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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 27/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll   
ST 28/2022 Delegerte saker   
DS 
27/2022 

Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til ekstra 
tur i mai - Frakt av materialer - Arvid Nordbergsen 

 2013/1680 

DS 
28/2022 

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til flyving av drone - Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet 

 2022/1728 

DS 
29/2022 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
motorferdsel for transport av ved til gapahuk i 
Tollådalen - Beiarn barne- og ungdomskole 

 2019/3371 

DS 
30/2022 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til å 
arrangere Telegrafruta Ultra - Magnar Øygarden 

 2018/5613 

DS 
31/2022 

Láhko nasjonalpark - Søknad om ekstra turer - Bård 
Hillestad 

 2016/5639 

DS 
32/2022 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon til bruk av snøscooter - Tor-Magnus 
Bøckmann-Wilson 

 2018/6621 

DS 
33/2022 

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om utvidet kjøretid 
- Frode Ingvaldsen 

 2011/5831 

DS 
34/2022 

Láhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til 
motorferdsel - John-Olav Aune 

X 2022/2144 

ST 29/2022 Referatsaker   
RS 7/2022 Ny brosjyre for Junkerdal nasjonalpark  2017/1256 
RS 8/2022 Láhko nasjonalpark - Svar per telefon på søknad om 

motorferdsel - Søknaden avskrives 
 2018/6484 

ST 30/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
elfiske og utsetting av fisk i Åsvatnet - Beiarn JFF 

 2019/755 

ST 31/2022 Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalpark - 
Søknad om diverse tilretteleggingstiltak - Bodø & 
omegn turistforening 

 2022/3990 

ST 32/2022 Láhko nasjonalpark - Klage på vedtak om 
dispensasjon til motorferdsel - ***** ***** 

X 2022/2144 

ST 33/2022 Vedtak Sjunkhatten nasjonalpark - Tillatelse til 
oppføring av hvilebenk - Vatnvatnet og Omegn 
Velforening v. Stein Raae 

 2022/2264 

ST 34/2022 Junkerdal nasjonalpark - Besøksstrategi - Endelig 
godkjenning 

 2017/1256 

ST 35/2022 Eventuelt   
 
 

ST 27/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 01.07.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 
 

ST 28/2022 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 01.07.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
De delegerte sakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 

ST 29/2022 Referatsaker 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 01.07.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Referatsakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 



ST 30/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
elfiske og utsetting av fisk i Åsvatnet - Beiarn JFF 

Forslag til vedtak 
Beiarn jeger- og fiskeforening ved Stein-Ove Johannessen gis tillatelse fra 
vernebestemmelsene i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for elfisking og utsetting av fisk 
i Åsvatnet i Beiarn kommune.  
  
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

-Tillatelsen er gyldig i perioden 1. juli 2022 – 31. september 2026. 
-Tillatelsen gjelder flytting av ørret fra Djupvasselva/Kelassen til Åsvatnet 
-Tillatelsen skal medbringes under elfisking og utsetting. 
-Tillatelsen er kun gyldig sammen med tillatelse fra lov om laksefisk og innlandsfisk til 

flytting av fisk, bruk av elfiskeapparat og grunneiers tillatelse. 

  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 01.07.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Som innstillingen - enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

ST 31/2022 Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalpark - 
Søknad om diverse tilretteleggingstiltak - Bodø & omegn 
turistforening 

  

Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
-Sekretariatet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal være med å gå opp ny trasé 
-Gammel merking på vestsiden skal opphøre. 

  
Forslag til vedtak – Klopplegging og staker i Storpåskområdet.  



Bodø & omegn turistforening gis tillatelse til å klopplegge myr 100 meter vest for 
Tollåga i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. BOT gis også tillatelse til å sette ut staker 
med røde merker 1 km vest for elva, der vegetasjonen er borte etter målerangrep. 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 tredje avsnitt bokstav e) og f). 
  
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

-Stakene skal tas bort når merkingen kan gjøres på trærne 
-Det skal brukes kloppmateriale av god kvalitet 

 
Det kan benyttes snøskuter for utfrakt av klopp- og staker. Dette skal gjøres fra det er 
tilstrekkelig med snø til at kjøreskader ikke oppstår, men ikke senere enn 1. mai. 
Tillatelsen gjelder i to år til og med 1. mai 2024.  
  
  
  
Forslag til vedtak – omlegging av sti gjennom Storengdalen  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden i påvente av en avklaring om det 
skal bygges bru over elva.  
  
Forslag til vedtak – klopplegging av hyttetun Tverrbrennhytta.  
Bodø & omegn turistforening gis tillatelse til å klopplegge mellom hovedhytte, 
sikringshytte, vedkjul og utedo utenfor Tverrbrennhytta i Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Tillatelse gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 tredje avsnitt 
bokstav f).  
  
Det kan benyttes snøskuter for utfrakt av klopp- og staker. Dette skal gjøres fra det er 
tilstrekkelig med snø til at kjøreskader ikke oppstår, men ikke senere enn 1. mai. 
Tillatelsen gjelder i to år til og med 1. mai 2024. 
  
  
Statskog er grunneier og berøres av alle tiltakene. Bodø & omegn turistforening 
må ha tillatelse fra Statskog.  
  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 01.07.2022  
 
Inge Sollund 
Ingvaldsen 

Det søkes om fire ulike tiltak i Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal 
nasjonalparker. Det er fire vedtak i saken: 
  
Forslag til vedtak – Omlegging av sti ved Kjemåga: 
Bodø & omegn turistforening gis tillatelse til å flytte T-merket sti 
til østsiden av elva Kjemåga i Saltfjellet landskapsvernområde. 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 tredje 
avsnitt bokstav h).  
  



Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
 Sekretariatet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal 

være med å gå opp ny trasé 
 Gammel merking på vestsiden skal opphøre. 

  
Forslag til vedtak – Klopplegging og staker i 
Storpåskområdet.  
Bodø & omegn turistforening gis tillatelse til å klopplegge myr 
100 meter vest for Tollåga i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
BOT gis også tillatelse til å sette ut staker med røde merker 1 
km vest for elva, der vegetasjonen er borte etter målerangrep. 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 tredje 
avsnitt bokstav e) og f). 
  
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 Stakene skal tas bort når merkingen kan gjøres på trærne 
 Det skal brukes kloppmateriale av god kvalitet 

 
Det kan benyttes snøskuter for utfrakt av klopp- og staker. 
Dette skal gjøres fra det er tilstrekkelig med snø til at 
kjøreskader ikke oppstår, men ikke senere enn 1. mai. 
Tillatelsen gjelder i to år til og med 1. mai 2024.  
  
  
  
Forslag til vedtak – omlegging av sti gjennom 
Storengdalen  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden i påvente 
av en avklaring om det skal bygges bru over elva.  
  
Forslag til vedtak – klopplegging av hyttetun 
Tverrbrennhytta.  
Bodø & omegn turistforening gis tillatelse til å klopplegge 
mellom hovedhytte, sikringshytte, vedkjul og utedo utenfor 
Tverrbrennhytta i Gåsvatnan landskapsvernområde. Tillatelse 
gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 tredje avsnitt bokstav 
f).  
  
Det kan benyttes snøskuter for utfrakt av klopp- og staker. 
Dette skal gjøres fra det er tilstrekkelig med snø til at 
kjøreskader ikke oppstår, men ikke senere enn 1. mai. 
Tillatelsen gjelder i to år til og med 1. mai 2024. 
Statskog er grunneier og berøres av alle tiltakene. Bodø & 
omegn turistforening må ha tillatelse fra Statskog.  
  

 

Behandling 
For ryddighetsskyld bør slike saker der det er snakk om flere tiltak i ulike verneområder, deles 
opp i flere saker. 
Hele innstillingen kommer ikke med i protokollen, derfor har sekretariatsleder skrevet 
innstillingen på nytt. Det er ingen endringer, utover at hele teksten kommer med 



 

Vedtak 
Som innstillingen - enstemmig vedtatt 
  
Det søkes om fire ulike tiltak i Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalparker. Det er 
fire vedtak i saken: 
  
Forslag til vedtak – Omlegging av sti ved Kjemåga: 
Bodø & omegn turistforening gis tillatelse til å flytte T-merket sti til østsiden av elva 
Kjemåga i Saltfjellet landskapsvernområde. Tillatelsen gis med hjemmel i 
verneforskriftens § 3 tredje avsnitt bokstav h).  
  
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  

 Sekretariatet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal være med å gå opp ny trasé 
 Gammel merking på vestsiden skal opphøre. 

  
Forslag til vedtak – Klopplegging og staker i Storpåskområdet.  
Bodø & omegn turistforening gis tillatelse til å klopplegge myr 100 meter vest for 
Tollåga i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. BOT gis også tillatelse til å sette ut staker 
med røde merker 1 km vest for elva, der vegetasjonen er borte etter målerangrep. 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 tredje avsnitt bokstav e) og f). 
  
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 Stakene skal tas bort når merkingen kan gjøres på trærne 
 Det skal brukes kloppmateriale av god kvalitet 

 
Det kan benyttes snøskuter for utfrakt av klopp- og staker. Dette skal gjøres fra det er 
tilstrekkelig med snø til at kjøreskader ikke oppstår, men ikke senere enn 1. mai. 
Tillatelsen gjelder i to år til og med 1. mai 2024.  
  
  
  
Forslag til vedtak – omlegging av sti gjennom Storengdalen  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden i påvente av en avklaring om det 
skal bygges bru over elva.  
  
Forslag til vedtak – klopplegging av hyttetun Tverrbrennhytta.  
Bodø & omegn turistforening gis tillatelse til å klopplegge mellom hovedhytte, 
sikringshytte, vedkjul og utedo utenfor Tverrbrennhytta i Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Tillatelse gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 tredje avsnitt 
bokstav f).  
  
Det kan benyttes snøskuter for utfrakt av klopp- og staker. Dette skal gjøres fra det er 
tilstrekkelig med snø til at kjøreskader ikke oppstår, men ikke senere enn 1. mai. 
Tillatelsen gjelder i to år til og med 1. mai 2024. 
  
Statskog er grunneier og berøres av alle tiltakene. Bodø & omegn turistforening 
må ha tillatelse fra Statskog.  
  
 
 



 
 

ST 32/2022 Láhko nasjonalpark - Klage på vedtak om 
dispensasjon til motorferdsel - ***** ***** 

ST 33/2022 Vedtak Sjunkhatten nasjonalpark - Tillatelse til 
oppføring av hvilebenk - Vatnvatnet og Omegn Velforening 
v. Stein Raae 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 01.07.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Som innstillingen - enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

ST 34/2022 Junkerdal nasjonalpark - Besøksstrategi - 
Endelig godkjenning 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyret vedtar å sende besøksstrategi for Junkerdal 
nasjonalpark til endelig godkjenning hos miljødirektoratet.  
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Geir Waage Geir Waage fremmet et alternativt forslag til vedtak: 

Saken utsettes til styremøte 20. september 2022. 
  
Saken må inneholde en utredning som viser hvordan innspillene 
og konklusjonene fra drøftingene er innarbeidet i endelig forslag 
til besøksstrategi. Endelig besøksstrategi må vedlegges. 
  
Saken behandles først i et forberedende arbeidsutvalgsmøte før 
styremøtet.  

 



Behandling 
Geir Waage sitt forslag ble satt opp mot administrasjonens innstilling. Geir Waage sitt forslag 
ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Saken utsettes til styremøte 20. september 2022. 
  
Saken må inneholde en utredning som viser hvordan innspillene og konklusjonene fra 
drøftingene er innarbeidet i endelig forslag til besøksstrategi. Endelig besøksstrategi må 
vedlegges. 
  
Saken behandles først i et forberedende arbeidsutvalgsmøte før styremøtet.  
 
 
 
 

ST 35/2022 Eventuelt 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 01.07.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Tilsetning: 
Erik Jonas Andersen naturveileder fra Besøkssenter Våtmark Oslo er tilsatt fra 15. august.  
Innfallsportprosjekt: 
Johan Rova presenterte arbeidet med innfallsportprosjekt, og hvordan dette arbeidet er 
løst andre plasser. Han presenterte også en løsning for hvordan prosjektering kan 
anskaffes. Styret ønsket å gå videre med rammeavtale. Mulighetsstudien skal utrede eier 
og driftsansvar. Sekretariatet må se på muligheten for å finne finansiering gjennom «Life» 
(EU-finansieringsprogram).  
  
Motorferdsel i Láhko: 
Inge Ingvaldsen orienterte om innkommen sak om motorferdsel i Láhko, og hvorfor ikke 
denne står i styrepapirene. Saken hører hjemme som et innspill til forvaltningsplanen, 
heller enn en enkeltsaksbehandling. Saken inneholder heller ingen forslag til vedtak, men 
mer spørsmål om hvorfor ting er som de er i Láhko. 
  
Studietur: 
Nasjonalparkstyret ble i innkallinga til styremøtet forberede seg på å si noen ord om studieturen 
til Laponia. 
Bør prøve å få til samhandling, med felles kultur og historie. Sammenhengende område 
som forvaltes av Midtre Nordland og Laponia fra Rødøy til Finland. 



Reindrift i Norge og Sverige – arealer og næring – forhold mellom norsk og svensk 
reindriftsnæring. Fikk servert mye rein, mens i Norge er det vanskelig å finne reinsdyrkjøtt 
på restauranter. 
Hadde vært interessant å høre fra reindrifta selv, om hvordan det var å drive med rein i 
disse områdene. Rovdyrutfordringer? Bergverk og annen bruk av arealene? Etes av deres 
beiteområder og. Det var en interessant tur, og skulle gjerne vært en uke lengre.  
Det var interessant å se hvordan klopplegging ble gjennomført i Sverige, og lurer på 
hvorfor dette er så strengt i norske nasjonalparker? Ájtte var kjempeinteressant, og kunne 
brukt en hel dag der.  
Masse interessant og ny kunnskap, overraskende forskjeller mellom norske og svenske 
nasjonalparker. Enkelte aktiviteter og tiltak var veldig strengt på svensk side (jakt og fiske), 
mens andre ting var overraskende mildt (bygging av veier, natursti, etc:). Matopplevelser i 
Jokkmokk var svært interessant, særlig å se vor mye man faktisk kan nyttegjøre seg av. 
Mye likt men også mye ulikt. Håper at dette kan føre til økt samarbeid. Styret besøkte den 
største svenske samebyen,  som i år måtte flytte tidligere til fjells på grunn av dårlige 
beiter ved kysten. 
Fin tur, reagerte også på de store forskjellene mellom norsk og svenske og svenske 
nasjonalparker, og lite felles informasjon om disse forskjellene. Særlig de områdene som 
går på tvers av grensene med felles turløyper burde det være mulig å samarbeide mer om, 
for å nå ut med informasjon. 
Går man Nordlandsruta må man sette fra seg hunden på norsk side. Heller ikke lov å ta 
med seg fiskestanga. Dette er praktiske ulikheter som man må informere mer om, da det 
vil ha stor påvirkning på turen. Vi må se områdene mer sammenhengende. Helt 
forskjellige regelverk for områder som dekker samme fjell. Mye å hente på tettere 
samarbeid. Pitesamisk område – kan være et konkret arbeidsfelt å samarbeide om? 
Veldig bra tur, og kjempebra opplegg. Honnør til forvalteren(e) for et godt opplegg. 
Hvordan tilpasse seg hverandre? Reindrifta har et større fokus på vises frem på svensk 
side. Kanskje må bli vi flinkere til å vise frem reindrifta på norsk side? 
Oppsummering av studietur: 
Sekretariatet lager en oppsummering som ser på hvordan man jobber med 
besøksforvaltning på norsk og svensk side.   
Øvrige saker til eventuelt: 
Styret ber sekretariatet forberede to saker til styremøtet i september: 
1. Fremgang i innfallsportprosjektet 
2. Status for besøksstrategier og forvaltningsplaner 
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