
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: , Teams 
Dato: 25.02.2022 
Tidspunkt: 13:00 - 13:15 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Geir Waage Leder  
Inga-Lill Sundset Nestleder  
Rune Berg Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Inge Sollund Ingvaldsen  
Johan Rova  

 
 
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 1/2022 Godkjenning av innkalling/ protokoll   
AU 2/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan 

landskapsvernområde - Søknad om bruk av 
snøskuter for frakt av innbo - Øyvind Stolpen 

 2011/587 

AU 3/2022 Dypen naturreservat - Begrenset uttak av lauvskog - 
Saltfjellet reinbeitedistrikt 

 2022/1401 

AU 4/2022 Junkerdal nasjonalpark - motorferdsel i forbindelse 
med forsvarets øving - cyberforsvaret - 2022 

 2022/1148 

AU 5/2022 Eventuelt   
 
 

AU 1/2022 Godkjenning av innkalling/ protokoll 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
25.02.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling godkjennes - enstemmig 
 
 
 
 

AU 2/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Søknad om bruk av snøskuter for 
frakt av innbo - Øyvind Stolpen 

Forslag til vedtak 
Øyvind Stolpen gis dispensasjon for bruk av snøskuter til utfrakt av innbo fra privat 
hytte ved Kvitbergvatnet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon gis med 
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.  
  
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

-All kjøring utenom angitte formål og løype på kart er forbudt 
-Tillatelsen gjelder for en snøskuter og inntil fire turer for transport av innbo  
-Tillatelsen gjelder frem til 1. mai 2022.  



-Hvis det er rein i nærheten av kjøretraseen skal farta reduseres til reinen har trukket unna. 
Den skal ikke forstyrres unødig. 

-Tillatelsen, kart med inntegnet trasè og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og vises 
ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 

-Langfredag og 1. påskedag er snøskuterfrie dager 
-Kjørebok skal føres for hver tur. Etter at dispensasjon har gått ut (enten etter 1. mai eller 

etter fire turer) skal det sendes et bilde av utfylt kjørebok til forvaltningsmyndigheten: 
fmnopost@statsforvalteren.no 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har ikke vurdert de privatrettslige forholdene i 
saken.  
  
I tillegg til denne dispensasjonen må det også innhentes tillatelser fra Saltdal kommune 
og private grunneiere.  
  
  
 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
25.02.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Som innstillingen - enstemmig 
 
 
 
 

AU 3/2022 Dypen naturreservat - Begrenset uttak av 
lauvskog - Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak 
Saltfjellet reinbeitedistrikt v. Per Thomas Kuhmunen gis tillatelse til begrenset uttak av 
lauvskog i Dypen naturreservat. Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 9 
bokstav i).  
  
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

-Tillatelsen gjelder for uttak av lauvskog i områder anvist på kart 
-Tillatelsen gjelder i januar – april i årene 2022, 2023, 2024 og 2025. 
-Det kan hugges inntil 30 bjørker (over 10 cm i diameter) i året innenfor de anviste kartene. 

I tillegg kan det ryddes småbusker/kratt.  

mailto:fmnopost@statsforvalteren.no


-Med uttak regnes også å felle trær til bakken som senere kan utnyttes til nødvendig for 
reinen 

-Det skal ikke hugges furutrær  

  
  
 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
25.02.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Som innstillinga - enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

AU 4/2022 Junkerdal nasjonalpark - motorferdsel i 
forbindelse med forsvarets øving - cyberforsvaret - 2022 

Forslag til vedtak 
Cyberforsvaret avdeling Bodø v/ Willy Rudborg gis dispensasjon til å gjennomføre en 
tur med snøskuter i Junkerdal nasjonalpark. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 på følgende vilkår:  
  

Dispensasjonen gjelder for en (1) tur i nasjonalparken i uke 9 i 2022  
Turen gjelder for inntil 8 snøskutere og skal i hovedsak følge kartutsnitt under «Bakgrunn»  
Kjøringen må kun skje på tilstrekkelig snødekt mark, slik at den ikke medfører skade på 

vegetasjon  

  
  
 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
25.02.2022  
 

Behandling 
 



Vedtak 
Som innstillingen - enstemmig  
 
 
 
 

AU 5/2022 Eventuelt 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
25.02.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Sekretariatet orienterte om tilsetningsprosesser, vikariat og engasjementstilling. 
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