
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 21.06.2013
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Eva Stina Anderson Nestleder

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Arne B. Vaag MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for
Arild Nohr Arne B. Vaag

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Ole Petter Rundhaug Nasjonalparkforvalter

  Ronny Skansen     Nasjonalparkforvalter
  Hanne Etnestad     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 
21/2013

Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 
22/2013

Referatsaker 2003/577

RS 13/2013 Tilrår at klagen ikke tas til følge - Klage på vedtak -
Dispensasjon fra verneforskriften - Sjunkhatten 
nasjonalpark - Geir og Anne - Brit Pedersen

2012/4369

RS 14/2013 Påmelding til Laponia seminar i Porjus, Sverige 2013/4387

AU 
23/2013

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
mindre endringer av trase på T-merket sti - Bodø og 
omegn turistforening

2013/135

AU 
24/2013

Eventuelt 2003/577

AU 
25/2013

Rago nasjonalpark - Dispensasjon for 
helikoptertransport i forbindelse med gjenreisning av 
Fjellrosen - Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening

2012/162

AU 21/2013 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2013 

AU’s vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll fra siste AU-møte godkjennes.

AU 22/2013 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2013 

AU’s vedtak – enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Drøftingssaker i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre:



Rutiner i styret ved godkjenning av møtereferat

Oppfølging faglig rådgivende utvalg - planlegging av møte 5.desember 2013

Planlegging  av  befaring 23.september 2013 – skisse til program

Kl.09:30 Oppmøte for alle ved hovedinnfallsporten ved E6 Storvollen
Orienteringer 
- Om innfallsporten slik den framstår i dag – Rana kommune/Statskog FT

- Vedtatte planer for E6 på strekningen – parkering, info-/rasteplass – Statens 

Vegvesen/Rana kommune

o Grunneier i området inviteres til å delta

-     Polarsirkelen Friluftsråd v/Knut Berntsen – organisering og aktiviteter

Kl.10:15 Parkering  for alle – P-plass  v/forsamlingshuset Storvollen
Kl.10:30 Stormdalsheia – bru, infotavle  m.v

- Grunneier inviteres til å redegjøre om situasjonen

Kl. 10:45-12:00 Vandring med stopp v/utsiktspunkt og Bredekfossen
Kl.12:00 – 14:00 Granneset

- Historikk, restaurering, drift som åpent husvær, aktiviteter  - Statskog

- Pågående restaurering av låven

- Forskningsprosjekt

- Vandring og omvisning

- Lunsj med kulturinnslag

Kl. 14:00 -14:30 Vandring til Bredek m/stopp v/hengbrua
Kl.14:30 – 16:00 Bredek

- Historikk, restaurering, drift, aktiviteter – Helgeland Museum/Polarsirkelen 

Friluftsråd

- Skjøtselsplan for slåttemarka – biologisk mangfold v/fagbotaniker

- Dagens skjøtsel – Statskog Fjelltjenesten

- Vandring  og omvisning

- Om Stormdalen og Inner Bredek

- Kaffe med svekaka

Kl. 16:00 – 17:00 Vandring langs sti med kryssing av Tespa – til Storlia NR

Kl.17:00 Storlia naturreservat – granplantefelt, beitebruk, ferdsel
Orienteringer:
- Om framtidig verneform – FM i Nordland

- Produktiv skog og plantefelt 

o Grunneierne inviteres til å orientere/presentere sine synspunkter på framtidig 

forvaltning

- Framtidige mulige løsninger for parkering og ferdsel i området

o Rana kommune

Kl.18:30 Retur P-plass ved forsamlingshuset Storvollen

Planlegging av styremøte 24.september 2013 – Meyergården hotell Mo i Rana



o Orienteringer kl.09:00-10:00

 Oppfølging av styreevalueringen

 «MNNPS sett utenfra» - Salten Friluftsråd v/Bjørn Godal

RS 13/2013 Tilrår at klagen ikke tas til følge - Klage på vedtak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Sjunkhatten nasjonalpark - Geir og Anne - Brit Pedersen

RS 14/2013 Påmelding til Laponia seminar i Porjus, Sverige

AU 23/2013 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om mindre 
endringer av trase på T-merket sti - Bodø og omegn turistforening

Forslag til vedtak
Bodø og Omegns Turistforening gis dispensasjon for omlegging av stien fra Skulneset 
(Tollådal) til Nordre Bjellåvatn etter angitt trasè i området NV for Djupvatnet. Dispensasjonen 
gis fra kap. IV, pkt. 1.1 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark med hjemmel i 
kap IV, pkt. 1.3.

 Løypa skal merkes etter trasè som angitt i søknaden.
 Løypa skal kun T-merkes etter standarder gitt av Den Norske Turistforening, og kun der det 

er nødvendig med merking.
 Tiltaket skal gjennomføres mest mulig hensynsfullt og skånsomt i forhold til 

verneverdiene.
 Når ny trasé er merket skal merkingen av den gamle traséen fjernes

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2013 

Forslag til vedtak
Bodø og Omegns Turistforening gis dispensasjon for omlegging av stien fra Skulneset 
(Tollådal) til Nordre Bjellåvatn etter angitt trasè i området NV for Djupvatnet. Dispensasjonen 
gis fra kap. IV, pkt. 1.1 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark med hjemmel i 
kap IV, pkt. 1.3.

 Løypa skal merkes etter trasè som angitt i søknaden.
 Løypa skal kun T-merkes etter standarder gitt av Den Norske Turistforening, og kun der det 

er nødvendig med merking.
 Tiltaket skal gjennomføres mest mulig hensynsfullt og skånsomt i forhold til 

verneverdiene.
 Når ny trasé er merket skal merkingen av den gamle traséen fjernes



AU’s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 24/2013 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2013 

AU’s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 25/2013 Rago nasjonalpark - Dispensasjon for helikoptertransport i 
forbindelse med gjenreisning av Fjellrosen - Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskeforening

Forslag til vedtak 

Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening gis dispensasjon fra kap.III pkt 2.4 a) i 
verneforskriften for Rago nasjonalpark for helikoptertransport i forbindelse med gjenreising av 
hytta Fjellrosen ved Litlverivatnet.
Dispensasjonen gis for lavtflyging og landing med helikopter ved Litlverivatnet for innflyging av 
tømmerdelen, materialer og utstyr. Dispensasjonen erstatter vedtak av 18.02.2013 i sak 6/2013.

Dispensasjonen har følgende vilkår:

Vilkår for helikoptertranporten:
* Forvaltningsmyndigheten skal informeres så snart som mulig når dato for flygingen skal   
   utføres 
* Dispensasjonen gjelder for inntil åtte (8) turer med et helikopter.
* Dispensasjonen gjelder for inntil fire (4) dager i løpet av perioden 25.06 – 01.09.2013
* Nedsetting av materialer skal skje på en slik måte at den er mest mulig skånsom mot
  vegetasjonen.
* Dispensasjonen skal tas med ved transporten og forevises ved kontroll.
* Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.
* Det skal tas hensyn til rein på beite – Duokta reinbeitedistrikt v/Signar Pavall, tlf: 41557680,
   bør kontaktes før transporten.
* Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av transporten. Kontaktperson er 
   Tore Veisetaune, tlf: 91627036.



Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2013 

Forslag til vedtak 

Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening gis dispensasjon fra kap.III pkt 2.4 a) i 
verneforskriften for Rago nasjonalpark for helikoptertransport i forbindelse med gjenreising av 
hytta Fjellrosen ved Litlverivatnet.
Dispensasjonen gis for lavtflyging og landing med helikopter ved Litlverivatnet for innflyging av 
tømmerdelen, materialer og utstyr. Dispensasjonen erstatter vedtak av 18.02.2013 i sak 6/2013.

Dispensasjonen har følgende vilkår:

Vilkår for helikoptertranporten:
* Forvaltningsmyndigheten skal informeres så snart som mulig når dato for flygingen skal   
   utføres 
* Dispensasjonen gjelder for inntil åtte (8) turer med et helikopter.
* Dispensasjonen gjelder for inntil fire (4) dager i løpet av perioden 25.06 – 01.09.2013
* Nedsetting av materialer skal skje på en slik måte at den er mest mulig skånsom mot
  vegetasjonen.
* Dispensasjonen skal tas med ved transporten og forevises ved kontroll.
* Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.
* Det skal tas hensyn til rein på beite – Duokta reinbeitedistrikt v/Signar Pavall, tlf: 41557680,
   bør kontaktes før transporten.
* Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av transporten. Kontaktperson er 
   Tore Veisetaune, tlf: 91627036.

AU’s behandling:

Saken ble sendt på høring i styret pr. e-post. Tilbakemelding fra 7 av styrets øvrige medlemmer 
med støtte til forslaget til vedtak.

AU’s vedtak etter høring i styret– enstemmig:

Som innstillingen.


