
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Fauske hotell
Dato: 19.11.2012
Tidspunkt: 10:00 – 16.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Eva Stina Anderson Nestleder
Arne B. Vaag Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Ole Petter Rundhaug
Hanne Etnestad

Nasjonalparkforvalter
Nasjonalparkforvalter

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

AU 
45/2012

Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 
46/2012

Referatsaker 2003/577

RS 4/2012 Vedtak - Dispensasjonssak om motorferdsel -
Stolpen gård - Gåsvatnan landskapsvernområde

2011/587

RS 5/2012 Innspill til tiltak - Bestillingsdialogen 2012/5898

RS 6/2012 MIDNOR -  Innspill til tiltak i nasjonalparkene 
Midtre Nordland

2012/5898

RS 7/2012 MIDNOR - Spørsmål vedr framdrift - Innfallshavn 
Sjunkhatten nasjonalpark

2012/6862

RS 8/2012 MIDNOR - Etablering av parkering og løype mot 
Sjunkhatten nasjonalpark / Erlingbu

2012/6862

AU 
47/2012

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om 
kjøretillatelse til egen hytte på Viskis - Jim 
Aronsen

2012/6454

AU 
48/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften i forbindelse 
med bruk av ATV og snøscooter til transport av 
varer, materialer og utstyr til Nordlund gård i 
Jarbrudalen- Lars Monsen

2012/6906

AU 
49/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - dispensasjon 
fra motorferdselforbudet for transport til egen 
hytte - Sissel Pettersen

2012/6759

AU 
50/2012

Bestillingsdialogen 2013 - Innspill til tiltak for 2013 2012/5898

AU 
51/2012

MNNPS - Forslag til budsjett for 2013 2012/8064

AU 
52/2012

Eventuelt 2003/577



AU 45/2012 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.11.2012

AU’s vedtak – enstemmig:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

Protokoll fra AU-møtet 26.09.2012 legges fram på styremøtet 6.desember for signering.

AU 46/2012 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.11.2012

AU’s vedtak – enstemmig:

Utvalget hadde ingen merknader, sakene tas til orientering.

RS 4/2012 Vedtak - Dispensasjonssak om motorferdsel - Stolpen gård - Gåsvatnan 
landskapsvernområde

RS 5/2012 Innspill til tiltak - Bestillingsdialogen

RS 6/2012 MIDNOR -  Innspill til tiltak i nasjonalparkene Midtre Nordland

RS 7/2012 MIDNOR - Spørsmål vedr framdrift - Innfallshavn Sjunkhatten nasjonalpark

RS 8/2012 MIDNOR - Etablering av parkering og løype mot Sjunkhatten nasjonalpark / 
Erlingbu

AU 47/2012 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om kjøretillatelse til 
egen hytte på Viskis - Jim Aronsen

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.11.2012

Forslag til vedtak

Jim Aronsen, Junkerdal gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i
Saltfjellet landskapsvernområde, jf kap. IV, pkt. 8, for bruk av snøskuter på snødekt mark til
transport av utstyr og varer til egen hytte ved Østerrundvatnet på Viskis. 



Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kap. VI, pkt. 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og kjørerute inntegnet på kart er forbudt.
* Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
* Dispensasjonen gjelder fra 1. mars til 1. mai, 2013 og 2014.
* Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager
* Dispensasjonen gjelder mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00
* Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og det antall turer som trengs for
   nødvendig frakt. Antallet turer er likevel begrenset oppad til 6 turer.
* Vedlagt kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre,
   Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet kjørerute og utfylt kjørebok skal tas med ved
   kjøring og forevises ved kontroll.

AU’s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 48/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften i forbindelse med bruk av ATV og snøscooter til transport 
av varer, materialer og utstyr til Nordlund gård i Jarbrudalen- Lars Monsen

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.11.2012

Forslag til vedtak

Lars Monsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde, jfr. kap. IV, punkt 7 for bruk av ATV og snøscooter til transport av varer, 
materialer og utstyr til Nordlund gård i Jarbrudalen. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
verneforskriftens kap.VI, punkt 8 i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde.
  

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder fra verneområdets grense ved Tverrlimyra og inn til Jarbrufjell 

gård, langs den gamle adkomstveien inn til gården. 

 All kjøring utenom angitte formål og trase på vedlagt kart er forbudt.

 Dispensasjonen gjelder for perioden 2012 - 2014.

 Dispensasjonen gjelder for bruk av en (1) snøscooter på vinterføre og for bruk av en (1)

ATV/traktor i barmarksesongen. Dispensasjon gjelder for det antall turer som er 

nødvendig for bruk og drift av gården. 

 Dispensasjonen gjelder transport av varer, materialer og utstyr, men ikke transport av 

personell.



 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.

 Nødvendig tillatelse fra kommune og grunneier må foreligge. 

 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 31.01.2015.  

AU’s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 49/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - dispensasjon fra 
motorferdselforbudet for transport til egen hytte - Sissel Pettersen

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.11.2012

Forslag til vedtak

Sissel Pettersen, Rognan gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan
Landskapsvernområde, kap. IV pkt. 7, for bruk av snøskuter til frakt av varer og utstyr til egen
hytte ved Kvitbergvatnet. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, punkt 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars - 01. mai i årene 2013 og 2014.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer med en (1) snøskuter for nødvendig
   frakt av materialer og utstyr.
* Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre,
   8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.14.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved
   kjøring og forevises ved kontroll.

AU’s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



AU 50/2012 Bestillingsdialogen 2013 - Innspill til tiltak for 2013

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.11.2012

Forslag til vedtak

Tiltaksplanen tas til orientering av arbeidsutvalget.
Sekretariatet arbeider videre med planen for framlegging på styremøte den 06.12.12.

AU’s behandling:

DN-notat 2007-1 «Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder» og postformålet 
for tiltaksmidler til nasjonalparkene gjennomgått.

Foreløpig tiltaksplan for 2013 gjennomgått.

AU ønsket større satsing på prosjekt med verdiskaping, bl.a. bør informasjon og 
naturveiledning mot barn og unge være et satsingsområde.

Informasjon om reindriften i nasjonalparken i samarbeid med reindriftsforvaltninga og 
reindriften er et prosjekt som bør prioriteres høyt.  Siv Mossleth og Eva Stina Anderson 
foreslo informasjon på styrets hjemmeside med kontaktinformasjon som et aktuelt tiltak.

Arne Bjørn Vaag bemerket at oppfølging av fylkesdelplanen for Sjunkan – Misten 
tilknyttet Sjunkhatten nasjonalpark, bør ha styrets oppmerksomhet framover 

Spørsmålet om dekning av kostnader ved nymerking av grensen for Rago nasjonalpark 
bør tas opp med Direktoratet for naturforvaltning.

På møtet ble agenda for det påfølgende Bestillingsdialogmøtet med Statens 
Naturoppsyn gjennomgått. Følgende tema for møtet ble satt opp:

• Bestillingsdialogen 2013 - orientering fra SNO om budsjettrammer, postformål, 
premisser for tildeling og prioritering tiltak

• Rapportering for 2012, kort gjennomgang av B og C-lista
• Bestilling 2013 - gjennomgang foreløpig tiltaksplan 2013
• Oppsynsressurser 2013 - utfordringer Midtre Nordland

- Sjunkhatten - utvidet kjøp av tjenester fra Fjelltjenesten?

- Lahku - forvalter-stilling, hva med oppsynsressurser?
• Naturveiledning
• Verdiskaping
• Verneområdeloggen - hva skjer? Framtidig rapportering til forvaltningen
• Eventuelt

AU’s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



AU 51/2012 MNNPS - Forslag til budsjett for 2013

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.11.2012

AU’s behandling:

Budsjettet ble lagt fram på møtet og gjennomgått.

AU’s vedtak – enstemmig:

AU tar budsjettet til etterretning. Budsjettet legges fram for nasjonalparkstyret på møtet 
06.12.12.

AU 52/2012 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.11.2012

Tidspunktet for neste styremøtet ble tatt opp, AU vedtok å holde fast ved fastsatt 
møtedato 6.desember 2012.

Saken om evaluering av Faglig Rådgivende utvalg utsettes til første møtet på nyåret.

Ole Petter Rundhaug informerte fra forvaltersamling på Røros 13 – 15 november.

Forvalterne informerte om at det er kommet signal om at Lahku nasjonalpark vil bli 
opprettet før jul 2012, og at en ny nasjonalparkforvalter vil bli ansatt. 

Forvalterne informerte fra opplæringen for nye styremedlemmer og varamedlemmer i 
Bodø 31.oktober. Dessverre få deltagere, og kun to varamedlemmer fra Midtre 
Nordland.

Forvalterne informerte om at de fleste kommunene i styret var besøkt i forbindelse med
presentasjonen av den nye forvaltningsordningen rundt i kommunene, kun Bodø og 
Beiarn står igjen. 


