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AU 25/2012 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.05.2012 

Saker til orientering:  

- Presentasjon av MNNPS’s heimeside – klar for offentliggjøring
o Bør offentliggjøres nå og presenteres via AN, Saltenposten og Rana Blad
o Link til Sametinget bør legges inn i lag med kommuner/fylkeskommune
o Bør legge inn kontaktinformasjon for AU
o Bør stryke “under utvikling” 

- Møte med politistudenter Storjord 4.juni 2012 kl.09:00
o Siv Mossleth har anledning til å være med

- Ferdselstellere – møte mellom forvaltere og SNO 14.mai
- Tilsagn fra Kulturminnefondet – Fjellrosa kr. 50.000,- og stall Jordbruhytta kr. 70.000,-

o AU uttrykker tilfredshet med god uttelling på foreningenes søknader
- Klage til DN fra SFJFF – Fjellrosa – brev datert 25.januar 2012

o MNNPS ikke kjent med at et slikt brev var sendt
o Hensiktsmessig at MNNPS inviterer til et møte for å klarlegge økonomi, framdrift 

og innholdet i en avtale – AU ønsker å være representert i møtet



- Vedkjøring BOT – brev fra Knut Sivertsen 
o Brevet besvares fra sekretariatet

- Manglende rapport fra NINA – vurdering av konsekvenser av eventuell fysisk
- tilrettelegging innenfor Sjunkhatten nasjonalpark – frist 31.mars 2012

o Må følges opp av sekretariatet med rapport til styret 30.mai
- Dispensasjon reingjerde Saltfjellet – manglende rapportering fra Jernbaneverket

o Mail fra Almåsbro om tilbakemelding i uke 20
o Referatsak til styret 30.mai

- DN-samling 23.-25.april – Besøksstrategi – eks. Jotunheimen
- Pilotprosjekt Nordland nasjonalparksenter som nasjonalt naturhus – orienteringssak for 

styret 30.mai
o Bør forberedes sak til styremøtet hvor styret avgir en anbefaling

- Møte med Nordlandsforskning 4.mai om verdiskaping – konklusjoner 
o Gunn Elin Fedreheim bør inviteres til å presentere sitt forslag for styret 30.mai

- Infopunkt Storjord – status

- Saker til styremøtet 30.mai: 

- Referat-/orienteringssaker
o DN v/Bolstad – fjellrevprosjektet 
o Nordlandsforskning v/Gunn Elin Fedreheim – presentasjon av et mulig 

samarbeidsprosjekt
- Saker til behandling

o Verdiskaping – Nordlandsforskning (OPR)
o Utvikling av Nordland nasjonalparksenter til nasjonalt naturhus –

pilotprosjekt 2013-2018 (OPR)
o NINA – installasjoner i forbindelse med fjellrevprosjektet (HE)
o Sjunkhatten – klagesak motorferdsel barmark (RS)
o Klagesak – Røde Kors’s kjentmannsturer (RS)
o Prinsipper for samarbeidsavtaler - avtaler med BOT og FSJFF (OPR/HE)
o Søknad om gapahuk Kjemåvatnet (OPR)
o Søknad om bygging av anneks ved hytte på Lønsdal (HE)
o Søknad om utedo i Stabbursdalen (HE)
o Byggesak reindriftshytte Stallogropa (OPR)
o Oppstartmelding Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark (OPR)
o Høringsuttalelse E6 Krokstrand (OPR)
o Søknad om dispensasjon til bruk av ATV ved tilsyn av sau Jarbrudalen (meldt 

inn som søknad fra Stolpen gård) (RS)
o Møteplan for MNNPS’s besøk i kommunestyrene (OPR)
o Forvaltningsplan for Rago – utlegging til høring/offentlig ettersyn(HE)
o Sjunkhatten – kjøring til fastboende i Vassvika (RS)

Saker til drøfting:
- Hvordan ønsker det nye styret og AU å arbeide?

o Ønsker å jobbe strategisk og delegere kurante saker
o Når svar foreligger fra MD, vil styret ha seg forelagt et forslag til reglement for 

delegering. Det gjelder delegering fra styret til AU og til sekretariatet.
o Sekretariatet bør starte arbeidet nå med et slikt reglement som AU kan få til 

drøfting.
- Saksbehandlingsrutiner i AU og styret



o Sekretariatet uttrykte seg skeptisk til dagens mailrutiner der tilbakemeldingene 
fra medlemmene er mangelfulle. Ikke akseptabelt med en forvaltning hvor en 
konkluderer med at “den som tier samtykker”

o Styrets konklusjoner:
 Forventninger om at alle styre- og AU-medlemmer gir skriftlig 

tilbakemelding pr. mail innen avtalt frist
 Styreleder oppsummerer til sekretariatet med utgangspunkt i mottatte 

tilbakemeldinger
 Saker sendes på mail til AU’s medlemmer med kopi til varamedlemmer. 

Varsling pr. SMS bør vurderes.
- Møteplan for AU 2012

 Torsdag 7.juni kl.10:00 Storjord
 Program faglig rådgivende utvalg 3.september

o Heimeside
o Forvaltningspraksis 1.driftsår
o Oppstartmelding Saltfjellet-Svartisen
o Bestillingsdialogen 2012 og 2013
o Verdiskaping – gruppearbeid?

 Styresaker 4.september
 Onsdag 26.september kl.10:00 Storjord

 Bestillingsdialogen 2012 og 2013
 Tirsdag 6.november kl.10:00 Storjord

 Bestillingsdialogen 2013
 Styresaker 6.desember

- Rutiner reiseregninger for AU/styret
o Vil se nærmere på bruk av elektroniske skjema, men ønsker også at det legges ut 

skjema i møtet

- Hovedinnfallsporter Sjunkhatten – videre oppfølging fra styret
o Viktig at kommunene finner en møtedato som passer og at ordfører Lars K. 

Evjenth koordinerer dette
o Sekretariatet bidrar hvis det er ønskelig

- Dispensasjonsrutiner ved oppdrag som utføres av Fjelltjenesten
o Viktig med egne retningslinjer

- Avtaler med BOT og SFJFF – tilskudd fra MNNPS
o Ingen mulighet for delegering ut fra dagens vedtekter/stillingsbeskrivelser og 

avtalen må forelegges styret.
o Avtalene bør legges fram for styret i møte 30.mai

- Mediastrategi
o Medias dekning av aktuelle saker i vår 

 Media konfliktfokusert og tabloid
 Andre setter dagsorden og vi har problemer med å få oppmerksomhet om 

våre saker 
o Hovedfokus fra styret framover

 Konklusjoner i AU:
 Styret har vedtatt en mediainstruks, men vel så viktig med en 

mediastrategi



 Mediastrategi bør drøfte si styret
 Vi bør fokusere på de positive nyhetene

o Heimeside
o Årsmelding
o Gode prosjekt – Jordbruhytta, Fjellrosa, skjøtselstiltak
o Pressemeldinger og kronikker

o Bruk av heimesida – redaktøransvar
 Styreleder er redaktøransvarlig inntil videre

- FT-rapport nybygg ved reindriftshytte Stallogropa – behandling i styret
o Saken må forberedes og legges fram for styret 30.mai 
o Fylkesmann, grunneier, kommune og reinbeitedistrikt må kontaktes for å få saken 

opplyst på en god måte

- Møte med administrativt kontaktutvalg juni 2012 
o Aktuelle saker

 Heimeside MNNPS
 Erfaringer fra 1.driftsår
 Oppstartmelding
 Aktuelle prosjekter
 Motorferdsel – søknadsskjema
 Kjentmannskjøring Røde Kors
 Forsøpling
 Ulovlig bygging
 Hva synes kommunene om dette forumet?

- Opplegg befaring Sjunkhatten 29.mai
 Felles skyss Fauske-Røsvik
 M/S Blomøy – Røsvik-Tårnvik
 Overnatting og styremøte – Tårnvik Rorbuer
 Retur buss til Fauske

- Junkerdal NP - søknad om dispensasjon hyttebefaring  Moskijaure - Statskog

Au`s Vedtak – enstemmig: Referat- og drøftingssakene tas til orientering 

AU 26/2012 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.05.2012 

AU`s vedtak – enstemmig: Møteinnkalling, saksliste og protokoll fra AU-møtet 16. april 2012 
godkjennes. 



AU 27/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet materialtransport Jordbruhytta - Bodø & Omegn 
Turistforening

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.05.2012

Forslag til vedtak:

Bodø og Omegns Turistforening gis dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i
Gåsvatnan landskapsvernområde for skutertransport av materialer til bruk ved restaurering av 
stallen ved Jordbruhytta

Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kap. IV, punkt 7 med hjemmel i kapittel VI, punkt
2.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
- All kjøring utenom angitte formål og etter kjørerute langs traktorvei fra Stolpen fram
til Jordbruhytta er forbudt
- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge
- Dispensasjonen gjelder for perioden 24.april – 1.mai 2012.
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen gjelder mellom 07:00 og 23:00. Transporten skal om mulig
begrenses til ukedager.
- Dispensasjonen gjelder for det antall turer som er nødvendig for å gjennomføre transporten

AU`s vedtak – enstemmig: Som innstillingen 

AU 28/2012 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - dispensasjon fra motorferdselsforbudet i forbindelse 
med skadefelling av gaupe

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.05.2012 

Forslag til vedtak

Saltdal kommune gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
og Gåsvatnan landskapsvernområde for uttransport av personell i forbindelse med skadefelling 
av gaupe. Dispensasjonen gis fra henholdsvis kap. IV- punkt 4.1 og kap. IV- punkt 7 i 
verneforskriftene med hjemmel i paragraf 48 i naturmangfoldloven.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen er gyldig i det tidsrommet som skadefellingstillatelsen av 02.05.12
gjelder
- Det gis tillatelse for bruk av inntil tre snøskutere
- For å hindre forstyrrelse av rein, forutsettes det at jakta utøves i nært samarbeid med
reindriftsutøverne innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt
- Våpen skal være forsvarlig nedpakket under kjøring, jf. § 22-8 i våpenforskriften.
- Nødvendige tillatelser fra grunneier og kommune skal foreligge.



AU`s vedtak – enstemmig: Som innstillingen 

AU 29/2012 Rago nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Saltfjellet -
Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Søknad om tillatelse til bruk av viltkamera i 
forbindelse med jervregistring - Statens Naturoppsyn

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.05.2012 

Forslag til vedtak 1

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Rago nasjonalpark, kap. III, 
pkt 2.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldsloven § 
48 (jf § 77 i samme lov og kap. III pkt.3 i verneforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 2

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark, § 3, 
pkt 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldsloven § 
48 (jf § 77 i samme lov og § 4 i vernforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 3

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark, kap. IV, pkt. 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. IV pkt. 8 i verneforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 4

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Forslag til vedtak 5

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Gåsvatnan 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder i perioden 3.mai – 31.mai 2012.

 Dispensasjonen gjelder for et (1) til to (2) viltkamera ved hver hilokalitet.

 Ved oppsetting av viltkameraene skal det gjøres minst mulig inngrep på lokaliteten, stein skal i 

minst mulig grad brytes løs og flyttes.

 Festeanordninger / stolper for viltkameraene skal fjernes etter dispensasjonsperioden er utløpt, og 

eventuelle inngrep i området skal tilbakestilles.

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



AU`s behandling: Søknad i “tovte time”, men SNO innforstått med at saken måtte behandles i 
AU etter høringsrunde i styret. Bruk av overvåkingskamera vil redusere ferdselen i området i en 
sårbar tid for rein og andre arter. Uheldig å fremme en søknad som ikke er konkretisert på lokaliteter 
når vi er midt i kalvingstida. Det tas inn et punkt i vilkåret med følgende ordlyd. SNO tar kontakt med 
leder av reinbeitedistriktet før kamera plasseres ut. 

AU`s vedtak – enstemmig: 

Forslag til vedtak 1

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Rago nasjonalpark, kap. III,
pkt 2.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldsloven § 
48 (jf § 77 i samme lov og kap. III pkt.3 i verneforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 2

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark, § 3, 
pkt 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldsloven § 
48 (jf § 77 i samme lov og § 4 i vernforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 3

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark, kap. IV, pkt. 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. IV pkt. 8 i verneforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 4

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Forslag til vedtak 5

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Gåsvatnan 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder i perioden 3.mai – 31.mai 2012.

 Dispensasjonen gjelder for et (1) til to (2) viltkamera ved hver hilokalitet.

 Ved oppsetting av viltkameraene skal det gjøres minst mulig inngrep på lokaliteten, stein skal i 

minst mulig grad brytes løs og flyttes.



 Festeanordninger / stolper for viltkameraene skal fjernes etter dispensasjonsperioden er utløpt, og 

eventuelle inngrep i området skal tilbakestilles.

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

 SNO tar kontakt med leder av reinbeitedistriktet før kamera plasseres ut. 


