
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 28.08.2014
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth LEDER
Arne B. Vaag MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Eva Stina Anderson NESTL

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for

Merknader

Arne B. Vaag kom en time ut i møtet. To ulike tidspunkt på 
innkalling og nettside

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Hanne Etnestad
Inge Ingvaldsen
Gunnar Rofstad
Ronny Skansen

Nasjonalparkforvalter
Nasjonalparkforvalter
Nasjonalparkforvalter
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 
12/2014

Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 
13/2014

Referatsaker 2003/577

RS 
13/2014

Behov for brun-skilting av nasjonalparkene i 
Midtre Nordland

2013/7487

AU 
14/2014

Eventuelt 2003/577

Saker til orientering / behandling:

Orientering v. Sigmund Johnsen prosjektleder for telegrafrute-prosjektet

Ett av 10 ulike prosjekter i landet som skal synliggjøre gamle ferdselsruter. Formålet 
med prosjektet er å øke kunnskapen om historien disse ferdselsårene hadde både med 
hensyn til friluftslivet og knutepunkt mellom steder.

Bygging av telegrafruta ble påbegynt allerede i 1867 og har en kulturhistorisk sjel i 
regionen. Og ble en sentral ferselsvei mellom Rana og Saltdal.

Prosjektet har satt som mål å gi ut ei bok, basert på gamle arkiver fra Televerket, og 
ruta skal synliggjøres og merkes etter DN-håndboka. Det er også iverksatt kursing i 
registrering av kulturminner i regi av riksantikvaren. Dette arbeidet er påbegynt i 2014, 
og året har i stor grad gått med på planlegging. Registreringene vil bli gjort utover 
høsten i år samt sommeren neste år. 

Avvik i oppstartstidspunkt på hjemmeside og sakspapir
Arne Bjørn Vaag avdekket at det var oppgitt to ulike klokkeslett til møtet. På 
hjemmesiden sto det 10:00 mens i sakspapirene sto det 09:00. Kom følgelig litt sent til 
møtet. 

Opprydding langs sti i Tespdalen
Siv Mossleth var i sommer på tur gjennom Tespdalen og kunne formidle at 
vindfellingene i vinter/vår har skapt mye trøbbel langs med stien. Mange trær ligger 
tvers over stien og resulterer i at man må gå lange omveier på enkelte plasser for å 
komme seg rundt trærne. 

I den nye forvaltningsplanen for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark må det 
implementeres at opprydding langs stier kan foretas fra forvaltningsmyndigheten. 
Gunnar Rofstad sjekker ut hva den nye forvaltningsplan sier om dette. 

Biologiske undersøkelser rundt Jordbruhytta
Gunnar Rofstad informerte AU om den påbegynte registreringa rundt Jordbruhytta.



Varsling i henhold til stillingsinstruks for forvaltere
Forvalterne stilte spørsmålstegn om hvor vidt styret ønsker åpenhet i forbindelse med 
varsling til Fylkesmannen. Både Siv Mossleth og Arne Bjørn Vaag mente at det var 
fordelaktig med åpenhet rundt styresaker. Derfor vil det bli gitt beskjed til styreleder i 
styresaker der forvalterne finner det nødvendig å varsle til fylkesmannen.

Oppsynets tilstedeværelse på styremøter
Trenger ingen høytidelig invitasjon. Møtene er åpne og velkomne for alle. AU mener at 
det er nok å gi SNO / Fjelltjenesten beskjed om dette og at man ikke trenger å gi dem 
en særskilt innbydelse for hver gang. 

Gjester på neste styremøte
Inge Ingvaldsen informerte om gjestene som ønsker å delta på kommende styremøte. 
Det er to ulike forskermiljø som har meldt sin interesse: 
Universitetet i Tromsø – bruk av nasjonalparker (Sigrid Engen)
Universitetet i Umeå – urfolkets bruk/rettigheter i vernede områder (Elsa Reimerson)

Studietur
Inge Ingvaldsen informerte om studietur.

Saker for arbeidsutvalget, veien videre?
Etter delegasjonen til forvalterne er det få saker som faller mellom delegasjon og 
styresaker. Gunnar Rofstad lager en oversikt over hvilke saker som kan behandles av 
arbeidsutvalget. Det skal også sjekkes ut om det er mulig å få enda flere styresaker 
delegert ned til arbeidsutvalget. 

Eventuelt
Siv Mossleth inviteres til møte i faglig rådgivende utvalg 9. september. 

AU 12/2014 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 28.08.2014

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 13/2014 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 28.08.2014



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

RS 13/2014 Behov for brun-skilting av nasjonalparkene i Midtre Nordland
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Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 28.08.2014

Styrets vedtak – enstemmig:
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