
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 19.11.2015
Tidspunkt: 12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Arne B. Vaag Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Eva Stina Anderson NESTL

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Inge S. Ingvaldsen
Gunnar Rofstad  
Hanne Etnestad     
            

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 
16/2015

Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 
17/2015

Eventuelt 2003/577

AU 16/2015 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.11.2015

AU’s vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll fra siste AU-møte godkjennes.

AU 17/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.11.2015

Orientering / drøftingssaker:

Bestillingsdialogen
Sekretariatet orienterte om status for prosjektene i 2015. Kun to prosjekt som ikke er 
avsluttet i år, og hvor utbetaling er uavklart.

Hogst Storlia- Grunneier utfører hogsten selv, og tar vare på virket. AU synes dette var 
positivt, men påpeker at utbetaling av midler ikke må gjøres før arbeidet er utført, 
avvirkning av granfeltene bør gjøres i løpet av to til tre år. Avtale om avvirkning må 
settes opp, og avtalen godkjennes av AU før utsending. Innvilgede midler i 2015 søkes 
overført til Rana kommune for utbetaling etter hvert som feltet blir avvirket.

Innfallsporter Sjunkhatten - Det arbeides i kommunene med opprettelse av 
prosjektstilling med ansvar for innfallsportene. Bevilgede midler i 2015 ønskes utbetalt 
til Fauske kommune.

Bestillingsdialogen 2016 – sekretariatet orienterte om aktuelle prosjekt i de forskjellige 
nasjonalparkene i 2016. Prosjekt som ikke ble prioritert i 2015 videreføres til 2016. 
Prosjekt som vil bli prioritert i 2016:



Opprydding av varder og steinlegging ved Polarsirkelsenteret, samt informasjonstavler.
Prosjekt i forbindelse med besøksstrategi for nasjonalparkene; kartlegging og 
besøkskartlegging. 
Uttak av plantet gran innenfor nasjonalparkene.
Kartlegging av spor etter barmarkskjøring i Saltfjellet øst og utarbeiding av plan for 
restaurering av kjøreskader og slitasje på vestsiden.
Klopplegging og skilting i Junkerdal nasjonalpark.
Skilting Rago nasjonalpark, samt bedre tilrettelegging P-plass Lakshola. 

Saker til styremøtet
Sekretariatet gikk gjennom saker til førstkommende styremøte.

Datoer for styremøter i 2016 – disse bør settes av nytt styre på nyåret. Kun dato for 
første styremøte settes opp.

Avslutning for styremedlemmer som går ut av styret
Julemiddag 10.desember med en oppmerksomhet til avtroppende styremedlemmer. 

Gjennomgang av møte med Røde Kors
Sekretariatet informerte om møtet den 27. oktober mellom Nordland Røde Kors, Salten 
politidistrikt, Fylkesmannen i Nordland og Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Referatet 
legges fram for nasjonalparkstyret på møte 11.desember.

Ulovlig landing og lavtflyging med helikopter i forbindelse med leting etter hest på 
Saltfjellet
AU presiserte at det bør reageres på saken både med tanke på andre brukere av 
området og ovenfor politiet. Sekretariatet utarbeider sak som legges fram for 
nasjonalparkstyret på møte 11.desember.

Befaring Fykan
Styreleder etterlyste en oppfølging av befaringen, spesielt med tanke på behovet for å 
få transportert varer fram til Rallarbrakka. Sekretariatet informerte om at det jobbes 
med muligheten for å få transportert varer opp på fjellet med den gamle kabelbanen.

Vertsskapskurset
Sekretariatet informerte om deltagelse, opplegg og innholdet på kurset. I ettertid har 
det kommet forespørsel om oppfølging. Styreleder la fram forslag om å arrangere en 
nasjonalparkkonferanse i Salten neste høst. På møtet den 10.desember med 
rådgivende utvalg ønsket AU informasjon om bedriftsnettverk i regionen og hva som 
skjer på reiselivsområdet i Salten.

Kontorsituasjonen på Storjord
Sekretariatet informerte om kontorsituasjonen på nasjonalparksenteret, planer for 
ombygging, og prosessen i forbindelse med arbeidet med dette ved senteret. 
Leieavtalen for sekretariatets kontorer på nasjonalparksenteret mellom Fylkesmannnen 
i Nordland og Nordland nasjonalparksenter, skal reforhandles i mai 2016. AU påpekte 
at Fylkesmannen har personalansvar for sekretariatet og at de må bli hørt om sine 
behov i forbindelse med reforhandlingene. Sekretariatsleder lager et notat på saken, 
dette som et grunnlag å ha med videre. Kopimaskina er fylkesmannen sin eiendom, 
drift av denne må tas inn i leieavtalen.  


