
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 19.05.2014
Tidspunkt: 10:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Eva Stina Anderson Nestleder
Arne B. Vaag Medlem

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Ronny Skansen Nasjonalparkforvalter

  Hanne Etnestad Nasjonalparkforvalter
  Gunnar Rofstad 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 9/2014 Godkjenning av innkalling/ protokoll

AU 
10/2014

Referatsaker

RS 5/2014 Første utvalgsrunde av piloter for implementering 
av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker

2014/763

RS 6/2014 Valg av piloter for implementering av 
besøksforvaltning

2014/1299

RS 7/2014 Ønsker å komme på besøk - Prosjekt naturbasert 
turisme i verneområder

2014/763

RS 8/2014 Midler til forvaltning av nasjonalparker og 
tilhørende verneområder - Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre

2013/8373

RS 9/2014 Stenging av Bukkhågstua i kalvings- og 
pregingstiden for rein 2014

2013/2946

RS 
10/2014

Nasjonalparkstyrets vedtak vedrørende 
dispensasjon fra verneforskriften til frakt av 
materiell og personell i forbindelse med 
reparasjon av tak på Bjellåvasstua ved Nordre 
Bjellåvann i Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark og 
Saltfjellet landskapsvernområde

2012/1336

RS 
11/2014

Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2014 
- Undersøking av forvaltningen av nasjonalparker

2013/4491

RS 
12/2014

Utkast forvaltningsplan Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark til diskusjon i Au mai 2014

2011/9453

AU 
11/2014

Eventuelt

AU 9/2014 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.05.2014 

AU`s vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll fra siste AU-møte godkjennes. 

AU 10/2014 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.05.2014 



AU`s vedtak – enstemmig:

Referatsakene tas til orientering. 

RS 5/2014 Første utvalgsrunde av piloter for implementering av besøksforvaltning i 
Norges nasjonalparker

RS 6/2014 Valg av piloter for implementering av besøksforvaltning

RS 7/2014 Ønsker å komme på besøk - Prosjekt naturbasert turisme i verneområder

RS 8/2014 Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder - Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre

RS 9/2014 Stenging av Bukkhågstua i kalvings- og pregingstiden for rein 2014

RS 10/2014 Nasjonalparkstyrets vedtak vedrørende dispensasjon fra verneforskriften til 
frakt av materiell og personell i forbindelse med reparasjon av tak på Bjellåvasstua ved 
Nordre Bjellåvann i Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde

RS 11/2014 Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2014 - Undersøking av 
forvaltningen av nasjonalparker

RS 12/2014 Utkast forvaltningsplan Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark til diskusjon i Au 
mai 2014

AU 11/2014 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.05.2014 

Drøftingssaker/orienteringssaker: 

 Ny forvalter på plass fra 1. mai, Gunnar Rofstad  

 Forslag fra sekretariatet til arbeidsfordeling fremover

 Forvaltningsplan Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark. 

o Orientering ved Kjell E Madsen. Sak legges frem til førstkommende styremøte 

 Saltfjellet-Svartisen 25 år. Jubileum 13. og 14. september. 

o Orientering ved Zdenek Dvorak, Nordland nasjonalparksenter 

 Miljøvedtaksregisteret. 

o Orientering ved Kjell E Madsen, Fylkesmannen i Nordland

 Opplæring av nye styremedlemmer/ forvaltere. Opplæring av styremedlemmer i løpet av 

høsten.  

o Orientering ved Kjell E Madsen, Fylkesmannen i Nordland

 Styresak 27. juni – innfallsporter/brunskilting. Tilstand og behov. 

o Sak legges frem til førstkommende styremøte.    

 Årsmelding 2013

o AU fornøyd med årsmeldingen. Legges frem for styret til førstkommende møte.



 Studietur 2014

o Sekretariatet detalj planlegger studietur til høsten som fremlegges for styret. 

 Samlinger 2014

o Forvaltersamling i regi av forvalterne i Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.-

13. juni.  

o Vernefagsamling 2-4. september på Lillehammer.

o Regional samling (Nordland/Nord-Trøndelag) uke 38, forvaltere, oppsyn og 

Miljødirektoratet. 

o Ingen nasjonalparkkonferanse i 2014. 

 Evaluering av delegasjon til forvalterne. Sak til styremøte 27. juni?

o Sak legges frem til førstkommende styremøte. Sekretariatet ser også på 

muligheten for å kunne delegere til forvalterne eller AU i § 48 saker (eller § 4 i 

verneforskriften) i naturmangfoldloven som gjelder motorferdsel i forbindelse 

med uttak av fredet rovvilt. 

 Befaring/ styremøte Rago NP 26. og 27. juni. Overnatting/styremøte Kobbelv vertshus

 Restmidler SNO 2013

o Gitt 50 000 kroner for uttak av gran i Nordfjorden i bestillingsdialogen. Tiltaket 

kan ikke gjennomføres på grunn av at grunneier ikke ønsker å ta ut grana. 

Sekretariatet foreslår å omdisponere pengene til andre tiltak. Siv Mossleth foreslo 

i denne sammenheng at deler av midlene kunne benyttes til rydding rundt 

Jordbruhytta. 

 Informasjon om skiltplan for Sulitjelma og Junkerdal NP

      Foreløpige vedtakssaker til styremøte 27. juni 2014: 

1. Forvaltningsplan Saltfjellet/ Svartisen nasjonalpark

2. Innfallsporter og brunskilting – alle verneområder Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

Tilstand og behov  

3. Evaluering av delegasjon til forvalterne etter 1. år. 

4. Innsamling av planter – Søknad om dispensasjon Salten Flora

5. Mineralleting Junkerdal nasjonalpark- Søknad om dispensasjon


