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AU 30/2012 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 07.06.2012 

AU`s vedtak- enstemmig: Møteinnkalling, saksliste og protokoll fra AU-møtet 09. mai 2012 
godkjennes.

AU 31/2012 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 07.06.2012 

AU`s vedtak- enstemmig: Sakene tas til orientering  

- Saker til orientering:

o Saltfjellet-Svartisen NP/Gåsvatnan LVO – Klagesak ettersyn av sau – status etter kontakt 

med MD

 Sekretariatet har vært i kontakt med MD som håper å ha klart sitt endelige 

vedtak i løpet av 1-2 uker. De foreløpige signalene er at en støtter DN’s 

innstilling i saken.

 Saken må behandles pr. mail i AU straks MD’s vedtak foreligger.

o Byggesak Jarbrufjell – orientering for AU - Per Aronsen/Lars Monsen/repr. for 

Saltdalshytta

 Hovedpunkter fra orienteringen:

 Lars Monsen som eier gården har vært i kontakt med Saltdal kommune 

og er kjent med gjeldende verneforskrift for Gåsvatnan 

landskapsvernområde. Så langt har han ikke hatt anledning til å følge 

opp rådet om å ta kontakt med Nordland fylkeskommune som 

kulturvernmyndighet for å få en vurdering av eksisterende 

bygningsmasse.



 Ønsker å fornye deler av bygningsmassen ved å føre opp et nytt bygg på 

grunnmuren til dagens låve, et bygg som vurderes som falleferdig og 

uaktuelt å restaurere. Fasilitetene må oppfylle minimunskrav for å 

kunne utnyttes.

 Målet er å utvikle Jarbrufjell gård til et sted hvor det kan arrangeres 

villmarkskurs  og som kan framstå som et attraktivt sted å ta med 

mindre grupper av næringslivskunder. Området kan også ha potensial 

som arena for TV-serier.

 Lars Monsen er hundekjører og ønsker å benytte området til slike 

aktiviteter, herunder trene egne hunder i Jarbrudalen. Ide om å utnytte 

bygg slik at hundespann og gjester kan overnatte i lag i samme bygg. 

Ellers er det i forbindelse med hundeholdet aktuelt å vurdere 

inngjerding av deler av innmarka. 

 Rusånes Industrier/Saltdalshytta skal stå for gjennomføringen av 

prosjektet og vil også være en bruker av Jarbrufjell gård. De ønsker å 

gjennomføre prosjektet i perioder hvor de har ledig kapasitet i bedriften.

 AU har et ønske om befaring til Jarbrufjell gård. 

 Konklusjon:

 Lars Monsen vil via Rusånes Industrier fremme en søknad til MNNPS i 

løpet av juni som kan behandles i styret på møtet 4.september.

o “Fjellrosa” og stall Jordbruhytta – status

 Fjellrosa:

 Referat fra møtet på Fauske 15.mai foreligger og suppleres med 

konklusjonene fra møtet i Straumen 23.mai

 På møtet i Straumen hvor Bjarne Eriksen, Carl Pryds, Lars Evjenth og 

Arne B. Vaag deltok, møtte  ikke FSJFF.

 Byggesøknaden er behandlet i Sørfold kommune og en vurderer nå om 

de kulturvernfaglige krav er ivaretatt. Bjarne Eriksen utarbeider et notat 

som klargjør de kulturfaglige krav som må oppfylles i prosjektet.

 Stallen ved Jordbruhytta

 Forslag til avtale mellom MNNPS og BOT synes å være omforent

 Ny provisorisk do er satt opp, stallen er tømt og takplatene plukket ned

 Felles befaring vil bli gjennomført i løpet av juni – media bør inviteres 

med

o Hovedinnfallsporter Sjunkhatten – dato for møte med kommunene?

 Synspunkter fra sekretariatet:

 Bekymring for at oppfølgingen drar ut i tid og forventninger om at AU 

engasjerer seg i saken. Sekretariatets ulike initiativ har ikke ført fram.

 AU’s konklusjon:

 AU ber om at sekretariatet tar nye initiativ slik at møtet kan avholdes så 

raskt som mulig.

o Fagrapport fra NINA – foreløpig rapport foreligger

 Sekretariatet vurderer om vi har innspill til fakta-delen

 Endelig rapport oversendes styret straks den foreligger



o Skogvokterdagen 30.juni 2012

 Vi bør takke Statskog for invitasjonen

 MNNPS må vurdere hvordan en ønsker å profilere seg i slike sammenhenger og 

hvilke arenaer som er aktuelle – det er tilsvarende arrangement i flere av 

kommunene. 

Arenaer med fokus på utmarksnæring og det enkle friluftslivet synes mest aktuelle. Positivt hvis 
styremedlemmer/sekretariat kan delta på slike dager – det må bli som privatpersoner inntil 
styret har fastlagt ressursbruken på dette området som del av arbeidet med en media-
/informasjonsstrategi.   

- Drøftingssaker: 

o Styremøtet 30.mai 

 Utkast til protokoll ST-sak 54/2012.

 Ulovlig bygging – krav om begrunnelse for å unnlate anmeldelse – ref. nml/brev 

fra FM.

 AU’s konklusjon:

 Forslag til ordlyd i protokoll fra styremøtet 30.mai er OK.

 Krav til begrunnelse må ha nødvendig oppmerksomhet hos folkevalgte 

og sekretariat når slik saker kommer opp til behandling.

o Møte administrativt kontaktutvalg 20.juni 2012 – innspill til agenda

 AU’s konklusjon:

 Sekretariatets forslag til agenda vurderes som fornuftig

o Innhold i presentasjonen overfor kommunene høsten 2012

 15-20 minutter - kort tid?

 Møtedatoer Sameting og Fylkesting?

 Arbeidsdeling styremedlem – forvaltere

 Tema i presentasjonen – innrettes mot de tema som er relevante for 

besøkskommunen

 Organisering

 Erfaringer

 Besøksstrategi - Verdiskaping

 Oppstartmelding

 Bestillingsdialog

 Dialog med kommunene - høringsinstans

 Fordeling av kommuner

 RSK: Bodø, Sørfold

 HET: Saltdal, Fauske 

 ORU: Beiarn, Meløy, Rødøy, Rana

 AU’s konklusjon:

 Valgt representant fra kommunen bør innlede og forvalter gi en 

orientering

 De sametingsvalgte representantene bør delta på disse møtene – bør 

fordele kommunene mellom seg



 Bakgrunn for reformen, organisering og aktuelle saker/utfordringer 

innenfor den enkelte kommune bør presenteres uten at en går for 

detaljert til verks

 Forslag til opplegg og presentasjoner sendes AU for 

kommentarer/innspill

o Besøk hos Sametinget

 AU’s konklusjon:

 Sekretariatet må undersøke når dette kan skje og avklare hvem som bør møte

 Det bør også vurderes å avlegge områdestyret for reindrift et besøk – kan 

avklares via leder Tom Vidar Karlsen.

o Lapponia – utvidelse av verdensarvområdet til Norge – forslag fra Allan Sande om 

at styret avgir høringsuttalelse

 AU’s konklusjon:

 Styret er ikke invitert til å avgi høringsuttalelse og en mener det er riktig at 

Fylkesmannen i Nordland avgir uttalelse i denne saken som gjelder 

områdevern/opprettelse av nye verneområder.

 Sekretariatet bør sende brev til FM og Allan Sande – han bør gis honnør for sitt 

initiativ.

o Media- og informasjonsstrategi – videre arbeid

 AU’s konklusjon:

 Sekretariatet bes om å forberede sak til styremøtet 4.september hvor bl.a. 

følgende tema drøftes

 Medias fokus på styrets arbeid

 Bruk av heimesida

 Profilering utad

 Bruk av positive saker

 Deltakelse på arrangement

 Rollefordeling AU/styret/sekretariat

 I saken bør en også vurdere aktuelle indikatorer og målbarhet

o Avtaler om gjennomføring av bygge-/skjøtselstiltak m.v.

 AU’s konklusjon:

 MNNPS bør inngå avtaler med sine samarbeidsparter 

 Foreslåtte hovedpunkter i utkast til avtale synes fornuftig

 Avtalene bør ikke være mer detaljert enn det som er nødvendig – vil kunne 

variere fra prosjekt til prosjekt

o Bestillingsdialogen 2012 – status

 AU’s konklusjon:

 Styret må ha myndighet og ansvar som står i forhold til de oppgaver som skal 

løses

 Det er behov for en debatt rundt bestillingsdialogen og detaljstyring

o Program faglig rådgivende utvalg 3.september 2012

 Møtested – Rognan Hotell kl.10:00 -16:00 med innlagt lunsj



 Program – saker

o Heimeside
o Forvaltningspraksis 1.driftsår
o Besøksstrategi - verdiskaping
o Oppstartmelding Saltfjellet-Svartisen
o Bestillingsdialogen 2012 - status
o Bestillingsdialogen 2013 - invitasjon til å gi innspill – frist 1.oktober
o Styresaker 4.september

 AU’s konklusjon:
o Målet bør være et møte hvor vi tilrettelegger for en mer aktiv dialog enn 

den vi hadde i 2011. Innenfor tidsrammen kl.10-16 bør dette være 
mulig.

o En representant fra henholdsvis bonde- og småbrukerlag, grunneiere, 
reinbeitedistrikt, FNF-organisasjoner, reiselivsorganisasjoner og 
Statskog inviteres til å innlede 15 min. hver om

 Verdiskaping i og rundt verneområder
 Innspill til styret
 Tema for gruppearbeid

o Gruppearbeid rundt foreslått tema – først homogene og deretter 
heterogene grupper 

o Sekretariatet lager forslag til program som sendes AU for 
kommentarer/innspill

o Styremøte 4.september 2012

 Møtested – Storjord

 Orienteringssaker

 Prosjekt besøksstrategi - verdiskaping - status

 Saker

 Saltfjellet-Svartisen NP/Gåsvatnan LVO - Transport av elgslakt 

Jarbrudalen – Harald Sæterhaug

 Saltfjellet-Svartisen NP – disp. skuterkjøring til hytte Harondalen –

Rolv-Erling Iversen

 Junkerdal NP – søknad motorferdsel Solvågvatnet

 Forvaltningsplan for Rago – utsending på høring

 Økonomistatus pr. 1.juli 2012

 Bestillingsdialogen 2012 – status og nye behov?

 Bestillingsdialogen 2013 - prosess

 Avtaler om gjennomføring av bygge-/skjøtselstiltak m.v.

 Mediastrategi 

 Evaluering administrativt kontaktutvalg

AU’s konklusjon:

 Forventer at lista suppleres med innkomne saker

Nasjonalparkkonferansen 31.august-2.september 2012

AU’s konklusjon:

 Invitasjonen sendes styremedlemmene som melder seg på selv via DN’s 

heimeside og gir beskjed til sekretariatet. 



AU 32/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften i forbindelse med turorienteringsaktivitet i Øvre Valnesfjord 
- Fauske kommune

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 07.06.2012 

Forslag til vedtak 1

Valnesfjord idrettslag gis med dette dispensasjon fra forbudet mot inngrep i landskapet i
Sjunkhatten nasjonalpark for oppsett av 8 turorienteringsposter i Fauske kommune. 
Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 1.1 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 
forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:

 Dispensasjon gjelder for perioden 1. juni t.o.m. 30. september hvert år i perioden 2012-

2015. 

 Orienteringspostene skal plasseres i henhold til vedlagt kart (endringer for posten 57 og 

68 avtales i ettertid)    

Forslag til vedtak 2

Valnesfjord idrettslag gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene til ferdsel i 
forbindelse med turorienteringspostene og orienteringsløpet Saltenkarusellen den 28. august 
2012 i Øvre Valnesfjord i Sjunkhatten nasjonalpark. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 5.2 i
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen:

 Dispensasjonen angående turorienteringspostene gjelder for perioden 1. juni t.o.m. 30. 

september hvert år i perioden 2012-2015

AU`s behandling: Det var et ønske fra AU om at dispensasjon gis for perioden 2012-2013.

AU`s vedtak- enstemmig: 

Vedtak 1

Valnesfjord idrettslag gis med dette dispensasjon fra forbudet mot inngrep i landskapet i
Sjunkhatten nasjonalpark for oppsett av 8 turorienteringsposter i Fauske kommune. 
Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 1.1 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 
forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:

 Dispensasjon gjelder for perioden 1. juni t.o.m. 30. september hvert år i perioden 2012-

2013. 

 Orienteringspostene skal plasseres i henhold til vedlagt kart (endringer for posten 57 og 

68 avtales i ettertid).     



Forslag til vedtak 2

Valnesfjord idrettslag gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene til ferdsel i 
forbindelse med turorienteringspostene og orienteringsløpet Saltenkarusellen den 28. august 
2012 i Øvre Valnesfjord i Sjunkhatten nasjonalpark. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 5.2 i
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen:

 Dispensasjonen angående turorienteringspostene gjelder for perioden 1. juni t.o.m. 30. 

september hvert år i perioden 2012-2013

AU 33/2012 Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om dispensasjon for 
lavtflyging i forbindendelse med filmopptak langs Nordlandsbanen - NRK 
Hordaland

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 07.06.2012 

AU`s vedtak- enstemmig: som innstillingen  

Vedtak:
NRK Hordaland gis dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Saltfjellet 
landskapsvernområde, kap. IV pkt. 7, for lavtflyging i forbindelse med filmopptak langs 
Nordlandsbanen nordover til Polarsirkelen. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldlovens §48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder for 2 dager i uke 27 2.-6.juli 2012.
 Korridoren for lavtflyging settes til maksimalt 100 meter ut fra hver side av sporet
 Nødvendig tillatelse fra kommunen og Jernbaneverket som bane-/grunneier må 

foreligge.
 Dispensasjonen skal tas med ved flyging og forevises ved kontroll.
 Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.
 Det skal tas hensyn til rein på beite – Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Oluf Anders 

Kuhmunen, tlf. 905 39444 bør kontaktes før flyging.


