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Navn Møtte for Representerer 
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Øvrige frammøtte: 
Navn  
Inge Sollund Ingvaldsen  
Oskar Nyheim Pettersen  
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 

ST 40/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll   
ST 41/2022 Delegerte saker   
DS 
35/2022 

Rago nasjonalpark - Dispensasjon for bruk av 
helikopter - Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskeforening 

 2012/162 

DS 
36/2022 

Sjunkhatten nasjonalpark - svar på søknad om 
motorisert ferdsel - Kjell-Arne Carlsen 

 2013/382 

DS 
37/2022 

Svar på søknad - bruk av drone - Sjunkhatten 
nasjonalpark - Indre Salten Energi 

 2016/4531 

DS 
38/2022 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om bruk 
av helikopter for kartlegging av kulturminner - Knut 
og Toril Sivertsen 

 2019/148 

ST 42/2022 Referatsaker   
RS 9/2022 Junkerdalsura naturreservat - Utsiktspunkt - 

orientering - 2022 
 2019/2001 

RS 
10/2022 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Rapport fra 
studietur til Laponia 2022 

 2022/5619 

ST 43/2022 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Sammenlikning 
av norsk og svensk besøksforvaltning i 
verneområder 

 2022/5619 

ST 44/2022 Junkerdal nasjonalpark - Besøksstrategi - Endelig 
godkjenning 

 2017/1256 

ST 45/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Utkast til 
besøksstrategi før faglig gjennomgang i 
Miljødirektoratet 

 2019/3977 

ST 46/2022 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
Innfallsportprosjekt 2022 og videre 

 2022/3867 

ST 47/2022 Junkerdal nasjonalpark - flytting av 
kalvmerkingsgjerde fra omsøkt plassering - Balvatn 
reinbeitedistrikt 

 2020/3721 

ST 48/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
oppsetting av gjeterhytte ved Nordre Bjøllåvatnet- 
Per Thomas Kuhmunen 

 2022/3939 

ST 49/2022 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bygging av 
båtoppsett ved Rosna - Sulitjelma jeger- og 
fiskeforening 

 2016/2462 

ST 50/2022 Junkerdal nasjonalpark - søknad om nye vinduer 
hytte Salbergvatnet - Ronny Ingvaldsen 

 2019/642 

ST 51/2022 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
transport med ATV langs kjørespor til Jarbrufjell - 
Terje Berg 

 2012/1717 

ST 52/2022 Eventuelt   



 

ST 40/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling og protokoll fra forrige møte godkjennes - enstemmig 
 
 
 
 

ST 41/2022 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
De delegerte sakene tas til orientering - Enstemmig 
 
 
 
 

ST 42/2022 Referatsaker 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 

Behandling 
Sekretariatet orienterte styret om de to referatsakene, og gikk gjennom hovedpunkter i sakene. 
 

Vedtak 
Referatsakene tas til orientering - Enstemmig 
 
 
 
 



ST 43/2022 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
Sammenlikning av norsk og svensk besøksforvaltning i 
verneområder 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar sammenlikninga mellom norsk og svenske 
besøksforvaltning i verneområder til orientering. 
  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 
Marlen Rendall Berg Administrasjonen jobber videre med spørsmål om finansiering og 

sjekker muligheter innenfor Interreg-programmene Aurora og 
Creative Europe med utgangspunkt i et mulig samarbeid over 
landegrensene. 

 

Behandling 
Inge Ingvaldsen orienterte om saken. Misforståelser internt i sekretariatet har ført til at denne 
saken ble lagt frem for styresak. I utgangspunktet var det et notat som skulle brukes til en 
orientering for styret. Johan Rova orienterte om norsk og svensk verneområdeforvaltning, og 
om deltakelse i mulige LIFE-prosjekter.  
Marlen Rendal Berg sitt forslag ble enstemmig vedtatt, sammen med innstillinga fra 
administrasjonen.  
 

Vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar sammenlikninga mellom norsk og svensk 
besøksforvaltning i verneområder til orientering. Administrasjonen jobber videre med spørsmål 
om finansiering og sjekker muligheter innenfor Interreg-programmene Aurora og Creative 
Europe med utgangspunkt i et mulig samarbeid over landegrensene.  
 
 
 
 

ST 44/2022 Junkerdal nasjonalpark - Besøksstrategi - 
Endelig godkjenning 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyret vedtar å sende utkast til besøksstrategi for 
Junkerdal nasjonalpark til endelig godkjenning hos Miljødirektoratet.  
  
  



 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 
Marlen Rendall Berg Marlen foreslo tre endringer i besøksstrategien:  

- Fra: "Tradisjonelt friluftsliv, lokal bruk, stillhet og ro er viktige 
kvaliteter for nasjonalparken", til: "Tradisjonell friluftsliv, lokal bruk og 
lite støy er viktig kvaliteter for nasjonalparken".  
- Endre overskriftene på innfallsportene - slik at kun Storjord og 
Jakobsbakken fikk tittel som hovedinnfallsport, mens resterende blir 
startpunkt. 
  

 

Behandling 
Marlen Rendall Berg sine forslag til endringer ble enstemmig vedtatt, sammen med 
administrasjonens sin innstilling. Besøksstrategien oversendes Miljødirektoratet med 
endringene som er foreslått.  
 

Vedtak 
Besøksstrategien oversendes Miljødirektoratet med endringene som er foreslått.  
 
 
 
 

ST 45/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Utkast til 
besøksstrategi før faglig gjennomgang i Miljødirektoratet 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre sender utkast til besøksstrategi for verneområdene 
på Saltfjellet til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. 
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 

Behandling 
Inge Ingvaldsen orienterte om prosessen, arbeidet i referansegruppene, og møter med de ulike 
aktørene.  
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt - Som innstillinga 



 
 
 
 

ST 46/2022 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
Innfallsportprosjekt 2022 og videre 

  

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar saken til orientering. Nasjonalparkstyret støtter 
de foreslåtte omdisponeringene av de tildelte midlene, i påvente av en rammeavtale for 
å gjøre anskaffelser av prosjektering av innfallsporter.  
  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 

Behandling 
Johan Rova orienterte om innfallsportprosjektet 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt - Som innstillinga 
 
 
 
 

ST 47/2022 Junkerdal nasjonalpark - flytting av 
kalvmerkingsgjerde fra omsøkt plassering - Balvatn 
reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak 1 
Balvatn reinbeitedistrikt v/Kristine Maria Blind Helland gis tillatelse til bygging og 
oppføring av kalvmerkingsgjerde ved Salbergvatnet i Junkerdal nasjonalpark, med 
hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3.c. Det gis også tillatelse til inntransport av 
materiell og utstyr til bygging av gjerdet med helikopter med hjemmel i verneforskriftens 
§ 3 pkt. 6.3.c. Vedtaket opphever vedtak 34/2020 den 25.06.2020 i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre.  
  



  
Tillatelsen gis etter følgende vilkår: 
  

Plassering av merkegjerdet må ikke plasseres over, eller komme i konflikt med 
merket DNT-sti gjennom dalen. Fangarmer kan kun midlertidig settes opp over 
stien 

Tiltakshaver må påse at gjerdet ikke plasseres i konflikt med kulturminner i 
nasjonalparken. 

Overflødig gjerdematerial og utstyr brukt til byggingen må transporteres ut av 
området så snart gjerdet er ferdigstilt 

Plastnetting og annet til bruk under merkingen må ryddes opp og sikres gjennom 
sesongen, slik at det ikke oppleves som eller ender opp som søppel i 
nasjonalparken. 

Tillatelsen for bygging av gjerdet gjelder i 3 år etter at vedtak er fattet 
Avbøtende tiltak for å forhindre/redusere kollisjon med fugl kan innføres på et 

senere tidspunkt hvis det viser seg nødvendig 
Balvatn reinbeitedistrikt er selv ansvarlig for å fjerne og rydde opp gjerdet i tilfellet 

behovet skulle endre seg eller driften opphøre mv. 
Tillatelse til bruk av helikopter gjelder for nødvendig antall turer for inntransport av 

materiell og utstyr til bygging av gjerdet i 2023 
Balvatn reinbeitedistrikt er selv ansvarlig for å fjerne og rydde opp gjerdet i tilfellet 

behovet skulle endre seg eller driften opphøre mv. 
Tillatelse til bruk av helikopter gjelder for nødvendig antall turer for inntransport av 

materiell og utstyr til bygging av gjerdet i 2020 

Det bemerkes at dette ikke er en dispensasjon for barmarkskjøring i nasjonalparken. 
Dette må avklares i et møte mellom forvaltningen og reinbeitedistriktet i tråd med 
retningslinjer gitt i forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark. 
  
  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har ikke vurdert de privatrettslige forholdene i 
saken.  
  
Etter samtale med reindriftsforvaltningen i Nordland vil ny plassering også kreve ny 
behandling i Landbruksdepartementet.  
  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 

Behandling 
 



Vedtak 
Enstemmig vedtatt - Som innstillinga 
 
 
 
 

ST 48/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
oppsetting av gjeterhytte ved Nordre Bjøllåvatnet- Per 
Thomas Kuhmunen 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre videresender søknaden fra Per Thomas Kuhmunen, 
om oppsetting av gjeterhytte ved Nordre Bjøllåvatnet i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark, til Statsforvalteren i Nordlands reindriftsseksjon for videre oppfølging av 
søknaden.   
  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt - som innstillinga 
 
 
 
 

ST 49/2022 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bygging av 
båtoppsett ved Rosna - Sulitjelma jeger- og fiskeforening 

Forslag til vedtak 
Sulitjelma jeger- og fiskeforening gis tillatelse til å etablere tre (3) enkle båtoppsett på 
sørøst-enden av Rosna. Det gis unntak fra bestemmelsene som regulerer dette i 
gjeldende forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark etter nærmere begrunnelse. 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 bokstav a) på følgende 
vilkår:   
  

-Båtoppsettet skal være av enkel karakter, som spesifisert av plantegningene, uten tak eller 
utforming som gjør dem til blikkfang i landskapet eller skjemmende i terrenget. 



-Båtoppsettet skal kun brukes av Sulitjelma jeger- og fiskeforening sine utleiebåter 
-Tillatelsen gjelder tre (3) båtoppsett i avtalt område. 
-Tillatelsen for etablering og bygging av båtoppsettene gjelder frem til 01.09.2025. Dersom 

arbeidet ikke er påbegynt innen denne datoen, bortfaller tillatelsen.  
  
Det opplyses om at tiltaket også må ha grunneiers tillatelse.  
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Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt - som innstillinga 
 
 
 
 

ST 50/2022 Junkerdal nasjonalpark - søknad om nye vinduer 
hytte Salbergvatnet - Ronny Ingvaldsen 

Forslag til vedtak 
Ronny Ingvaldsen gis tillatelse til å bytte ut eksisterende vindu med nye og større 
vindu, samt sette inn ett nytt vindu, i sin hytte ved Salbergvatnet gnr. 69 – bnr. 1. 
  
Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriften §3 punkt 1.3 g. 
  
Vilkår for dispensasjonen: 

-Dispensasjon gjelder kun til: 

oErstatte det ett vindu i vestveggen, med to vinduer  
oErstatte tre vinduer i røstveggen i sør med tre nye vinduer.  

-De gamle vinduene skal fraktes ut av nasjonalparken.  
-Bilder av fasadene skal oversendes forvaltningsmyndigheten etter endt fasadeendring.  

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 



Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig - Som innstillinga 
 
 
 
 

ST 51/2022 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
transport med ATV langs kjørespor til Jarbrufjell - Terje Berg 

Forslag til vedtak 
Søknaden fra Terje Berg avlås. Ny bruk av gammel traktorvei / kjørespor til Jarbrufjell 
gård bør behandles i forbindelse med kommende forvaltningsplansprosess. 
  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 
Audgar Carlsen Terje Berg gis seks årlige turer på barmark, for persontransport 

langs kjørespor til Jarbrufjell gård i Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Tillatelsen forutsetter legeerklæring.  

 

Behandling 
Rune Berg meldte seg inhabil i saken. Marlen Rendall Berg var møteleder i hans fravær.  
Audgar Carlsen sitt forslag ble satt opp mot administrasjonens innstilling. Administrasjonens 
innstilling ble vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer for Audgar Carlsen sitt forslag.  
 

Vedtak 
Som innstillinga, mot 2 stemmer for Audgar Carlsen sitt forslag.  
 
 
 
 

ST 52/2022 Eventuelt 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2022  
 

Behandling 
 



Vedtak 
Helikopterlanding Junkerdal nasjonalpark 
Sekretariatet har fått tips om en ulovlig landing med helikopter ved en privat hytte i 
Junkerdal nasjonalpark. Det viser seg i ettertid at Saltdal kommune har gitt en tillatelse til 
formålet. Sekretariatet ber styret om en anbefaling til hvordan man skal følge opp dette 
videre.  
Saken sendes ut på epost – og behandles på bakgrunn av ei saksutredning  
  
Orientering om forsøpling ved Jarbrufjell gård 
Sekretariatet viste bilder fra Jarbrufjell gård, og orienterte om henvendelser fra 
lokalbefolkning. Sekretariatet sender brev til eier og ber om opprydding. Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre får brevet til gjennomlesing før det sendes ut.  
  
Møtehonorar og reiseregninger 
Rune Berg, Marlen Rendal Berg, Audgar Carlsen og Elin Telnes har ikke sendt inn 
reiseregninger.  Sekretariatet presenterte Betal Meg, nettløsning for honorarkrav og 
reiseregningsskjema. Sekretariatet utformer også et excel-ark med aktuelle møtedatoer, 
befaringer og satser.  
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