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Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

 

Protokoll 

 
Utvalg: Arbeidsutvalget  

Behandlet: 11.januar  2012  

 

Saker 

 
Sak nr Tittel Arkiv nr 

   

05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – søknad om dispensasjon til bruk av 

snøscooter til transport av utstyr til hytte ved Korsvik – Svein og Ivar 

Moen   

2011/9241 

08/2012 Junkerdal nasjonalpark  - Dispensasjon for bruk av snøscooter til 

hytte ved  Salbergvatnet – Bjørn Egil Jenssen 

2012/58 

09/2012 Junkerdal nasjonalpark  - Dispensasjon for bruk av snøscooter til 

hytte ved  Fuglvatnet – Jan Seiring 
2011/9580 

 

 

 

Sak 5/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter 

til transport av utstyr til hytte ved Korsvik – Svein og Ivar Moen   

 

Innstilling 
Ivar Moen og Svein Vidar Moen gis felles dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Sjunkhatten nasjonalpark til å kjøre 6 tur/returer med snøskuter fra Røsvik til fritidshus i 

Korsvik. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens § 3 punkt 6.3 f. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

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

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – t.o.m. 01.05.2015.  

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer pr. år med en (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. 

- Slede skal alltid være tilkoblet snøscooteren.  

- 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.   

Behandlingen i arbeidsutvalget 
Behandlet ved e-postrunde i arbeidsutvalget. Deltagere: Inge Myrvoll, Eva Stina Anderson og Siv 

Mossleth. Ingen innsigelser til saken. 
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Vedtak 
Innstillingen vedtatt…. 

 

 

 

AU Sak 8/2012  Junkerdal nasjonalpark  - Dispensasjon for bruk av snøscooter til hytte 

ved  Salbergvatnet – Bjørn Egil Jenssen. 

 

Innstilling 
Bjørn Egil Jenssen, Straumen gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for 

Junkerdal nasjonalpark for begrensa bruk av snøskuter på snødekt mark til frakt av varer og 

utstyr til privat hytte ved Salbergvatnet, hjemlet i verneforskriftens §3, pkt. 6.3, bokstav c. 

Transporten kan også utføres av Jenssens barn; Raymond og Anette Jenssen. 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer pr. år 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 i årene 2012 - 2016. 

- 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 01.08.2016. 

Behandlingen i arbeidsutvalget 
Behandlet ved e-postrunde i arbeidsutvalget. Deltagere: Inge Myrvoll, Eva Stina Anderson og Siv 

Mossleth. Ingen innsigelser til saken. 

Vedtak 
Innstillingen vedtatt, ….. 

 

 

 

AU Sak 9/2012  Junkerdal nasjonalpark  - Dispensasjon for bruk av snøscooter til hytte 

ved  Fuglvatnet – Jan Seiring. 

 

Innstilling 
Jan Seiring, Tromsø, gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal 

nasjonalpark  for begrensa bruk av snøskuter på snødekt mark for frakt av varer og utstyr til 

privat hytte ved Fuglvatnet, hjemlet i verneforskriftens §3, pkt. 6.3, bokstav c. 
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Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer pr. år 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 i årene 2012 - 2016. 

- 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 01.08.2016. 

 

Behandlingen i arbeidsutvalget 
Behandlet ved e-postrunde i arbeidsutvalget. Deltagere: Inge Myrvoll, Eva Stina Anderson og Siv 

Mossleth. Ingen innsigelser til saken. 

Vedtak 
Innstillingen vedtatt, ….. 

 


