
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møtested: Storjord

Dato: 23.02.2015

Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon

Siv Mossleth Leder

Eva Stina Anderson Nestleder

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon

Merknader



Ingen av varamedlemmene hadde anledning til å delta på møtet. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling

Arne B. Vaag

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 1/2015 Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 2/2015 Referatsaker 2003/577

AU 3/2015 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften -

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Vedhogst rundt 

Saltfjellstua og Krukkistua - Rana turistforening

2015/704

AU 4/2015 Eventuelt 2003/577

AU 1/2015 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre -
23.02.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 2/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre -
23.02.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



AU 4/2015 Eventuelt

Arbeidsmengde i sekretariatet - ledig kapasitet? 

Sekretariatet la frem virksomhetsplan og arbeidsliste. 

Gjennomgang av mengde saksbehandling

Forvaltningsplanarbeid i Saltfjellet og Láhko 

Sekretariatet orienterte om forvaltningsplanarbeidet i Saltfjellet og Lahko nasjonalpark. 

Besøksforvaltning skal inn i forvaltningsplan

Sende forvaltningsplan til Láhko ut på begrenset høring i emnene besøksforvaltning, 

bevaringsmål og tiltaksplan

Inkludere næringsliv og kommuner i arbeidet

Sekretariatet orienterte om telefonmøte mellom sekretariatet, FM og Miljødirektoratet ang. 

forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 

Faglig Rådgivende Utvalg – Hvordan fungerer dagens FRU-ordning? 

Sekretariatet innledet med å uttrykke bekymring rundt dagens FRU-ordning

Styreleder refererte til styresak fra 2013 der man valgte å omstrukturere utvalget. Mener at 

svakt oppmøte kan skyldes at medlemmer fra organisasjonene ikke får møtegodgjørelse og 

må ta fri fra sitt opprinnelige arbeid for å delta. Mens representantene fra administrativ 

kontaktutvalg deltar på møtene som en del av sitt arbeid. 

Til høsten gjennomføres «nærutvalgsmøte» i to parker for å se om det er formålstjenelig å 

bryte opp FRU i mindre enheter. To fra sekretariatet møter på disse møtene. Invitere 

kommune, næring og interesseorganisasjoner knyttet til parkene til møte. Ett møte for hver 

park. 

Kommende styresaker

Sekretariatet orienterer om saker som skal opp på styremøtet

Sekretariatet tok også opp en drøftesak angående struktur i sekretariatet, og ønsket at også 

denne skal løftes opp til styret.  

Styreleder hadde en del innspill i forhold til endring av agenda, hvor disse ble tatt til 

etterretning før denne ble sendt ut til styret.

Kursdag i Bodø

Sekretariatet orienterer



Gjennomgang av avgjørelser i klagesaker gitt av departement. 

Sekretariatet gikk gjennom sakene, som ligger som referatsaker til kommende styremøte. 

Nasjonalparkkonferanse 

Sekretariatet orienterer om nasjonalparkkonferansen 2015. 

Referat fra Miljødirektoratet – embetsoppdraget

Sekretariatet orienterer – ikke fått tilbakemelding på embetsoppdraget. 

Siste nytt reingjerde Saltfjellet 

Ett av AU-medlemmene etterlyste informasjon om reingjerde på Saltfjellet under forrige AU-

møte. Sekretariatet orienterer om hvordan situasjonen står seg. 

Ansvarlig saksbehandler skal etterspørre rapport fra Jernbaneverket.

Årsmelding? - Skal man bruke tid på å skrive årsmelding? 

Sekretariatet presenterer årsrapport 2013, og mener det er ressurskrevende å skrive denne 

rapporten. Sekretariatet presenterer en informasjonsstrategi på styremøte i august. Har 

tidligere vært drøftet i styret (2012). 

Snøskuterskjema – Forespørsel fra Fylkesmannen om å lage et elektronisk skjema. 

Noe for Midtre Nordland nasjonalparkstyre?

Sekretariatet informerer om henvendelse fra Fylkesmannen om å lage elektronisk skjema for 

snøscooterkjøring i nasjonalpark. Arbeidsutvalget var positiv til å få på plass ei slik ordning. 

Skilter vi riktig? – Innlegg i merkevarestrategien 

Sekretariatet informerer om diskusjonsinnlegg i merkevarestrategien. 

AU 3/2015 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark -

Vedhogst rundt Saltfjellstua og Krukkistua - Rana turistforening

Forslag til vedtak
Rana Turistforening gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsen kap. IV 
punkt 2.1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark  for uttak av bjørk i 
områdene rundt Krukkistua og Saltfjellstua til bruk som brensel i foreningshyttene. 
Dispensasjon gis med hjemmel i vernebestemmelsens IV punkt 2.3 i verneforskriften. 



Vilkår:

- Dispensasjon gis i tidsrommet 15. juli til 1. september, i årene 2015 og 2016. 

- Etter endt dispensasjonsperiode skal det foretas befaring i området sammen med 

forvaltningsmyndighet og oppsyn.

- Det er kun tillatt til å hugge virke av bjørk

- Hogsten skal foregå på barmark – veden transporteres til hytta med snøscooter på 

snødekt mark. Det gis egen dispensasjon til motorferdsel i området. 

- Hogsten skal foregå innen en radius på 500 meter fra hyttene, men ved Krukkihytta 

skal det ikke være hogst i områdene inntil Krukkimyra 

- Den som utfører hogsten skal utføre hogsten på en måte som ikke skader 

naturverdiene og tilveksten i gjenværende skog. 

- Det er kun tillatt å ta ut virke gjennom plukkhogst.

- Eldre døde trær og stammer skal ikke hugges

- Kvist legges igjen i terrenget til naturlig nedbrytning

Enstemmig vedtatt, som innstillingen

Forslag til vedtak
Rana Turistforening gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsen kap. IV 
punkt 2.1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark  for uttak av bjørk i 
områdene rundt Krukkistua og Saltfjellstua til bruk som brensel i foreningshyttene. 
Dispensasjon gis med hjemmel i vernebestemmelsens IV punkt 2.3 i verneforskriften. 

Vilkår:

- Dispensasjon gis i tidsrommet 15. juli til 1. september, i årene 2015 og 2016. 

- Etter endt dispensasjonsperiode skal det foretas befaring i området sammen med 

forvaltningsmyndighet og oppsyn.

- Det er kun tillatt til å hugge virke av bjørk

- Hogsten skal foregå på barmark – veden transporteres til hytta med snøscooter på 

snødekt mark. Det gis egen dispensasjon til motorferdsel i området. 

- Hogsten skal foregå innen en radius på 500 meter fra hyttene, men ved Krukkihytta 

skal det ikke være hogst i områdene inntil Krukkimyra 

- Den som utfører hogsten skal utføre hogsten på en måte som ikke skader 

naturverdiene og tilveksten i gjenværende skog. 

- Det er kun tillatt å ta ut virke gjennom plukkhogst.

- Eldre døde trær og stammer skal ikke hugges

- Kvist legges igjen i terrenget til naturlig nedbrytning




