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AU 12/2012 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.03.2012

Vedtak: Ingen referatsaker

AU 13/2012 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.03.2012



AU`s vedtak - enstemmig: Møteinnkalling, saksliste og protokoll fra AU-møtet 23. 
februar 2012 godkjennes.  

AU 14/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til bruk av 
snøscooter til transport av utstyr ved Færøyvalen - Jørn Ove Strømsnes

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.03.2012

Forslag til vedtak 1 

Jørn Ove Strømsnes gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark til å 
kjøre 6 tur/returer med snøskuter fra Fridalen i Valnesfjord til hytte ved Færøy. Dispensasjonen 
gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 6.3 f og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt.
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.    
- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (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 kl 07.00 og 23.00. I mars og april 
gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 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 01.08.2015.

Forslag til vedtak 2

Jørn Ove Strømsnes gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten 
nasjonalpark for bruk av snøskuter i forbindelse med uttak av gran og vedhogst til hytte ved 
Færøyvalen i Sørfold kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for 
Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.  

Vilkår for dispensasjonen:

- Antall kjøringer for transport av ved og gran er begrensa oppad til fire (4) dager pr. 
sesong (ubegrensa antall turer pr dag) og kjøring skal følge løype i kart fra hogstområde 
til hytte.

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.  
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge



- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015. Dispensasjon gjelder for 
perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.          

- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter.
- 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 01.08.2015.

Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen.

Vedtak: enstemmig vedtatt 

AU 15/2012 Saltfjelelt - Svartisen nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for 
helikoptertransprot til Tåkeheimen - Bodø og omegn turistforening

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.03.2012

Forslag til vedtak     

Bodø og Omegns Turistforening v/Berit Irgens gis dispensasjon fra kap. IV, pkt. 4.1 i Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark, for transport av ved  og utstyr med helikopter til Tåkeheimen. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i kap. IV, punkt 4.3 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for landing med helikopter ved Tåkeheimen en – 1 dag i 

perioden april - juni 2012 - 2013.
- All kjøring utenom angitte formål og trase er forbudt.
- Transporten skal foregå på hverdager. 
- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge
- Før dispensasjonen tas i bruk skal det gis melding til oppsynet i området; Statskog 

Fjelltjensten v/Kristian Sivertsen, tlf 98842329.
- Forvaltningsmyndigheten; Midtre Nordland nasjonalparkstyre, skal informeres når 

transporten er utført
- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av arbeidet og forevises ved 

kontroll  

Behandling i arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget bemerket at søknaden ikke ble gitt for 
mer enn to år. Sekretariatet påpekte at en ikke ønsket å gi for mer enn to år av hensyn 
til ny forvaltningsplan under utarbeiding, samt koordinering av alle søknadene fra Bodø 
og omegn turistforening.    
  

Vedtak: enstemmig vedtatt 



AU 16/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til bruk av 
snøscooter i forbindelse med transport av bagasje til Erlingbu - Mellommyra 
barnehage, Bodø

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.03.2012

Forslag til vedtak 

Mellommyra barnehage gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten
nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til BULs hytte Erlingbu i Bodø 
kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i verneforskriften for Sjunkhatten 
nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:
- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt.
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 26.03.2012 – t.o.m. 28.03.2012.
- Dispensasjonen gjelder for fire (4) turer med to (2) snøskutere.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- 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 01.08.2012.

Vedtak: enstemmig vedtatt  

AU 17/2012 Junkerdal nasjonalpark -  Søknad om dispensasjon for 
motorisert transport av utstyr og ved til hytta ved Nenna - Lars Anders 
Lunde

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.03.2012

Forslag til vedtak  

Lars Anders Lunde, Fauske gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal 
nasjonalpark for begrensa bruk av snøskuter på snødekt mark til frakt av utstyr og ved til privat 
hytte ved Nenna, hjemlet i verneforskriftens §3, pkt. 6.3, bokstav c. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer for transport av varer og 

utstyr til hytta.
- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å

skade vegetasjonen og fram til 1. mai i årene 2012 - 2015.



- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
- 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 skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved

kjøring og forevises ved kontroll. 
- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og

sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2012.

Vedtak: enstemmig vedtatt  

AU 18/2012 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for 
motorisert transport i forbindelse med befaring av gulv i Midtistua - Bodø og 
omegn turistforening

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.03.2012

Forslag til vedtak  

Bodø og Omegns Turistforening v/Berit Irgens gis dispensasjon fra kap. IV, pkt. 4.1 i Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark, for bruk av snøscooter i forbindelse med befaring av Midtistua i 
forbindelse med reparasjon / restaurering av hytta. Dispensasjonen gis med hjemmel i kap. IV, 
pkt. 4.3 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Følgende kjøretrase skal følges: P-plassen ved Skoglund-Djupvatnet-Bjøllåvasstua –

langs Bjøllåvatnet - Midtistua.
 Dispensasjonen gjelder for 1 - en tur med 2 – to snøscootere i perioden 10. mars –

01.mai 2012. Kjøringen skal gjennomføres på hverdager.
 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager
 Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge
 Før  dispensasjonen nyttes skal det gis melding til oppsynet, Statskog Fjelltjenesten v/ 

Kristian Sivertsen, tlf 98842329)
 Forvaltningsmyndigheten; Midtre Nordland nasjonalparkstyre, skal informeres når 

transporten er utført
 All kjøring utenom angitte formål og trase er forbudt og kjøring under opphold på hytta

er forbudt
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne
 Dispensasjonen skal medbringes under transporten og forevises ved kontroll



Vedtak: enstemmig vedtatt  


