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Inga-Lill Sundset ledet møtet i Geir Waage sitt fravær. De 
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Underskrift: 
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ST 25/2021 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 

Innkalling og protokoll fra forrige møte godkjennes - enstemmig: 
 
 
 
 
 

ST 26/2021 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
Styrets behandling: 
De delegerte sakene ble behandlet samlet. 

De delegerte sakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 



 

DS 30/2021 Junkerdal nasjonalpark - mindre utvidelse av kjøreperiode for frakt av 
materiell og utstyr for utbedring av hytte etter naturskade - Ronny Ingvaldsen 

DS 31/2021 Tillatelse til motorferdsel – Láhko nasjonalpark – Øvre Navar – Bård 
Hillestad 

DS 32/2021 Midlertidig utvidet tillatelse - motorferdsel til egen hytte - Láhko 
nasjonalpark - John Inge Aadahl 

DS 33/2021 Láhko nasjonalpark - Midlertidig utvidet tillatelse - motorferdsel til egen 
hytte - Stein Kvalnes 

DS 34/2021 Midlertidig utvidet tillatelse - motorferdsel til egen hytte - Láhko 
nasjonalpark - Geir Nicolaisen 

DS 35/2021 Midlertidig utvidet tillatelse - motorferdsel til egen hytte - Láhko 
nasjonalpark - Karl Christian Hals 

DS 36/2021 Dispensasjon til motorferdsel - frakt av båt - Langvassdalen-Ruffedalen 
naturreservat - Lorents Lorentsen 

 

 

ST 27/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
Styrets behandling 
Referatsakene ble behandlet samlet.  
 
Sekretariatet viste frem temaplakat, omtalt i RS 6/2021.  
 

Referatsakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 
 



RS 5/2021 Evaluering av forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store 
verneområder - Miljødirektoratet 

RS 6/2021 Dypen-, Stor-Graddis-, Junkerdalsura naturreservat og Rago nasjonalpark 
- Informasjonsplakater om skog og bålfyring 

RS 7/2021 Etablering av toalett - Fisktjønna naturreservat - Saltfjellet - Svartisen 
nasjonalpark - Rana kommune 

RS 8/2021 Status på restaureringsprosjekt i Sjunkhatten nasjonalpark og 
Junkerdalsura naturreservat 

 

ST 28/2021 Retningslinjer for innsamling av beleggseksemplarer av 
planter og sopp i Midtre Nordland nasjonalparkstyre sine verneområder 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar disse retningslinjene for innsamling av 
beleggseksemplarer av planter og sopp i nasjonalparkstyret sine verneområder.  
 
Retningslinjene har som formål å klargjøre under hvilke forhold innsamling av 
beleggseksemplarer vil være i tråd med forskriftene i de verneområder som er forvaltet av 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.06.2021  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 29/2021 Orientering om etablering av toalett ved Fisktjønna - 
Saltfjellet-Sivertsen - Rana 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er positive til å se på mulige toalettløsninger ved 
inngangen til Marmorslottet, Fisktjønna naturreservat og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
 
 
  



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 30/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - bruk av helikopter for 
kartlegging av kulturminner - Knut og Toril Sivertsen 

Forslag til vedtak 
Knut og Toril Sivertsen gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark for lavtflyging samt landing med helikopter for kartfesting og registrering av 
samiske kulturminner i 2021. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 
på følgende vilkår:  
 

 Dispensasjonen gjelder for to valgfrie døgn barmarkssesongen 2021  
 Saltfjellet reinbeitedistrikt skal kontaktes før flyging. Det skal ikke landes i områder hvor det 

står mye rein (>20 stk).  
 Statskog Fjelltjenesten v. Kristian Sivertsen skal kontaktes før flyging 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
 
Styrets behandling 
Inga-Lill Sundset foreslo et tillegg og en endring av i vedtaket. Hun ville ta bort parentesen 
som presiserte antall rein, og vil ha med at styret skal få presentert funn og registrering av 
kulturminnene.   
 
Inga-Lill Sundsets endringer ble enstemmig vedtatt. 
 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Knut og Toril Sivertsen gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark for lavtflyging samt landing med helikopter for kartfesting og registrering av 
samiske kulturminner i 2021. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 
på følgende vilkår:  

- Dispensasjonen gjelder for to valgfrie døgn barmarksesongen 2021  

- Saltfjellet reinbeitedistrikt skal kontaktes før flyging. Det skal ikke landes i områder 
hvor det står mye rein. 

- Statskog Fjelltjenesten v. Kristian Sivertsen skal også kontaktes før flyging 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil ha en presentasjon av de registrerte kulturminnene.  
 
 
 
 

ST 31/2021 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om motorisert 
ferdsel - Filminnspilling fjellrev - SeeTree v. Calle Herdenberg 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden fra SeeTree v. Carl Hedenberg. Den 
omsøkte kjøringa vil være i strid med verneformålet for Saltfjellet landskapsvernområde.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 
  



ST 32/2021 Làhko nasjonalpark - søknad om dispensasjon for 
oppføring/utvidelse av utedo og bod - Gildeskål jeger- og fiskeforening 

Forslag til vedtak 
 

Gildeskål Jeger- og Fiskerforening v/Lasse Willumsen gis dispensasjon for riving av 
eksisterende utedo og bygging av ny bod på inntil 15 m2 på samme sted.  
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens § 4 jfr naturmangfoldlovens § 48 på 
følgende vilkår: 

- Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og 
tilpasses landskapet. 

- Den nye uteboden skal ikke overskride 15 m2. Eventuelle takoverstikk inngår i 
arealet.  

 
Det gis tillatelse til bruk av luftfartøy for inntransport av ny utebod og materiell og 
uttransport av eksisterende utedo. 
 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 6.3. e) på følgende vilkår:  

- Dispensasjonen for lufttransport gjelder èn dag med flyging, og denne må 
avklares med Saltfjellet Reinbeitedistrikt på forhånd. 

- Flyging skal uansett ikke skje før 1. juli med hensyn til dyrelivet 

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 33/2021 Avslag på søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbud - 
Glomfjord Jeger- og Fiskerforening - Láhko nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår Glomfjord Jeger- og Fiskerforening sin søknad til 
å bruke snøskuter for å kjøre ut nye møbler til hyttene sine ved Sundvann og Gåsvann i 
Láhko nasjonalpark i juni måned.  
 
 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 34/2021 Junkerdal nasjonalpark - Kjøring uten tillatelse til 
Solvågnaustet - Saltdal jeger og fiskeforening 

Forslag til vedtak 
Denne saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet. Sekretariatet ønsker en 
prinsipiell avklaring på hvordan man følger opp denne typen saker i fremtida.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
Styrets behandling 
 
Inga-Lill Sundset foreslo et vedtak i saken: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber sekretariatet utforme et skriftlig tilsvar til Saltdal 
jeger- og fiskeforening der de gjøres oppmerksom på viktigheten av å ha tillatelsene i 
orden. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber sekretariatet utforme et skriftlig tilsvar til Saltdal 
jeger- og fiskeforening der de gjøres oppmerksom på viktigheten av å ha tillatelsene i 
orden. 
 
 
 

ST 35/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Høring på 
forskriftsendring for etablering av skiløype 

Forslag til høringsuttalelse 
 
I brev datert 30. april 2021 har Midtre Nordland nasjonalparkstyre fått forslag til nye 
bestemmelser i verneforskrifta for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan 
landskapsvernområde på høring. Brevet er sendt fra Statsforvalteren i Nordland som har 
fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet om å utarbeide et 



konkret forslag til skiløyper og nødvendige forskriftsendringer i den forbindelse. 
Statsforvalteren ber spesielt om innspill på:  

- Konsekvenser for friluftsliv 
- Konsekvenser for plante- og dyreliv 
- Konsekvenser for reindrifta 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i tillegg noen generelle betraktninger til 
høringsforslaget.  
 
Generelle betraktninger 
Den 16. oktober 2020 ble de nye verneplanene for verneområdene på Saltfjellet endelig 
vedtatt. Prosessen startet i 2007, og pågikk i mange år med arbeidsutvalgsmøter, 
høringsmøter, folkemøter i forbindelse med oppstart og Statsforvalterens tilrådning. Det var 
en åpen og ryddig prosess.  
 
På høringa til forslaget om ny verneplan foreslo Beiarn kommune, Osbakk grunneierlag og 
Beiarn Røde Kors å forlenge dagens skiløype på Beiarfjell til Ramskjell (ikke Tollådalen). 
Statsforvalteren (da Fylkesmannen) foreslo, etter diskusjoner i arbeidsutvalget, at det i sin 
tilrådning kunne åpnes for preparering av skiløyper i landskapsvernområdene (Saltfjellet og 
Gåsvatnan), og at det ikke skulle gis åpning for dette i nasjonalparken med unntak av 
traseen for Reinhornrennet. Miljødirektoratet støttet Fylkesmannens vurderinger.  
 
Etter høring ble det avholdt et møte med arbeidsutvalget, som var oppnevnt for prosessen. 
I dette møtet ble høringsuttalelsene gjennomgått før arbeidsutvalget sammen med 
Statsforvalteren ferdigstilte en tilrådning for den nye verneplanen. I referat fra dette møtet 
står det at arbeidsutvalget var uenige om hvor mye skiløypepreparering det skal åpnes for i 
verneområdene på Saltfjellet. Arbeidsutvalget kom likevel frem til et omforent kompromiss 
om å tilråde en hjemmel for preparering av skiløyper i Gåsvatnan og Saltfjellet 
landskapsvernområder etter traseer fastsatt i forvaltningsplan. I referatet er det presisert at 
en slik hjemmel ikke skulle innføres i nasjonalparken. Det ble likevel tatt inn en 
direktehjemmel til Reinhornrennet. I 2021 ble rennet flyttet fra sin opprinnelige trase i 
Tollådalen til Beiarfjellet. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at saken allerede er godt belyst og at 
arbeidsutvalgets, Statsforvalterens og Miljødirektoratets forslag om å tillate preparering i 
skiløyper i Saltfjellet og Gåsvatnan landskapsvernområde er et godt kompromiss som 
kunne gitt et stabilt og forutsigbart skiløypenett tilknyttet Saltfjellet.  
 
I Beiarns brev til KLD tar kommunen opp mange positive effekter ved å kanalisere ferdselen 
til ytterkanten av nasjonalparken, både med tanke på å skåne verneverdier og for å dempe 
konflikter med reindrifta. Den preparerte skiløypa vil også kunne fungere som en helårs 
turløype, med to innfallsporter i hver ende av løypa. Nasjonalparkstyret har stor forståelse 
for at dette kan gi gode ringvirkninger lokalt og at dette også kan være positivt for å skåne 
de indre, og mer sårbare delene av nasjonalparken.  
 
Konsekvenser for friluftsliv 
For friluftslivet kan preparering av skiløype være todelt. Noen friluftsbrukere ønsker å gå i 
godt preparerte skiløyper, mens andre vil gå på fjellski uten forstyrrelser fra folk eller 
tråkkemaskiner. Midtre Nordland nasjonalparkstyre gjennomførte sommeren 2017 en 
brukerundersøkelse for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det er vanskelig å hente ut 



statistikk fra Tollådalen da det kun var 16 skjemaer i svarkassen. Alle i Saltfjellet som skrev 
inn epost på svarskjemaet fikk tilsendt en etterundersøkelse på epost. I etterundersøkelsen 
oppgir 13 % at de har gått tur i Tollådalen det siste året. Det kan tyde på at mange bruker 
området vinterstid, før svarkassene ble plassert ut. Som et generelt resultat fra 
brukerundersøkelsen ser vi at turfolk som besøker innfallsportene rundt Beiarn vil ha minst 
mulig tilrettelegging 
 
Saltfjellet er for mange et fjellområde som er kjent for å kunne gå lange turer med fjellski og 
pulk. For denne friluftsbrukeren kan det tenkes at en tråkkemaskin oppleves som svært 
forstyrrende. Nasjonalparken skal kunne gi allmennheten muligheten til å oppleve naturen 
uforstyrret, og jo flere faste motoriserte aktiviteter som båndlegger areal jo færre områder er 
tilgjengelig for de som ønsker å oppleve naturen uforstyrret. 
 
Til gjengjeld har skiløypa på Beiarfjell, som i utgangspunktet var en prøveordning, blitt 
svært populær. Mange kommer kjørende for å kunne gå i preparerte fjelløyper. Vi har 
forståelse for at Beiarn kommune vil tilrettelegge for at disse skal komme ned i dalen og 
bidra til lokale ringvirkninger. Veldig mange friluftsbrukere vil nok sette pris på ei løype fra 
Beiarfjellet til Tollådalen. Noe også lokale Facebook-sider indikerer. 
 
Beiarn kommune mener at en preparering av skiløype i dette lumske fjellområdet vil 
forebygge nødsituasjoner og øke sikkerheten i fjellet. Vi er derimot litt delte i dette 
spørsmålet da en skiløype vil lede flere folk med lett treningsutstyr inn i et svært værutsatt 
høyfjellsområde. Merkestikker og preparerte løyper kan da gi en falsk trygghet for folk som 
ikke er fjellvante.  
 
Det er foreslått to alternative traseer. Vi mener at alternativ B gir minst brukerkonflikt, i og 
med at de fleste som skal labbe inn i fjellet på fjellski vil gå sørover fra Tollådalen i retning 
Nordre og Søndre Bjøllåvatn, mens Alternativ B kommer ned nord for parkeringa. De to 
nevnte brukergruppene vil da være «atskilt» i området og den som kommer kan gjøre et 
bevist valg. Ved alternativ A vil de to friluftsbrukerne «tvinges» til å bruke samme traseen et 
lite stykke inn i Tollådalen.  
 
Trolig vil også skiløypa kunne bli en populær sommerrute som knytter disse to 
innfallsportene sammen. Det går allerede en sti gjennom området, og denne vil trolig bli 
mer brukt også på sommerstid. Vi mener at dette kan gi en attraktiv og lettgått tur mellom 
Beiarfjellet og Tollådalen. Det er også en tid på året da fjellet tåler mer besøk.  
 
Konsekvenser for plante- og dyreliv 
Vi støtter ordlyden i forskrifta om at preparering av skiløype skal skje på frossen og snødekt 
mark. På denne måten vil ikke en skiløype påvirke vegetasjonen i særlig grad. Det er 
foreslått en hjemmel for å kunne rydde vegetasjon til løypa. Vi ser for oss at løypa kan 
legges slik at rydding av skog begrenses til et minimum, og for det meste dreie seg om 
fjerning av ris og bjørkekratt. Økt sommerfersdel anses ikke som en stor belastning for 
området.  
 
Statsforvalteren foreslår at løypa ikke kan kjøres etter 25. april. Vi mener at det er bra at det 
ikke åpnes for å kjøre noe senere enn dette, men selv i april kan dyrelivet være sårbart for 
forstyrrelser. Det er jaktfalkreir 800 meter fra den inntegna traseen. Dette er såpass langt 
unna, at skiløypa i seg selv ikke direkte vil kunne forstyrre hekkinga. Det kan likevel tenkes 
at en godt preparert løype trekker flere inn i området, og at besøkende drar ut fra løypa for 



å komme seg ned på fiskevatn. Da jaktfalkreiret ligger ved et fiskevann, som potensielt kan 
oppleve økt besøkt, vil det kunne medføre økt forstyrrelser særlig i april og mai.  
 
Selv om løypa ikke tråkkes etter 25. april vil folk likevel kunne bruke den utover i mai og 
enkelte år i juni. Vi vil forvente en betraktelig økning i bruken av området også i en sårbar 
tid for dyrelivet, og da særlig i yngleperioden. 
 
Konsekvenser for reindrifta 
Løypa ligger i sin helhet innen reindriftas vårbeite / kalvingsland. Det vil uten tvil påføre 
reindrifta store konsekvenser om det blir økt trafikk gjennom hele dette området. 
Nasjonalparkstyret mener derfor at Saltfjellet reinbeitedistrikts høring i saken må tillegges 
stor vekt i videre behandling. Vi vil minne om at skiløypa nord for Beiarfjellet ble stengt etter 
ønske fra samme reinbeitedistrikt. Forskning fra Hardangervidda viser at villrein vegrer seg 
for å krysse preparerte skiløyper i åpent lende i de tidene på døgnet det ferdes folk der. 
Selv om dette ikke er direkte overførbart til tamrein, er det ingen tvil om at skiløyper og 
skiløpere i et ellers inngrepsfritt område vil representere en stor barriere og et 
fremmedelement for rein. 
 
I dag er dette området beskjedent brukt om man ser bort fra den preparerte sløyfa på 
Beiarfjell. Det samiske naturgrunnlaget er derfor ivaretatt. Det er et ønske om å øke 
sommerferdselen mellom innfallsportene på Beiarfjell og Tollådalen. Dette kan påvirke 
beitemulighetene i området, men samtidig kan det tenkes at det trekker folk bort fra de 
indre delene av Tollådalen. I besøksstrategi-sammenheng kan det være et poeng og et 
strategisk grep å kanalisere ferdselen bort fra de sårbare områdene innenfor Bukkhaugen, 
og heller lage en attraktiv turløype mellom Beiarfjell og Tollådalen.  
 
Vi mener at også her vil alternativ B være bedre for fremtidige konflikter knyttet til skiløypa. 
Dette alternativet vil være minst belastende i og med at den både er kortest, og at den ikke 
tar en ekstra sløyfe opp i Tollådalen.  
 
 
Sammenfattet: 
Nasjonalparkstyret mener at prosessen i forkant av den reviderte verneplanen ga klare og 
entydige signaler om at skiløyper kunne tråkkes i landskapsvernområdene og ikke i 
nasjonalparken. Innenfor dette handlingsrommet finnes det også gode muligheter til å 
utvikle gode opplevelser og vinterturisme i området.  
 
Nasjonalparkstyret mener at skiløypa potensielt kan føre til økt konfliktnivå mellom ulike 
brukergrupper i nasjonalparken. Både innad blant friluftsbrukere, men særlig 
reindriftsnæringa vil kunne få store negative konsekvenser av en slik løype, og 
nasjonalparkstyret oppfordrer om at høringsuttalelsen fra Saltfjellet reinbeitedistrikt tillegges 
vekt i videre behandling av saken.  
 
Nasjonalparkstyret mener at det må være spesifisert i forskrifta at preparering skal skje på 
frossen og snødekt mark. Med det vil ikke nasjonalparkstyret motstille seg forslag om å ta 
inn en bestemmelse som åpner for å rydde vegetasjon.  
 
Nasjonalparkstyret ser i flere sammenhenger at alternativ B gir minst forstyrrelser på 
friluftsliv og reindrift. Denne går 6.6 km i nasjonalparken, i motsetning til alternativ A sine 



12,7 km. Det viktigste poenget er at alternativ A tar en sløyfe opp i Tollådalen, i et område 
som vil øke konfliktnivået mellom brukergruppene. 
 
Nasjonalparkstyret mener at hensikten med å forebygge for nødsituasjoner kan virke mot 
sin hensikt i og med at flere folk vil ledes inn i fjellet med lett treningsutstyr i et værutsatt 
fjellområde. Merkestikker og preparerte løyper kan her gi en falsk trygghet for folk som ikke 
er turvant.    
 
Nasjonalparkstyret er også spørrende om dette er god ressurs og personellutnyttelse 
fremfor å sørge for at dagens, populære, skiløype blir godt preparert gjennom hele vinteren. 
Det kan, med eksisterende forskrifter, også være mulig å utvide denne innen 
landskapsvernområdet. 
 
Nasjonalparkstyret mener at det heller burde søkes om dispensasjon til preparering av 
skiløypa, og at denne eventuelt kan gis ved å benytte naturmangfoldloven § 48. Selv om 
ikke dispensasjonen kan forskutteres, er vi av den oppfatning at dette kan gi en bedre 
fremgangsmåte enn å haste igjennom en forskriftsendring. På denne måten vil man få 
vurdert hensynet til verneverdier og reindrift, vurdering etter prinsippene i 
naturmangfoldloven og et enkeltvedtak det kan klages på. Man vil dessuten få muligheten 
til å betrakte prepareringen som en prøveordning og evaluere denne etter utgått 
dispensasjon. Her kan ulike brukerinteresser komme med sine innspill og innvendinger, slik 
at nasjonalparkstyret kan gjøre en ny vurdering om prepareringen skal videreføres eller 
ikke. Etter en slik prøveordning vil det også bli lettere å avgjøre om det skal iverksettes en 
forskriftsendring for skiløypa. En forskriftsendring er dessuten en liten fleksibel måte å 
godkjenne tiltaket på, ved at skiløypa og traseen vil være «låst» i en verneforskrift.  
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Styrets behandling 
Inga-Lill Sundset foreslo å legge til to nye avsnitt i høringsuttalelsen. Sekretariatet 
formulerer det inn i dokumentet før det oversendes Statsforvalteren i Nordland 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at dagens skiløype på Beiarfjellet fungerer godt. 
- Skiturisme i et sårbart kalvingsland bør begrenses 
- Nye tiltak i sårbare kalvingsområder bør konsekvensutredes med hensyn til reindrift.  

 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Styret ga sin tilslutning til sekretariatets forslag til høringsuttalelse med Inga-Lill Sundsets 
foreslåtte tillegg. Sekretariatet formulerer dette inn i brevet til Statsforvalteren i Nordland. 
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Stier i Láhko 
Tor-Anton Andersen tok opp en problemstilling angående merking av stier i Láhko 
nasjonalpark. Han mente at det hadde blitt merket mange nye stier i Láhko og at han i 
spørsmål med øvrige myndigheter hadde fått beskjed om at DNT hadde fullmakt til å merke 
hvor de ville i nasjonalparkene. Sekretariatet kjenner ikke til dette, og mener at DNT som 
andre må søke for å merke nye stier innen verneområder. De kan derimot merke turistier 
som var i området før det ble nasjonalpark. Da dette går under bestemmelsene om 
vedlikehold. Forvaltningsplanen vil tegne opp hvilke stier dette gjelder, og eventuelle 
«gamle ferdselsveier» som ikke er blant disse, må omsøkes uavhengig av hvilken 
organisasjon som eier stiene. 
 
Skjøtselsprosjekt 
Rune Berg ba sekretariatet orientere om de skjøtselsprosjektene som pågår i 
Junkerdalsura naturreservat. Johan Rova holdt en kort orientering. Sekretariatet fikk i 
oppdrag  å lage en presentasjon til neste styremøte om skjøtselsprosjektene i 
Junkerdalsura og Sjunkhatten nasjonalpark.  
 
 
 


