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Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Inge Myrvoll 

Bjørn Karlsen 

Halvor Bakken 

Jan Nilsen 

Sylvi Brandsæter 

Asbjørn Hagen 

John Anders Kuhmunen 

Erling Solvang 

Arnfinn Pavall 

Wanja Rakvåg 

Leder 

Grunneier 

Grunneier 

Regionleder 

Daglig leder 

Daglig leder 

 

Styreleder 

Leder 

Rana kommune 

Saltdal kommune 

Fauske kommune 

Statskog Salten 

Forum for Natur og Friluftsliv 

Nordland nasjonaparksenter 

Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Forum for natur og friluftsliv 

Doukta reinbeitedistrikt 

Nordland Bondelag 

Siv Mossleth  

Elise Blind 

Medlem 

Leder 

Saltdal kommune 

Balvatn reinbeitedistrikt 

Eva-Stina Andersson Medlem Sametinget 

Lars Kr.Evjenth  Medlem Sørfold kommune 

Arne B. Vaag Medlem Fauske kommune 

Mari Ann Bjørkli Medlem Meløy kommune 

Torstein Simonsen Medlem Rødøy kommune 

Lisa Maria Blind Medlem Sametinget 

Geir Asle Haraldsen  Nordland Bondelaget 

Ann Rigmor Navjord Medlem Beiarn kommune 
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Per Ole Oskal Medlem Sametinget 

 

Forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Arild Nohr 

(vara møtte ikke) 

Medlem Bodø kommune 

Mats Jonas Pavall  

(vara møtte ikke) 

Nestleder Sametinget 

Per Thomas Kuhmunen 

(vara møtte) 

Medlem Sametinget 

 

 

   

Fra sekretariatet møtte:  

Hanne Etnestad, Ronny Skansens, Ole-Petter Rundhaug,  

Observatør 

Camilla Risvoll, Universitet i Nordland 

 

 

Dagsorden 

 Kl.13:00 -13:20 Åpning og velkomst v/ Inge Myrvoll 

                    Presentasjonsrunde 

Kl. 13:20 – 13:40 Lokal forvaltning av større verneområder – ny reform v/Ole Petter Rundhaug 

Kl. 13:40 – 14:10 Gjennomgang av vedtekter for nasjonalparkstyret v/ Inge Myrvoll 

Kl. 14:10 – 14:25 Mandat for rådgivende utvalg v/ Ole Petter Rundhaug 

Kl. 14:25 – 14:40 Kaffe 

Kl. 14:40 – 15:30 ”Bestillingsdialogen” Gjennomførte tiltak 2011 – aktuelle forslag 2012 v/Hanne Etnestad og Ronny 
Skansen 

Kl. 16:00 – 16:30 Eventuelt og avslutning 
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BESTILLINGSDIALOGEN – innspill i møtet 

     Ansvar for anlegg og drift 

Bruer i verneområdene – hvem har ansvaret inne i verneområdene og i randsonen rundt? 

Det bør lages oversikter over objekter og inngåtte avtaler om drift og vedlikehold 

Vi får ikke nødvendigvis det vi prioriterer 

Mange vil kvitte seg med eierskap. Styret må ikke påta seg eierskap før en har midler. Midler til skjøtsel/vedlikehold 
ikke like høyt prioritert som forvaltning. 

Staten bør ta ansvaret for bruer langs turistløyper 

Hvilke rolle skal NP-styret ha i forhold til naturreservat? 

 

     Sjunkhatten 

     Utvidelse P-plass Hola. Avtale med grunneier er nå inngått, ønsker prosjektet gjennomført. 

Drift av vegen inn til Hola. Uklarhet om eierskap og driftsansvar. Kommunen må avklare dette. 

Hvorfor skal det være forskjell på innfallsportene Røsvik og Fridalen? Hvor vil vi og hvem skal betale? 

SNO-stilling mangler for Sjunkhatten 

DN må ta et eierskap og styret vil hevde at staten må ta ansvaret. DN skal ikke fortelle oss hva vi skal mene. 

Forutsetter at eierskap til anlegg og drift kommer opp i forbindelse med Sjunkhatten 

Det vi har av innfallsporter til nasjonalparker i Norge er jevnt over ”puskat”. Vi bør ha en nasjonal ambisjon om å 
heve nivået. Sjunkhatten kan være en pilot i denne sammenheng. 

Få skilt satt opp i Sjunkhatten og kr.35.000,- er bevilget i år. 

Sti til Sørfjorden – behov for klopplegging over lange myrparti 

Stokkbru over Langvasselva. Nær Vatnlia leirskole – Bodømarkas venner 

 

Rago 

Grensemerking bør prioriteres 

Området har mange interessante kulturminner, ønske om skilting av enkelte som for eksempel gamle Ragohytta. 

Håper å ha ferdig forvaltningsplan før sommeren 2012. Må vurdere hvorvidt det er behov for å kalle sammen 
arbeidsgruppa 

Blir kjente lokaliteter for rødlistearter gjort kjent for alle?. De kartfestes ”grovt”. 

Kun helikoptertransport og den søkes samordnet for flere hytter 

 

Saltfjellet-Svartisen, Storlia m.v. 

Bør vurdere mulighetene for fortøyning av båter innerst i Nordfjorden i Rødøy. Folk ønsker å gå i land, men 
vanskelig å sikre båtene.  
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Bjørnstigen – luftig sti over fjellet mellom Nordfjorden og Straumdal som er rast ut på noen partier. Bør vurdere tiltak. 

Historien om Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark har vært tatt opp av flere. Mange som lever i dag har noe å berette 
om verneprosessen. Spørsmål hvorvidt NP-styret er de rette til å ta denne oppgaven?. Miljøråden fylkeskommunen 
burde bidra til å løse denne oppgaven. 

Revisjon av forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen. Forventninger til en prosessplan som viser hvordan faglig 
rådgivende utvalg skal komme på banen. 

 

Skjøtsel - uttak av gran m.v. 

Hvem har rett til å avvirke skog i verneområder? 

Hogges grana, må vedlikehold prioriteres 

Store areal med gran som ikke er drivverdig i noen verneområder – 4000m3 i Junkerdalsura 

Fjerning av gran aktuelt der verneformålet trues, spesielt i naturreservat.  

Spørsmålet om uttak av gran ofte drøftet i forvaltningsplanene 

 

Opprydding 

Ønske om opprydding av etterlatenskaper etter krigen (kulturminnemyndigheten må her kobles inn). 

 

Informasjonstiltak 

Ingen skiltstandard i nasjonalparkene i Norge. ”Innovativ fjellturisme” har en skiltmal som noen bruker. 

Lik skilting i alle nasjonalparker er kanskje en vel ambisiøs tanke? 

Det bør orienteres om reindrift i nasjonalparkene og styret har fokusert på dette 

 Generell del og spesiell del med info om reindrifta i den enkelte park 

 Skiltmal bør brukes 

Info om reindrifta er bra – bør være på norsk, engelsk og samisk. Skal vise at vi er et folk med egen livsstil og språk 

Det foreligger forslag til tekst fra Reindriftsforvaltninga for slik skilting ved hovedinnfallsportene til Sjunkhatten 

Mye informasjon finnes om dagens reindrift – bør legges ut på heimeside/nett 

 

Hvordan bidrar Statskog i tilrettelegginga i verneområdene? 

Friluftsmidler via MD, prosjektstyrt arbeidsform. Få er villig til å ta lederansvar i 
friluftsprosjekt. Statskog har  initiert mange tilretteleggingstiltak 

Infotavler er en stor utfordring. Styret må ha en strategi og maler som viser for hvordan dette skal være. (Sjunkhatten 
et pilotprosjekt?) 

Samisk språk skal på plass på plakatene – det samiske bør være en selvfølge! 

Mange kokker i dag i dette arbeidet. 
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Viktig med informasjon om fjellets luner – ”turist i joggesko uten kart i snøkov ved Lønstinden” 

 

Turkart 

Viktig med dialog mellom turlag-reindrift-friluftsråd. Reindriftsområdene bør legges ut, temakart som viser sårbare 
naturtyper/sårbare arter. Sonering av nasjonalparkene viktig. Bør kunne søke om midler til dette. 

 

Kulturminner 

Hvordan skal de merkes? Ønsker ikke at alle merkes og noe skal være unntatt offentlighet. I Sverige tar en bort 
sårbare kulturminner/hellige steder fra kart. 

Bør skille mellom robuste og sårbare kulturminner,  

Egne retningslinjer bør lages for skilting / merking av kulturminner. 

Jaktgamme i Stokkadalen restaurert som samisk kulturminne – det blir feil 

 

Reindrift 

Distriktsplanen for Doukta er gammel og under revisjon. Ny plan med nye kart vil bli oversendt forvaltninga sammen 
med søknader om dispensasjon i forhold til verneforskrift. 

 

Videre arbeid i faglig rådgivende utvalg 

Stilt spørsmål rundt sammensetningen av utvalget, hva med fagpersoner i kommunene?  

Nytt møte på nyåret med det nye styret synes å være hensiktsmessig. 2 møter pr. år kan være fornuftig i en 
oppstartfase. 

Et faglig rådgivende utvalg til et offentlig oppnevnt styre må få sine utgifter dekket. Det er tidligere utbetalt 
godtgjørelser til medlemmer av rådgivende utvalg som har vært med i arbeidet med forvaltningsplaner. Satser for 
møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste må avklares. Det bør også vurderes om 1 dag til forberedelser skal 
honoreres. 

Offentlighet rundt arbeidet må ivaretas ihht. til offentlighetslovens og kommunelovens bestemmelser. 

Kommunikasjon / informasjon fra styret og til rådgivende utvalg, utforme rutiner. Egne nettsider hvor informasjon kan 
legges ut. 

Legge fram prinsipielle saker på møtene, saker hvor RU skal involveres. Breie høringer på viktige saker, RU 
konsulteres? 

Aktuelle saker: Verdiskaping, virksomhetsplan, … 

Oppsummering ”Bestillingsdialogen” 

Spørsmålet om ansvar og eierskap til anlegg må avklares. 

Faglig rådgivende utvalg gis frist til 25.oktober for eventuelle innspill til ”Utkast til tiltaksplan” som ble presentert i 
møtet.  


