
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Mail-møte
Dato: 31.03.2014
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Eva Stina Anderson Nestleder
Arne B. Vaag Medlem

Merknader

Sak i Arbeidsutvalget med høring i styret, 10 representanter gav
tilbakemelding på sakene pr. epost.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Hanne Etnestad Nasjonalparkforvalter

  Ronny Skansen 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 5/2014 Storlia naturrservat - Søknad om dispensasjon fra 2014/1907



verneforskriften for uttak av skadet bjørkeskog -
Lars Kristian Bjellånes

AU 6/2014 Junkerdal og Lahko nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon - forskningsprosjekt på 
grønnlandsstarr - Norsk institutt for naturforskning

2014/2020

AU 5/2014 Storlia naturrservat - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for uttak av skadet bjørkeskog - Lars Kristian Bjellånes

Forslag til vedtak

Lars Kristian Bjellånes gis avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften til uttak av 
bjørkeskog på egen eiendom i Storlia naturreservat. Avslaget er gitt med hjemmel i 
verneforskriftenes kapittel IV punkt 1, med hjemmel i nml. §48.    

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 31.03.2014 

Arbeidsutvalgets behandling:

Etter høring av saken pr. epost i styret støttet 9 av styrerepresentantene sekretariatets innstilling 
til vedtak, 1 representant støttet ikke forslag til innstilling.

Arbeidsutvalgets vedtak – med 2  mot 1 stemme:

Som innstillingen.

AU 6/2014 Junkerdal og Lahko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon -
forskningsprosjekt på grønnlandsstarr - Norsk institutt for naturforskning

Forslag til vedtak
Norsk institutt for naturforskning ved Kristine Bakke Westergaard gis dispensasjon fra 
§ 3 pkt. 1.1 og 2.1 i verneforskriftene for Junkerdalen nasjonalpark og Lahko nasjonalpark for 
innsamling av levende skudd av grønlandstarr, utlegging av temperaturloggere og innsamling 
av jordprøver. Dispensasjonen for Lahko nasjonalpark gis med hjemmel i verneforskriftens § 4, 
og for Junkerdal nasjonalpark med hjemmel i naturmangfoldloven §48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder i perioden 15.juli til 1.oktober 2014
 Dispensasjonen gjelder innsamling av 20 levende individuelle skudd av grønlandsstarr 
     (Carex scirpiodea) fra hver av nasjonalparkene.
 Dispensasjonen gjelder utlegging av inntil fem – 5 små temperaturloggere ca.5cm under
     jordoverflaten i hver av nasjonalparkene. Temperaturloggerne skal hentes inn i løpet av
    sesongen 2015.
 Dispensasjonen gjelder innsamling av tre – 3 jordprøver av de øverste ca. 5x5 cm
     jordlaget med jordbor fra hver av nasjonalparkene.



 Vi ber om at forstyrrelser av det øvrige dyre- og fuglelivet eller ødeleggelse av
    plantelivet i forbindelse med innsamlingen minimaliseres.
 Nye lokaliteter som registreres for arten innenfor nasjonalparken skal legges inn på 
     www.arsobservasjoner.no, med nøyaktige UTM-posisjoner.
 En kort rapport fra innsamlingsarbeidet med lokaliteter for innsamlet materiale og 
     registreringer skal sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø
     etter endt sesong. Nasjonalparkstyret ønsker også å få oversendt publikasjoner fra
     forskningsarbeidet når slike foreligger. 
 Dispensasjonen skal tas med i felt og forevises ved kontroll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 31.03.2014 

Arbeidsutvalgets behandling:

Etter høring av saken pr. epost i styret gav 10 av styrerepresentantene støtte til sekretariatets 
innstilling til vedtak.

Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen


