
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 28.01.2014
Tidspunkt: 10:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Arne B. Vaag Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Eva Stina Anderson NESTL

Følgende varamedlemmer innkalt, men møtte ikke:

Navn for
Per Ole Oskal Eva Stian Anderson

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Ronny Skansen
Hanne Etnestad

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 1/2014 Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 2/2014 Referatsaker 2003/577

RS 1/2014 Avgjørelse i klagesak om kjentmannskjøring i 
Junkerdal nasjonalpark

2012/214

RS 2/2014 Foreløpig svar vedr vedovn i naust ved Kjemåvatnet -
Saltfjellet landskapsvernområde - Ørjan Eliassen

2012/8564

RS 3/2014 Rapport - Dispensasjon motorferdsel - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Norges vassdrags- og 
energidirektorat

2014/90

RS 4/2014 Referat fra møte 21.11.13 forsøpling på statsgrunn -
Statskog og sekretariat MNNPS

2013/7857

AU 3/2014 Møteplan for AU 2014 2013/8219

AU 4/2014 Eventuelt 2003/577

AU 1/2014 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 28.01.2014

Protokoll fra siste AU-møte ikke ferdigstilt. Protokollen ferdigstilles og legges fram på neste 
møte i nasjonalparkstyre, 3.mars 2014. 

AU’s vedtak – enstemmig:

Innkalling godkjennes.

AU 2/2014 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 28.01.2014

AU’s vedtak – enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.



RS 1/2014 Avgjørelse i klagesak om kjentmannskjøring i Junkerdal nasjonalpark

RS 2/2014 Foreløpig svar vedr vedovn i naust ved Kjemåvatnet - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Ørjan Eliassen

RS 3/2014 Rapport - Dispensasjon motorferdsel - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark -
Norges vassdrags- og energidirektorat

RS 4/2014 Referat fra møte 21.11.13 forsøpling på statsgrunn - Statskog og sekretariat 
MNNPS

AU 3/2014 Møteplan for AU 2014

Forslag til vedtak

1. Arbeidsutvalget fastsetter følgende datoer for AU-møtene i 2014: 

 22. mai 2014

 28. august 2014

 11. november 2014

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 28.01.2014 

AU’s vedtak – enstemmig:

Arbeidsutvalget fastsetter følgende dato for møter i 2014.
 19. mai 2014

 28. august 2014

 4. november 2014

AU 4/2014 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 28.01.2014 

Følgende saker ble drøftet/ orientert om: 

 Orientering om ansettelsesprosessene

 Søknadsfrist 5. februar og intervju i løpet av februar. Trolig sommer før alle 

forvalterne er på plass.   

 Utfylling av reiseregninger for styremedlemmer 

 Alle opplysninger må være fylt ut. Viktig at en kun fører en reise for hvert 

reiseregningsskjema.  

 Reisebudsjett nasjonalparkforvaltere 2014

 Oppfølging Innfallsporter Sjunkhatten NP



 Sak legges frem til neste styremøte.  

 Valg av Sametingsrepresentanter til styret

 Miljødirektoratet og Fylkesmannen har bedt Sametinget om å snarest mulig gi 

beskjed hvilke personer som skal representere Sametinget fremover i 

nasjonalparkstyret. 

 Forvaltningsplanen Saltfjellet/Svartisen og omkringliggende områder

 Sekretariatsansvaret for oppfølging av forvaltningsplan for Saltfjellet/Svartisen 

blir fulgt opp av Fylkesmannen. Dette gjøres på bakgrunn av at kapasiteten til 

sekretariatet til nasjonalparkstyret er liten inntil nye nasjonalparkforvaltere er 

ansatt. 

 Studietur 2014

 Det tas sikte på å gjennomføre en studietur i løpet av andre halvdel av 2014. 

Studieturen må gjøres i forbindelse med et styremøte. 

 Tillatelse til motorferdsel i forbindelse med ekstraordinære skadefellinger

 Sekretariatet har sett på muligheten for å kunne behandle slike saker hurtigere. To 

av temaene har vært at nasjonalparkstyret delegerer dette til Fylkesmannen som 

gir skadefellingsløyve og eventuelt om nasjonalparkstyret kan gi en generell 

dispensasjon til et skadefellingslag. Saken er sjekket ut med Miljødirektoratet og 

konklusjon er at ingen av disse forslagene er juridisk mulig. Søknad om 

motorferdsel til slike formål må fortsatt behandles av nasjonalparkstyret. 

 Saker til styremøtet 3. mars 2014:

 Konstituerende møte, (eventuell nye sametingsrepresentanter) valg av leder/ 

nestleder

 Oppkjøring av skiløype Trollhaugan-Godhola, Saltdal kommune

 Merking og fangst av gaupe, Dispensasjon fra verneforskriften til bruk av 

snøscooter og helikopter – Norsk institutt for naturforskning 

 Sekretariatets kapasitet fremover inntil nye nasjonalparkforvaltere er ansatt. Sekretariatet 

la frem en liste med oppgaver fremover. Flere oppgaver må settes på vent, ettersom en 

for tiden bare er 2 ansatte i sekretariatet. 

 Søknad om å være pilot for besøksforvaltning i Norges nasjonalparker

 Frist 24. februar for å søke om å være pilot. Sekretariatet legger frem en 

disposisjon for oppgaven. Hele nasjonalparkstyret involveres for å komme med 

innspill i henhold til prosessbeskrivelsen som er kommet fra Miljødirektoratet. 


