
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord,Beiarn hotell
Dato: 26.09.2012
Tidspunkt: 12.45 – 15.00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Ronny Skansen
Ole Petter 
Rundhaug
Hanne Etnestad

Nasjonalparkforvalter
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 Godkjenning av innkalling/ protokoll
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MIDNOR - Søknad om midler til drift og 
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Junkerdal nasjonalpark - Søknad om 
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Gåsvatnan LVO - søknad om dispensasjon til å 
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Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til uttransport 
av felt elg med bruk av snøscooter, ATV, lett 
beltekjøretøy, bandvogn og/eller bruk av 
leietransport - Johan Furebotten (Leveres ut i 
møtet)

2011/6955

AU 
41/2012

Bestillingsdialogen 2013 - Prossen framover 2012/5898

AU 
42/2012

Storlia NR og Saltfjellet-Svartisen NP - søknad 
om dispensasjon til bruk av helikopter i 
forbindelse med sanking av sau - Wanja 
Rakvåg (Leveres ut i møtet)

2012/6568

AU 
43/2012

Eventuelt

AU 36/2012 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.09.2012



AU`s vedtak – enstemmig:

Møteinnkalling, saksliste og protokoll fra AU-møtet 27. juni 2012 godkjennes.   

AU 37/2012 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.09.2012

AU`s vedtak – enstemmig:

Utvalget hadde ingen merknader, sakene tas til orientering

RS 1/2012 MIDNOR - Søknad om midler til drift og vedlikehold av parkeringsplass ved 
Stolpen - Saltdal - 2012 - 2015

RS 2/2012 MIDNOR - Søknad om grensejustering i Junkerdal nasjonalpark

RS 3/2012 VS: Tilskudd til utvikling av forvaltningsknutepunkt/nasjonalparkutstilling -
2012

AU 38/2012 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Christian Ruså

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.09.2012

Forslag til vedtak

Christian Ruså gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal
nasjonalpark for begrensa bruk av snøscooter på snødekt mark ved transport av varer og utstyr 
til privat hytte i Kvebilok ved Balvatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i §3, pkt. 6.3, bokstav 
c i verneforskriften.

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 - 2013.
- 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 01.08.2013.

AU`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 39/2012 Gåsvatnan LVO - søknad om dispensasjon til å bruke skuter til 
nødvendig transport til hytte - Finn Russånes

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.09.2012

Forslag til vedtak

Finn E. Rusaanes gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernomrade for bruk av snøskuter til transport av utstyr og varer mellom Tømmerdal 
og hytte ved Kvitbergvatnet. 

Dispensasjonen er gitt fra kapittel IV, punkt 7 i med hjemmel i kapittel VI, punkt 2 i 
verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernomrade.

Dispensasjonen gis pa følgende vilkar:
- All kjøring utenom angitte formål og kjørerute inntegnet på tidligere oversendt kart er 

forbudt.

- Nodvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.

- Dispensasjonen gjelder fra 1. mars til 30. april, 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.

- Om det er rein i omradet, skal det vises spesielt hensyn til denne.

- Dispensasjonen, kart med inntegnet kjørerute og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring 

og forevises ved kontroll. 

- Kjorebok sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Storjord, 8255 Røkland etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.



AU`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 40/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til uttransport av felt elg med bruk av snøscooter, ATV, lett 
beltekjøretøy, bandvogn og/eller bruk av leietransport - Johan Furebotten

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.09.2012 

Forslag til vedtak

1. Johan Furebotten gis dispensasjon til bruk av lett beltekjøretøy (elgtrekk/jernhest) for 

uttransport av felt elg i på Statskogs vald i Fridalen i Sjunkhatten nasjonalpark. Dispensasjonen 

gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 6.3 i, jfr § 3 6.1 i verneforskriften for Sjunkhatten 

nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:

- Dispensasjonen gjelder for 2012-2013 og gjelder kun for uttransport av felt elg.
- Det skal tas hensyn til dyreliv og vegetasjon ved bruk av beltekjøretøyet.
- Det skal ikke settes varige spor i terrenget. Med varige spor menes spor som er synlige over 
flere sesonger. Dette betyr at dispensasjonen til bruk av elgtrekk i forbindelse med utfrakt av felt 
elg gir tillatelse til å kjøre på myr og ellers i terrenget men at hovedhensikten med vilkårene er 
at kjøringen ikke skal føre til varige spor og forringelse av naturverdiene i området.
- Det skal innhentes tillatelse fra grunneiere og kommune før kjøringen starter.
- Dispensasjonen gjelder kun for lett beltekjøretøy, elgtrekk, som ikke setter varige spor i
terrenget.
- Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

2. I henhold til verneforskriftens § 4 gis Johan Furebotten avslag på søknad om dispensasjon til 

bruk av snøscooter, ATV og bandvogn som kjøretøy for uttransportering av felt elg i Fridalen i 

Sjunkhatten nasjonalpark.

AU`s behandling: 

Au diskuterte om en burde gi tillatelse til bruk av ATV i forhold til at denne søker ble gitt 
tillatelse i fjor for bruk av ATV til uttransportering av felt elg. AU konkluderte imidlertid 
på at i disse sakene må en forholde seg til retningslinjene i forvaltningsplanen og 
verneforskriften. 



AU`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 41/2012 Bestillingsdialogen 2013 - Prossen framover

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.09.2012

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget støtter sekretariatets plan for prosessen med bestillingsdialogen framover.

AU`s behandling: 

Dato for neste AU-møte ble endret fra 06.11.12 til 19.11.12. Møtested var en enig om 
at skulle legges til Fauske. 

AU`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

AU 42/2012 Storlia NR og Saltfjellet-Svartisen NP - søknad om dispensasjon 
til bruk av helikopter i forbindelse med sanking av sau - Wanja Rakvåg

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.09.2012

Forslag til vedtak

1. Wanja Rakvåg gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Storlia NR og 

Saltfjellet – Svartisen NP for bruk av helikopter i forbindelse med sanking av sau. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vilkår for dispensasjonen:
Dispensasjonen gjelder for et begrenset antall turer fram til 10. oktober 2012. Hvis værforhold 
skaper problemer, gjelder tillatelsen fram til 15.oktober 2012. Det gis dispensasjon til 
lavtflyvning under 300 meter og landing med helikopter i Storlia NR og Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark NP.

- Dispensasjonen er betinget av nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier.

- Hvis det er rein i området skal det tas hensyn til det.

- Før flygingen starter, skal Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Per Thomas Kuhmunen varsles.



- Landingsplass benyttes uten at vegetasjon og terreng påføres slitasjeskader.

  

AU`s behandling:

Det ble satt fram forslag fra Siv Mosleth om å endre nest siste punkt i vilkårene til at reindriften 
kontaktes i stedet for varsles.

Arne Bjørn Vaag mente at det måtte angis et bestemt antall helikopter turer, ikke kun et 
begrenset antall turer. Foreslo at vilkåret om begrenset antall turer ble tatt ut. 

AU`s vedtak – enstemmig:

Wanja Rakvåg gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Storlia NR og Saltfjellet –

Svartisen NP for bruk av helikopter i forbindelse med sanking av sau. Dispensasjonen gis med 

hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vilkår for dispensasjonen:
Dispensasjonen gjelder for leting etter beitedyr fram til 10. oktober 2012. Hvis værforhold 
skaper problemer, gjelder tillatelsen fram til 15.oktober 2012. Det gis dispensasjon til 
lavtflyvning under 300 meter og landing med helikopter i Storlia NR og Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark NP.

- Dispensasjonen er betinget av nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier.

- Hvis det er rein i området skal det tas hensyn til det.

- Før flygingen starter, skal Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Per Thomas Kuhmunen 

kontaktes.

- Landingsplass benyttes uten at vegetasjon og terreng påføres slitasjeskader.

AU 43/2012 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.09.2012

Sekretariatet la frem en drøftingssak om evaluering av faglig rådgivende utvalg som en 
forberedende sak til styremøtet i desember. På grunn av dårlig tid i møtet ble det valgt å utsette 
denne saken. 

Siv Mossleth mente en burde se på muligheten for å arrangere en høstkonferanse med ulike 
foredragsholdere, lignende som er gjort i Reinheimen.

Sekretariatet informerte om status i to søknader som er sendt inn av Nordlandsforskning 
angående verdiskapning. Status er at søknadene er under behandling. 



I forkant av AU-møtet var det drøftinger med Beiarn kommune og Osbakk grunneierlag, 
referatet fra møtet blir lagt ut på nasjonalparkstyret sin hjemmeside.


