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Dato:  23.02.2012 

Tidspunkt: 10:00 – 12:00 

 

Faste medlemmer som møtte (AU med varamedlemmer var i utgangspunktet innkalt): 

Navn Funksjon Representerer 

Inge Myrvoll 

Siv Mossleth 

Leder 

Medlem 

Rana kommune 

Saltdal kommune 

Forfall: 

   Navn 

  

Eva-Stina Andersson 

Lars H. Evjenth 

Nestleder 

Medlem 

Sametinget 

Sørfold kommune 

Varamedlemmer som møtte: 

Arne Bjørn Vaag   Medlem    Fauske Kommune   

Mats Jonas Pavall   Medlem    Sametinget 

Fra sekretariatet møtte: 

Ole-Petter Rundhaug, Ronny Skansen og Hanne Etnestad   

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på 

møtet.   

 

 

  

Inge Myrvoll      Siv Mossleth   
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SAKSLISTE 
 

 

120/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2012 

 

 

12/2012 

 

13/2012 

 

 

 

Orienterings-/referatsaker:  

Referat fra møte 19.januar med kommunene Rana og Rødøy 

Referat fra møte 23.januar med kommunene Saltdal, Beiarn, Meløy 

og Bodø 

AU’s kommentar: 

Siv Mossleth kommenterte formuleringen i referatet som omhandler 

revisjon av verneforskriftene hvor det heter: 

”Gjøres for å harmonisere verneforskriften til utvidelsesområdene, og 
det er ikke et mål om å stramme inn eller liberalisere verneforskriftene. 
Fylkesmannen i Nordland er ansvarlig for dette arbeidet”. 
 
AU mente at det ikke måtte settes begrensninger i forhold til den 

forestående prosess og forventer at det blir anledning til å drøfte dette 

mer inngående i forbindelse med behandlingen av oppstartmeldingen i 

styret. 

 

Junkerdal nasjonalpark – Fylkesmannens tilrådning til endring av 

nasjonalparkgrensen ved Daja 

Tilsagn Jordbruhytta   

 

Drøftingssaker: 

 

Beslutningssaker: 

Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokoll fra AU-møtene 

9.november 2011 og mailmøte uke 2 i 2012   

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport i 

forbindelse med merking av turistløypa – Fauske kommune                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tittel Arkiv nr 
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122/2011 

 

 

123/2011 

 

 

124/2011 

 

 

125/2011 

 

 

126/2011 

 

 

14/2012 

 

15/2012 

 

 

16/2012 

 

17/2012 

 

18/2012 

 

19/2012 

 

20/2012 

 

21/2012 

22/2012 

 

23/2012 

 

24/2012 

 

25/2012 

 

26/2012   

 

27/2012 

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av 

snøscooter til transport av utstyr til hytte ved Drogvatnet – Jann og 

Kato Haugen 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til motorferdsel og uthenting av is fra Svartisen - 
Meløy kommune (Sak ettersendes)  
 
Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til oppsett av 

bru og bruk av snøscooter til transport av materialer til brua og utstyr 

til hytte ved Austerdalsvatnet – Olav Kristensen      

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av 

snøscooter til transport av utstyr og ved til hytte ved Langvatnet – 

Roar Trondsen    

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av 

snøscooter til transport av utstyr og ved til hytte ved Færøy – Bård og 

Kim Kristiansen    

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av 

snøscooter til transport av utstyr og ved til hytte ved Halsvatn – 

Solveig og Per Arne Rubbås  

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk 

av snøscooter til transport til og fra Krukkistua – Rana Turistforening 

(Sak ettersendes)  

Forslag til budsjett for styrets bruk av frie midler 2012 

Presentasjon av Midtre Nordland nasjonalparkstyre overfor 

kommunene 

Junkerdal nasjonalpark – Søknad om dispensasjon for bruk av 

snøscooter til transport av utstyr og ved til hytte – Stein-Erik Hansen 

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av 

snøscooter til transport av utstyr til hytte ved Åkervika ved 

Færøyvalen – Jan Åsmund Nilsen  

Styremøtene 28.mars og 31.mai – opplegg for styreseminar og 

befaring    

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av 

snøscooter i forbindelse med vedhogst/vedtransport ved Klubbvatnet 

– Gudmund Andreassen   

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av 

løypemaskin til preparering av skiløyper til Sætervatnet og bruk av 
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127/2011 

 

 

128/2011 

 

129/2011 

 

130/2011 

 

 

131/2011 

 

 

 

132/2011 

 

 

 

133/2011 

 

 

134/201 

 

 

28/2012 

 

29/2012 

 

30/2012 

 

31/2012 

 

 

 

 

 

snøscooter til transport av pasienter til Sætervatn, Hømmervatn og 

Halsvatn – Valnesfjord Helsesportsenter 

Gåsvatnan landskapsvernområde – Søknad om dispensasjon for bruk 

av snøskuter til hytte ved Tverrbrennvatnet – Ronald Vesterli 

 
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om kjøretillatelse i 
forbindelse med oppkjøring av løypetrase for Reinhornrenn - Beiarn 
kommune 
 
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om motorisert transport 
av ved til Bjellåvasstua - Bodø og Omegn turistforening 
 

Eventuelt 

 

 

 

A 

 

U 
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AU-Sak 12/2012 – Godkjenning av innkalling og protokoll fra AU-møtene 9.november 2011 og 

mailmøte uke 2 i 2012 

AU’s vedtak 

Innkalling og protokoller godkjennes. 

 

AU- Sak 13/2012 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motoriset transport i forbindelse med 

merking av turistløypa – Fauske kommune                   

Forslag til vedtak 

Fauske kommune v/ Jan Olsen, Daja gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal 

nasjonalpark for bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med merking av turistløypa fra Daja, 

Sulitjelma til svenskegrensa. Vedtaket er hjemlet i naturmangfoldsloven § 48, jf. verneforskriftens §4.  

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og det antall turer som er nødvendig i forbindelse med 

staking og vedlikehold av snøscooterløypa 

- Dispensasjonen gjelder for kjøring på snødekt mark, fra det er tilstrekkelig snø og til løypa stenges, 

seinest 13. mai 2012 .  

- Transporten må skje på en slik måte at vegetasjonen ikke skades. 

- All kjøring utenom angitte formål og trase inntegnet på kart, er forbudt. 

- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. 

- Dispensasjonen med kart over traseen skal tas med ved 

kjøring og forevises ved kontroll.  

 Etter endt sesong skal merking og eventuelt søppel fjernes. 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 

 

AU- Sak 14/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til 

transport av utstyr til hytte ved Drogvatnet – Jann og Kato Haugen 

 

Forslag til vedtak  

Jann og Kato Haugen gis med dette en felles dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten 

nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av bagasje, proviant og utstyr til egen hytte ved Drogvatnet fra 

Forsheim i Øvre Valnesfjord. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i verneforskriften for Sjunkhatten 

nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.     
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- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter for nødvendig frakt 

av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.   

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder 

dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.  

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.   

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.  

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 

 

AU-Sak 15/2012 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til 

motorferdsel og uthenting av is fra Svartisen - Meløy kommune 
 
 

Forslag til vedtak 

Meløy kommune gis med dette dispensasjon til uttak av 2 isblokker ved Glomvassfjellet og fra 

motorferdselsforbudet i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark for bruk av inntil 2 snøskutere m/sleder i 

forbindelse med transport gjennom Sørdalen og Glomdalen.  

Dispensasjonen gis etter kapittel IV punkt 4.3 tredje strekpunkt og kapittel VI, punkt 6.1 i verneforskriften 

for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen: 

- Dispensasjonen gjelder for kjøring med inntil 2 snøskutere med slede på strekningen 

Storglomvatnet via Sørdalen fram til østsiden av Glomvassfjellet og uttak av 2 isblokker på inntil 

40x40x50 cm. 

- Kjøretrase framgår av eget kart. 

- Kjøringen skal skje i løpet av en dag i perioden 4.-6.mars 2012.  

- Dispensasjonen er betinget av nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier. 

- Hvis det er rein i området, skal det tas hensyn til det. 

 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 
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AU- Sak 16/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til oppsett av bru og bruk av 

snøscooter til transport av materialer til brua og utstyr til hytte ved Austerdalsvatnet – Olav 

Kristensen      

Forslag til vedtak 1 

 

Olav Kristensen gis med dette dispensasjon fra forbudet mot inngrep i landskapet i Sjunkhatten 

nasjonalpark for oppsett av stokkbru over utosen av Austerdalsvatnet i Fauske kommune. Dispensasjonen 

gis etter § 3 punkt 1.3 e i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for 

Sjunkhatten nasjonalpark. 

  

Forslag til vedtak 2 

Olav Kristensen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk 

av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved Austerdalsvatnet i Fauske kommune. 

Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 

forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark. 

 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.     

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter for nødvendig frakt 

av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.   

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder 

dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.  

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.   

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.  

 

 

Forslag til vedtak 3 

Olav Kristensen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk 

av snøskuter i forbindelse med frakt av materialer til bygging av bru over utosen fra Austerdalsvatnet i 

Fauske kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 h i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark 

og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

- Antall kjøringer for transport av materialer (tømmerstokker og materialer til dekke) er begrensa 

oppad til fem (5) turer og kjøring skal følge løype i kart. 

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 
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- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 24.02.2012 t.o.m. 01.05.2012. 

- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt kjørebok skal tas 

med ved kjøring og forevises ved kontroll. 

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 
 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 

 

AU- Sak 17/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til 

transport av utstyr og ved til hytte ved Langvatnet – Roar Trondsen  

   

Forslag til vedtak 1 

Roar Trondsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk 

av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved Langvatnet, ved Sørfjorden i Bodø kommune. 

Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 

forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.     

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter for nødvendig frakt 

av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.   

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder 

dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.  

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.   

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.  

 

Forslag til vedtak 2 

Roar Trondsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk 

av snøskuter i forbindelse med vedhogst til hytte ved Langvatnet i Bodø kommune. Dispensasjonen gis etter 

§ 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen: 
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- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til tre (3) dager pr. sesong (ubegrensa antall 

turer pr dag) og kjøring skal følge løype i kart fra hogstområde til hytte. 

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.   

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015. Dispensasjon gjelder for perioden 

1. januar t.o.m. 1. mai.           

- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt kjørebok skal tas 

med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.           

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 

Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen.  

 

AU’s vedtak 1 og 2 

 

Som innstillingen. 
 

 

AU- Sak 18/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til 

transport av utstyr og ved til hytte ved Færøy – Bård og Kim Kristiansen    

Forslag til vedtak 1:  

Bård Petter og Kim Bjarne Kristiansen gis med dette en felles dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved Færøyvatnet, 

via løype fra Røsvik om Gunnelengvatn, Korsvikvatn og Færøyvatn. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 

f i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjon:  

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.     

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter for nødvendig frakt 

av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.   

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder 

dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.  

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.   
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- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.  
 

Forslag til vedtak 2 

Bård Petter og Kim Bjarne Kristiansen gis med dette en felles dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av snøskuter i forbindelse med vedhogst til hytte ved Færøyvalen. 

Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 

forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.   

Vilkår for dispensasjonen: 

- Antall kjøringer for transport av ved er begrenset oppad til to (2) dager pr. sesong (ubegrenset antall 

turer per dag), og kjøring skal følge etablert løype og korteste mulig trasè fra hogstområde 

(Bakkskogen) til hytte.  

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015. Dispensasjon gjelder for perioden 

1. januar t.o.m. 1. mai.        

- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt kjørebok skal tas 

med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.           

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 
 

Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen. 

 

AU’s vedtak 1 og 2 

 

Som innstillingen 
 

AU- Sak 19/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til 

transport av utstyr og ved til hytte ved Halsvatn – Solveig og Per Arne Rubbås  

Forslag til vedtak  

Solveig og Per-Arne Rubbås gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten 

nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av bagasje, proviant og utstyr til egen hytte ved Halsvatnet, via 

løype fra Neverhaug i Øvre Valnesfjord. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i verneforskriften for 

Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.  

 

Vilkår for dispensasjonen: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 
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- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.     

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter for nødvendig frakt 

av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.    

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder 

dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.  

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.     

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 

 

AU-Sak 20/2012 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften 

for transport til Krukkistua - Rana Turistforening 

 

Forslag til vedtak: 

Rana Turistforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde for bruk av snøskuter til frakt av forbruksmateriell og ved 

til Krukkistua samt vedtransport på strekningen Krukkistua-Raufjelldalskoia. Dispensasjonen gis etter 

kapittel IV punkt 4.3 andre strekpunkt i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og kapittel 

VI, punkt 2 i verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 All kjøring utenom angitte formål etter traseen Semskdalen-Kjempåtind-Krukki og Krukki-

Raufjelldalskoia-Bolna er forbudt. 

 Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars – 30.april 2012. 

 Dispensasjonen gjelder for 2 dager i sammenheng for inntil to (2) snøskutere for nødvendig frakt av 

ved og utstyr. 

 Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00. 

 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. Det anmodes om at Saltfjellet 

reinbeitedistrikt kontaktes før kjøringen starter. 

 Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, storjord, 8255 

Røkland etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.12. 

 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 
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AU-Sak 21/2012 - Forslag til budsjett for styrets bruk av frie midler 2012 

Forslag til vedtak: 

1. AU ber sekretariatet legge fram forslag til budsjett for styrets bruk av frie midler 2012 til styremøtet 

28.mars 2012. Som del av budsjettforslaget bør forutsetningene for bruk av midlene – postformål, 

samordning med SNO-midler, mulighetene for oppbygging av fond m.v. avklares   

 

 

2. AU mener prosjekt innenfor følgende områder bør vurderes i budsjettforslaget 

- Tiltak i bestillingsdialogen som ikke tildeles midler 

- Innkjøp av oppsynstjenester 

- Oppfølging av bevaringsmål – registrering/overvåking 

- Kartlegging av biologisk mangfold 

- Sårbarhetsanalyse/kartlegging av skader etter barmarkskjøring 

- Kartlegging av lokalbefolkningens bruk av verneområdene 

- Verdiskaping knyttet til verneverdier og kulturminner 

- Kunnskap om isbreene – utvikling og bruk   

- Dokumentasjon av nasjonalparkenes historie  

- Innfallsporter til nasjonalparkene 

- Informasjon 

 

3. Kommunene inviteres til å komme med innspill til styrets bruk av frie midler innen 25.mars 2012 

 

AU’s behandling 

Styret ønsker ikke å bruke av sine frie midler til kjøp av oppsynstjenester og har forventninger om at SNO 

prioriterer ressurser til oppsyn og overvåking i de nasjonalparkene hvor MNNPS har forvaltningsansvaret. 

 

AU’s vedtak 

 

2.strekpunkt i pkt. 2 strykes. Ellers som innstillingen. 

 
 

AU-Sak 22/2012 - Presentasjon av Midtre Nordland nasjonalparkstyre overfor kommunene 
 
 

Forslag til vedtak: 

1. Sekretariatet bes til styremøtet i mai om å forberede et høstprogram 2012 for besøk i de 8 

kommunene som inngår i MNNPS.  
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AU’s behandling 

Programmet bør legges opp slik at styret får presentere organisering, oppgaver og utfordringer 

overfor kommunestyrene 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen med AU’s presisering. 
 

 

AU-Sak 23/2012 - Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert transport av 

utstyr og ved til hytta ved Stor-Rosna - Stein Erik Hansen 
 

 

Forslag til vedtak 

Stein Erik Hansen, Jakobsli gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark 

for begrensa bruk av snøskuter på snødekt mark til frakt av utstyr og ved til privat hytte ved Stor- Rosna, 

hjemlet i verneforskriftens §3, pkt. 6.3, bokstav c.  

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer for transport av varer og utstyr til hytta. 

- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å 

skade vegetasjonen og fram til 1. mai 2012. 

- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

- I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 23.00. I mars 

og april gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. 

- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved 

kjøring og forevises ved kontroll.  

- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og 

sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2012. 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 
 

 

AU-Sak 24/2012 - Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til 

transport av utstyr til hytte ved Åkervika ved Færøyvalen – Jan Åsmund Nilsen   

 

Forslag til vedtak  

 

Jan-Åsmund Nilsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for 

bruk av snøskuter til frakt av ved, bagasje og utstyr til egen hytte ved Åkervik/Sjunkfjorden i Sørfold 

kommune, via løype fra Røsvik om Gunnelengvatn, Korsvikvatn og Færøyvatn. Dispensasjonen gis etter § 
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3 punkt 6.3 f i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 

nasjonalpark.  

 

Vilkår for dispensasjonen: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.     

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter for nødvendig frakt 

av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.    

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder 

dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.  

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.     

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 

 

AU-Sak 25/2012 Styremøtene 28.mars og 31.mai – opplegg for styreseminar og befaring    

Forslag til vedtak 1: 

1. Styremøtet onsdag 28.mars legges til Fauske og kombineres med et styreseminar. Det nye styret 

inviteres til middag tirsdag 27.mars kl. 19:00 på Fauske hotell med påfølgende orientering om NM 

på ski 2012 på Fauske og sosialt samvær 

2. Styreseminaret avholdes onsdag 28.mars med en tidsramme på kl.08:30 – 12:00 med påfølgende 

lunsj. Følgende tema bør belyses i seminaret:  

a. ………………………… 

b. ………………………… 

c. ………………………… 

3. Styremøtet avholdes innenfor tidsrammen kl.13:00-16:00 
 

Forslag til vedtak 2: 

1. Planlagt styremøte 30.-31.mai flyttes til 6. og 7.juni for å unngå kollisjon med FM’s ekskursjon til 

Island. 

2. Styret inviteres til befaring i Sjunkhatten ….mai med oppmøte …….. kl. 08:30. Befaringen 

gjennomføres med MS Blomøy og avsluttes med fottur fra Vassvika til Fridalen med overnatting på 

Valnesfjord Helsesportsenter. 

3. Styremøtet ….mai avholdes på senteret innenfor tidrammen kl.10:00-15.00. 
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AU’s behandling 

Forslag til ramme for styremøtet i mars på Fauske virker fornuftig og verdiskaping bør settes opp som 

hovedtema i seminaret. Ola Røtvedt, nasjonalparkstyret for Dovrefjell inviteres til å fortelle om erfaringene 

de har høstet. Ellers bør en ved en slik anledning trekke på fagmiljø og ressurspersoner i egen region 

 

Foreslått styremøte i mai med befaring i Sjunkhatten må flyttes og 6. og 7.juni foreslås som nye datoer. 

Forslaget må sendes på høring i styret. 

 

AU’s vedtak 1 

 

1. Styremøtet onsdag 28.mars legges til Fauske og kombineres med et styreseminar. Det nye styret 

inviteres til middag tirsdag 27.mars kl. 19:00 på Fauske hotell med påfølgende orientering om NM 

på ski 2012 på Fauske og sosialt samvær 

2. Styreseminaret avholdes onsdag 28.mars med en tidsramme på kl.08:30 – 12:00 med påfølgende 

lunsj. Følgende tema bør belyses i seminaret 

a. Verdiskaping 

i. Ola Røtvedt, nasjonalparkstyret for Dovrefjell, inviteres som foreleser 

ii. Fagmiljø og ressurspersoner i egen region bør også inviteres inn som forelesere 

4. Styremøtet avholdes innenfor tidsrammen kl.13:00-16:00 

 

AU’s vedtak 2: 

1. Planlagt styremøte 30.-31.mai flyttes til 6. og 7.juni for å unngå kollisjon med FM’s ekskursjon til 

Island. Forslag til endring av møtedato sendes styret på høring. 

2. Styret inviteres til befaring i Sjunkhatten. Befaringen gjennomføres med MS Blomøy eller annen 

båt og avsluttes/startes med en fottur som et samlet styre kan delta på. 

3. Styremøtet 7.juni avholdes på innenfor tidrammen kl.10:00-15.00. 

 

 

AU sak 26/2012 - Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter i 

forbindelse med vedhogst/vedtransport ved Klubbvatnet – Gudmund Andreassen    

     

Forslag til vedtak  

 

Gudmund Andreassen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for 

bruk av snøskuter i forbindelse med felles vedhogst til tre hytter ved Klubbvatnet i Bodø kommune. 

Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 

forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.   

 
Vilkår for dispensasjonen: 

- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til fire (4) dager pr sesong (ubegrensa antall 

turer pr dag) og kjøring skal følge løype i nasjonalparken, inntegnet i kart.  

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015. Dispensasjon gjelder for perioden 

1. januar t.o.m. 1. mai.           
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- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.       

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 
Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen. 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 

 

AU-Sak 27/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av løypemaskin til 

preparering av skiløyper til Sætervatn/Hømmervatn og bruk av snøscooter til transport av pasienter 

til Sætervatn, Hømmervatn og Halsvatn – Valnesfjord Helsesportsenter      

  

Forslag til vedtak  

 

Valnesfjord Helsesportsenter gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten 

nasjonalpark for bruk av snøskuter i forbindelse med transport av pasienter til Sætervatn, Hømmervatn og 

Halsvatn i Fauske kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 e i verneforskriften for Sjunkhatten 

nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.   

 
Vilkår for dispensasjonen: 

- Antall kjøringer er begrensa til 10 (10) turer pr. sesong og kjøring skal følge løypen etter traseen for 

Valnesfjord rundt (jfr. vedlegg 12 i forvaltningsplanen).  

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2016. Dispensasjon gjelder for perioden 

1. januar t.o.m. 1. mai.           

- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal 

benyttes penn ved utfylling av kjørebok.       

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2016. 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 
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AU - Sak 28/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde – Søknad om dispensasjon for bruk av snøskuter 

til hytte ved Tverrbrennvatnet – Ronald Vesterli 

 

Vedtak 

Ronald Vesterli, Misvær gis med dette dispensasjon for bruk av snøskuter på snødekt mark 

til transport av varer og materialer til egen hytte, jf. kap.4, punkt 7 i forskriften til 

Gåsvatnan landskapsvernområde. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

 All kjøring utenom angitte formål og trase inntegnet på kart er forbudt. 

 Dispensasjonen for snøskuter gjelder fra 1. mars til 30. april 2012-2013. 

 Skuterkjøring er tillatt mellom kl 07.00 og 11.00 og mellom kl. 16.00 og 23.00. 

 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager 

 Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og det antall turer som trengs for nødvendig frakt. 

Antall turer er likevel begrenset oppad til 6 turer. 

 Vedlagte kjørebok skal fylles ut før hver tur, og sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Storjord, 8255 Røkland etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.13. 

 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne ved kjøring. 

 Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 

 

AU – sak  29/2012  Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om kjøretillatelse i forbindelse med 

oppkjøring av løypetrase for Reinhornrenn - Beiarn kommune 
 

Forslag til vedtak 

IL Stormfjell, v/Morten Hammer gis med dette dispensasjon fra kap. IV, pkt 4.1 i Saltfjellet – Svartisen 

nasjonalpark, for bruk av tråkkemaskin og snøscootere for preparering av løype til Reinhornrennet. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i kap IV, punkt 4.3 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen 

nasjonalpark. 

Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for bruk av en tråkkemaskin og inntil 4 snøskutere i løypetraseen i 

forbindelse med preparering av skiløypa til det årlige Reinhornrennet. 

- Dispensasjonen gjelder for perioden 18.3.2012 - 01.04.2012 



   

 
MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE 
 

 
SIDE 18 

 

- For å redusere eventuelle konflikter med i friluftsaktiviteter anmodes det om at det kjøres minst 

mulig i helgene 

- Kjøringen skal begrenses i størst mulig grad 

- Kjøring mellom 23:00 og 07:00 er forbudt 

- All kjøring utenom angitte formål og trase er forbudt 

- Dispensasjon skal medbringes under gjennomføring av arbeidet og forevises ved kontroll 

 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 

 

AU – sak 30/2012  Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om motorisert transport av ved til 

Bjellåvasstua - Bodø og Omegn turistforening 

 

Forslag til vedtak 

Bodø og Omegns Turistforening v/Knut Sivertsen gis dispensasjon fra kap. IV, pkt. 4.1 i Saltfjellet-

Svartisen nasjonalpark,  for transport av ved  til Bjellåvasstua. Dispensasjonen gis med hjemmel i kap. IV, 

punkt 4.3 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Følgende kjøretrase skal følges: P-plassen ved Skoglund-Djupvatnet-Bjøllåvasstua 

 Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge 

 Dispensasjonen gjelder for det antall turer som er nødvendig for å få frakte ved opp til 

Bjøllåvasstua, men begrenset oppad til 15 turer (1 snøscooter = 1 tur). Det kan benyttes inntil 6 

snøscootere. 

 Dispensasjonen gjelder for 3 dager i perioden 1. mars – 30. april 2012 og 2013. Kjøringen skal 

gjennomføres på hverdager. 

 Dispensasjonen gjelder frakt av ved. Medbringing av ekstra personell er forbudt. 

 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager 

 Før  dispensasjonen nyttes skal det gis melding til oppsynet, Statskog Fjelltjenesten v/ Kristian 

Sivertsen, tlf 98842329) 

 All kjøring utenom angitte formål og trase er forbudt og kjøring under opphold på Bjøllåvasstua er 

forbudt 

 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne 

 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal medbringes under gjennomføring av arbeidet og forevises 

ved kontroll 

 

AU’s vedtak 

 

Som innstillingen 
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AU-sak 31 – 2012 Eventuelt 

 

Styreleder orienterte om planlagt møte med miljøvernminister Erik Solheim 15.mars 2012 og AU drøftet 

nødvendige møteforberedelser og hvem som bør delta i delegasjonen.  

 

 

 

Referent 

 

Ole Petter  Rundhaug 

 
 

 


