
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Mail-møte
Dato: 11.04.2014
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Arne B. Vaag Medlem

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon
Eva Stina Anderson Nestleder

Merknader

Sak i Arbeidsutvalget med høring i styret. 9 representanter (7 i 
styret og 2 i arbeidsutvalget) gav tilbakemelding på sakene pr. 
epost.

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 7/2014 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark/ Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften i forbindelse med filmopptak - Bonne 
Pioche

2014/2471

AU 8/2014 Storlia naturreservat - Søknad om tillatelse til fangst 
av insekter - Helgeland Museum

2014/2180

AU 7/2014 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark/ Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften i 
forbindelse med filmopptak - Bonne Pioche

Forslag til vedtak

Bonne Pioche gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde, jfr. kap. IV, punkt 8 i verneforskriften og Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark, jfr. kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften til transport av personer og utstyr med 
skuter i anledning filmopptak til filmen «Morning Glory» Dispensasjonen gis med hjemmel i § 
48 i naturmangfoldloven. 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:

 Formålet er transport av utstyr og personell i forbindelse med filmopptak til filmen 

«Morning glory»

 All kjøring utenom angitt formål er forbudt. 

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

 Forvaltningsmyndigheten skal motta rapport fra Fjelltjenesten etter oppdraget er utført. 

 Dispensasjonen gjelder kjøring med 1 skuter 3 dager i perioden 22. april til og med 30. 

april 2014. 

 Forvaltningsmyndigheten mottar kopi av den ferdigproduserte filmen. 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.04.2014 

Arbeidsutvalgets behandling:

Etter høring av saken pr. epost i styret gav 9 av styrerepresentantene støtte til sekretariatets
innstilling til vedtak.

AU’s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



AU 8/2014 Storlia naturreservat - Søknad om tillatelse til fangst av insekter -
Helgeland Museum

Forslag til vedtak

Helgeland museum, naturhistorisk avdeling, gis med dette dispensasjon fra kap. IV, pkt. 2 og 
pkt. 3 i verneforskriften for Storlia naturreservat til fangst av insekter i 2014. Vedtaket er 
hjemlet i naturmangfoldloven § 48.

Vilkår for dispensasjonen:
- Alle artsfunn skal registreres i artsobservasjoner.no
- Etter endt sesong skal lukt- og lysfeller fjernes fra området
- Oppsynet v/Statskog Fjelltjenesten skal varsles før utplassering av lukt- og lysfeller.
- Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet for framvisning ved kontroll.
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Etter høring av saken pr. epost i styret gav 9 av styrerepresentantene støtte til sekretariatets
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Som innstillingen


