonsstrategi kan utvikles til det beste for begge parter. I forkant av dette møtet skal 
sekretariatsleder, daglig leder og begge styrelederne møtes for å forberede det felles 
styremøtet.  
  
Studietur Laponia 
Sekretariatet ba om innspill til program og fastsetting av  datoer til studieturen.  



Av innspill som kom inn: 
- Besøke Aiite museum 
- Se hvilke saker de behandler og hvilke problemstillinger de møter i sine verneområder 
- Hvordan jobber Laponia over større områder, og hvordan har de organisert dette arbeidet? 
- Laponia som forvalter av mange verneområder, likheter og ulikheter, hvordan behandles 
disse områdene samlet og hver for seg? Hvordan jobber de med besøksforvaltning og 
kanalisering i verdensarvområdet og i de verneområdene de forvalter? Hvordan håndterer de 
motorferdsel?  
Studieturen legges til 8. - 10. juni.  
  
 

Vedtak 
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