
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams, Fjernmøte 
Dato: 04.12.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Aase Refsnes Medlem 
Kenneth Norum Medlem 
Sten Robert Hansen Medlem 
Rune Berg Medlem 
Elin Telnes Medlem 
Tor-Anton Andersen Medlem 
Ann-Kristin Moldjord Medlem 
Marlen Rendall Berg Medlem 
Gisle Erik Hansen Medlem 
Geir Waage Medlem 
Inga-Lill Sundset Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall 
 
 
Navn Funksjon 
Kurt Gaup Medlem 
Per Ole Andersen Oskal Medlem 

 
Merknader 

Siden det ikke ble meldt ifra om forfall ble det heller ikke 
innkalt varamedlemmer til møtet.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Johan Rova 
Marius Saunders 
Oskar Pettersen 

Sekretariatsleder 
Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 



Marte Turtum 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 

ST 
53/2020 

Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
54/2020 

Spørsmål/Svar  2003/577 

ST 
55/2020 

Delegerte saker  2003/577 

DS 
99/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Jacob Linaker 

 2013/595 

DS 
100/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Ragnhild M Stoltenberg - Hanne 
Stoltenberg Myhre - Per Stoltenberg 

 2020/7438 

DS 
101/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Astrid Marie Nilsen 

 2016/544 

DS 
102/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr - 
Benedicte Bøckmann 

 2018/6621 

DS 
103/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til privat 
hytte - Gerd Slåttholm Stolpen 

 2019/1378 

DS 
104/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Jon Jakobsen 

 2016/929 

DS 
105/2020 

Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Frode Aronsen 

 2018/7929 

DS 
106/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - 
Snøskutertillatelse - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Trond Sivertsen 

 2016/952 

DS 
107/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Ronald Vesterli 

 2020/1066 

DS 
108/2020 

Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Arvid Norbergsen 

 2013/1680 

DS Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 

 2013/809 



109/2020 privat hytte - Svein-Gunnar Albrigtsen 
DS 
110/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Berit Sandvoll Nilsen 

 2018/713 

DS 
111/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til privat 
hytte - Jan Even Jensen 

 2013/1137 

DS 
112/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Ragnhild Christoffersen 

 2013/1532 

DS 
113/2020 

Gåsvatnet landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Stein Birger Berntsen 

 2013/932 

DS 
114/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Elisabeth Skogmo og Bjørn 
Skogmo 

 2015/1258 

DS 
115/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til 
helikoptertransport for transport av ved til 
Bjellåvasstua - Bodø og Omegns Turistforening 
(BOT) 

 2015/7970 

DS 
116/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Sissel E Pettersen 

 2012/6759 

DS 
117/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av tråkkemaskin til oppkjøring av løyper på 
Beiarfjellet - Beiarn Kommune 

 2012/7237 

DS 
118/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Birgit Lyngstad Nyaas 

 2020/7436 

DS 
119/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Tove Anne Engan 

 2013/769 

DS 
120/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til privat 
hytte - Jan Steinar Olsen 

 2013/753 

DS 
121/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Synnøve J Høgland Berg 

 2016/1290 

DS 
122/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Vidar Holm 

 2019/1425 



DS 
123/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til privat 
hytte - Nils Petter Rusånes 

 2019/851 

DS 
124/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til 
bruk av snøscooter - Frakt av varer og utstyr til 
private hytter - Julie Vestgård 

 2013/751 

DS 
125/2020 

Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Persontransport - Gunhild Karlsen 

X 2013/89 

DS 
126/2020 

Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Jim Aronsen 

 2019/1417 

DS 
127/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Finn Edgar Rusaanes 

 2019/1049 

DS 
128/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Arvid Stifjell 

 2016/639 

DS 
129/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til privat 
hytte - Rolv-Erling Iversen 

 2014/4796 

DS 
130/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Irene Carlsen 

 2016/1840 

DS 
131/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Harald Haave 

 2020/7437 

DS 
132/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Helge Osbak 

 2013/517 

DS 
133/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Gunn Kristin Heatta 

 2020/7439 

DS 
134/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Kjetil Bjørnback 

 2017/7487 

DS 
135/2020 

Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr - 
Persontransport - Finn Borkamo 

X 2013/974 

DS 
136/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Terje Berg 

 2012/1717 



DS 
137/2020 

Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - John-Arne Norbergsen 

 2014/1679 

DS 
138/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til privat 
hytte - Marit Jensen 

 2015/7752 

DS 
139/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til privat 
hytte - Persontransport - Stolpen gård 

X 2011/587 

DS 
140/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Sten Jerry Stormo 

 2014/5040 

DS 
141/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Leiekjøring 
med snøscooter - Sten-Jerry Stormo 

 2014/5040 

DS 
142/2020 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Jan Steinar Olsen 

 2013/753 

DS 
143/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til privat 
hytte - Kåre Alm 

 2019/1444 

DS 
144/2020 

Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til begrenset 
bruk av snøskuter til hytte ved Fuglvatnet 2020-
2024 - Jan Seiring 

 2011/9580 

DS 
145/2020 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til 
bruk av snøskuter for frakt av materiell og utstyr 
til Tjærvedbrakka i Tållådalen - Preben Koch 

 2019/5824 

ST 
56/2020 

Referatsaker  2003/577 

RS 7/2020 SNO-rapport: Befaring av slåtteområdene i 
Bredek 

 2020/2232 

ST 
57/2020 

Møtedatoer for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 2021 

 2020/7565 

ST 
58/2020 

Budsjett for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
2021 

 2020/7565 

ST 
59/2020 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Delegering 
av forvaltningsmyndighet for Nordfjorden 
marine verneområde og nye verneområder på 
Saltfjellet 

 2020/7330 

ST 
60/2020 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
Tiltaksmidler i 2021 

 2020/7565 



ST 
61/2020 

Junkerdal, Láhko, Rago, Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark Gåsvatnan, Saltfjellet 
landskapsvernområde - Tillatelse organisert 
ferdsel - Dispensasjon motorferdselsforbud - 
Arealrepresentativ naturovervåkning - 
Miljødirektoratet - Sállir natur AS 

 2020/3707 

ST 
62/2020 

Junkerdal nasjonalpark - oppføring av bro over 
Låggejåhkå - Nordlandsruta - Sulitjelma og 
omegn turistforening 

 2020/7408 

ST 
63/2020 

Rago nasjonalpark - søknad om vedhgst ved 
Storskogvatn - Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskeforening 

 2020/7689 

 
 

ST 53/2020 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.12.2020  

Innkalling og protokoll fra forrige møte godkjennes - enstemmig 
 
 
 

ST 54/2020 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.12.2020  
 

Ingen saker til «spørsmål/svar» 
 
 
 

ST 55/2020 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.12.2020  
 

De delegerte sakene tas til orientering – enstemmig: 
 
 
 
 
 



DS 99/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Jacob Linaker 

DS 100/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Ragnhild M Stoltenberg - Hanne 
Stoltenberg Myhre - Per Stoltenberg 

DS 101/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Astrid Marie Nilsen 

DS 102/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr - Benedicte Bøckmann 

DS 103/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og 
utstyr til privat hytte - Gerd Slåttholm Stolpen 

DS 104/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Jon Jakobsen 

DS 105/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Frode Aronsen 

DS 106/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Snøskutertillatelse - Frakt av 
varer og utstyr til privat hytte - Trond Sivertsen 

DS 107/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Ronald Vesterli 

DS 108/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Arvid Norbergsen 

DS 109/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Svein-Gunnar Albrigtsen 

DS 110/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Berit Sandvoll Nilsen 

DS 111/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og 
utstyr til privat hytte - Jan Even Jensen 

DS 112/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Ragnhild Christoffersen 

DS 113/2020 Gåsvatnet landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Stein Birger Berntsen 

DS 114/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Elisabeth Skogmo og Bjørn Skogmo 



DS 115/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til helikoptertransport 
for transport av ved til Bjellåvasstua - Bodø og Omegns Turistforening (BOT) 

DS 116/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Sissel E Pettersen 

DS 117/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
tråkkemaskin til oppkjøring av løyper på Beiarfjellet - Beiarn Kommune 

DS 118/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Birgit Lyngstad Nyaas 

DS 119/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Tove Anne Engan 

DS 120/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og 
utstyr til privat hytte - Jan Steinar Olsen 

DS 121/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Synnøve J Høgland Berg 

DS 122/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Vidar Holm 

DS 123/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og 
utstyr til privat hytte - Nils Petter Rusånes 

DS 124/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til bruk av snøscooter 
- Frakt av varer og utstyr til private hytter - Julie Vestgård 

DS 125/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til bruk snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Persontransport - Gunhild Karlsen 

DS 126/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Jim Aronsen 

DS 127/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Finn Edgar Rusaanes 

DS 128/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Arvid Stifjell 

DS 129/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og 
utstyr til privat hytte - Rolv-Erling Iversen 

DS 130/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Irene Carlsen 



DS 131/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Harald Haave 

DS 132/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Helge Osbak 

DS 133/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Gunn Kristin Heatta 

DS 134/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Kjetil Bjørnback 

DS 135/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr - Persontransport - Finn Borkamo 

DS 136/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Terje Berg 

DS 137/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til privat hytte - John-Arne Norbergsen 

DS 138/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og 
utstyr til privat hytte - Marit Jensen 

DS 139/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og 
utstyr til privat hytte - Persontransport - Stolpen gård 

DS 140/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Sten Jerry Stormo 

DS 141/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Leiekjøring med snøscooter - 
Sten-Jerry Stormo 

DS 142/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter 
- Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Jan Steinar Olsen 

DS 143/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og 
utstyr til privat hytte - Kåre Alm 

DS 144/2020 Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til begrenset bruk av snøskuter 
til hytte ved Fuglvatnet 2020-2024 - Jan Seiring 

DS 145/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til bruk av snøskuter 
for frakt av materiell og utstyr til Tjærvedbrakka i Tållådalen - Preben Koch 

  



ST 56/2020 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.12.2020  
 

Referatsaken tas til orientering – enstemmig: 
 
 
 
 
 

RS 7/2020 SNO-rapport: Befaring av slåtteområdene i Bredek 

ST 57/2020 Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2021 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2021: 

- Nasjonalparkkonferanse – webinar i regi Miljødirektoratet: 16. – 17. februar 
- Fjernmøte: 18. februar 2021 
- Fjernmøte: 15. april 2021 
- Styremøte med befaring til sydvestlige Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: 21. – 22. 

juni 
- Styremøte med befaring langs kystveien rundt Sjunkhatten 8. – 9. september  
- Fjernmøte: 20. oktober 2021 
- Styremøte med møte av lokalutvalg: 1. - 2. desember 2021 

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.12.2020  
 
Styrets behandling 
Styret gikk gjennom møte for møte og landet møtedatoer i samsvar med deres 
møtekalendre 
 

 Nasjonalparkkonferanse – webinar i regi Miljødirektoratet 16. – 17. februar 
 Fjernmøte 18. februar: krasjer med regionrådsmøte i Salten. Endres til 12. februar. 
 Fjernmøte 15. april: krasjer med kommunestyremøte i Fauske. Endres til 16. april.  
 Styremøte med befaring til sydvestlige Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 21. – 22. 

juni: krasjer med formannskapsmøte i Saltdal og bystyremøte i Rana. Endres til 10. – 
11. juni. 

 Styremøte med befaring langs kystveien rundt Sjunkhatten 8. – 9. september: endres 
til 20. – 21. september  

 Fjernmøte 20. oktober: krasjer med Fylkesting. Flyttes til 22. oktober 
 Styremøte med møte av lokalutvalg: 1. – 2. desember 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre legger styremøter til følgende datoer for 
kommende år: 

 Nasjonalparkkonferanse: 16. – 17. februar 2021 
 Fjernmøte: 12. februar 2021 
 Fjernmøte: 16. april 2021 
 Styremøte med befaring: 10. – 11. juni 2021 
 Styremøte med befaring: 20. – 21. september 2021 
 Fjernmøte: 22. oktober 2021 
 Styremøte med møte av lokalutvalg: 1. – 2. desember 2021. 

 
 
 

ST 58/2020 Budsjett for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2021 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 1 935 000,- over Miljødirektoratets 
spesifiserte driftsbudsjett. Fordelt på følgende poster:  

- 555 000,- til drift av nasjonalparkstyret i 2021.  
- 580 000,- til gjennomføringer av kartlegginger  
- 600 000,- til engasjementstilling 
- 200 000,- til informasjon- og kommunikasjonstjenester hos Nordland 

nasjonalparksenter 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 
  



ST 59/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Delegering av 
forvaltningsmyndighet for Nordfjorden marine verneområde og nye 
verneområder på Saltfjellet 

Forslag til vedtak 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre takker ja til tilbudet om å overta 
forvaltningsansvaret for Nordfjorden marine verneområder på vilkår om at det settes 
av tid og midler til kompetanseheving av sekretariatet.  
 
Styret stiller seg positive til å overta forvaltningsmyndigheten for nye Nattmoråga 
landskapsvernområde samt fortsette å ha forvaltningsmyndigheten for de reviderte 
verneområdene på Saltfjellet som også før revisjonen lå til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre  
 
Overtagelsen av forvaltningsansvaret for Fisktjønna naturreservat forventes å kreve 
så mye av sekretariatets arbeidskapasitet at Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
foreløpig stiller seg negative til dette. Det foreslås at behandlingen av dette 
spørsmålet avventer en eventuell ny og forbedret bemanning og resurssitasjon i 
2021. Det foreslås at forvaltningsansvaret for Fisktjønna naturreservat foreløpig 
delegeres til Fylkesmannen i Nordland.  
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Styrets behandling 
Geir Waage ønsker å tilføye følgende i vedtaket: «Overtakelse av dette 
forvaltningsansvaret kan først skje etter at det er bevilget midler til en femte 
permanente nasjonalparkforvalter. Vedtaket sendes til Fylkesmannen i Nordland, 
Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet». Enstemmig.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre takker ja til tilbudet om å overta 
forvaltningsansvaret for Nordfjorden marine verneområder på vilkår om at det settes 
av tid og midler til kompetanseheving av sekretariatet.  
 
Styret stiller seg positive til å overta forvaltningsmyndigheten for nye Nattmoråga 
landskapsvernområde samt fortsette å ha forvaltningsmyndigheten for de reviderte 
verneområdene på Saltfjellet som også før revisjonen lå til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre  

Overtagelsen av forvaltningsansvaret for Fisktjønna naturreservat forventes å kreve 
så mye av sekretariatets arbeidskapasitet at Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
foreløpig stiller seg negative til dette. Det foreslås at behandlingen av dette 
spørsmålet avventer en eventuell ny og forbedret bemanning og resurssitasjon i 
2021. Det foreslås at forvaltningsansvaret for Fisktjønna naturreservat foreløpig 
delegeres til Fylkesmannen i Nordland. 
 



Overtakelse av dette forvaltningsansvaret kan først skje etter at det er bevilget midler 
til en femte permanente nasjonalparkforvalter. Vedtaket sendes til Fylkesmannen i 
Nordland, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.  
 
 
 

ST 60/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Tiltaksmidler i 2021 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 5 127 200 NOK til gjennomføring av 
tiltak i sine verneområder i 2021. Sekretariatet ferdigstiller søknaden i Elektronisk 
søknadssenter innen 10. januar 2020 med følgende endringer i prioriteringa:  
 
I tillegg sender nasjonalparkstyret en bestilling på 291 dagsverk over B-lista. 
Sekretariatet behandler denne ferdig og sender den til Statens naturoppsyn / 
Miljødirektoratet og Statskog Fjelltjenesten innen 10. januar 2021.  
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Styrets behandling 
Geir Waage ønsker å føye til et til avsnitt: «Styret påpeker at de forventer økte 
ressurser i forhold til tidligere års bevilgninger, som samsvarer med det samlede 
areal og arbeidsoppgaver som Midtre Nordland nasjonalparkstyre har ansvar for». 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 5 127 200 NOK til gjennomføring av 
tiltak i sine verneområder i 2021. Sekretariatet ferdigstiller søknaden i Elektronisk 
søknadssenter innen 10. januar 2020 med følgende endringer i prioriteringa:  
 
I tillegg sender nasjonalparkstyret en bestilling på 291 dagsverk over B-lista. 
Sekretariatet behandler denne ferdig og sender den til Statens naturoppsyn / 
Miljødirektoratet og Statskog Fjelltjenesten innen 10. januar 2021.  

Styret påpeker at de forventer økte ressurser i forhold til tidligere års bevilgninger, 
som i større grad samsvarer med det samlede areal og arbeidsoppgaver som Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre har ansvar for.  
 
 
 

ST 61/2020 Junkerdal, Láhko, Rago, Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark Gåsvatnan, Saltfjellet landskapsvernområde - 
Tillatelse organisert ferdsel - Dispensasjon motorferdselsforbud - 



Arealrepresentativ naturovervåkning - Miljødirektoratet - Sállir natur 
AS 

 
Forslag til vedtak 
Miljødirektoratet, og underleverandører på vegne av Miljødirektoratet, gis tillatelse til å 
gjennomføre vegetasjonsanalyser i prosjektet Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) i 
Junkerdal, Láhko og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker, samt i Gåsvatnan og Saltfjellet 
landskapsvernområder. Tillatelsen inkluderer å bruke metallrør for å markere 18 faste ruter 
(jfr. kart) samt dispensasjon etter Naturmangfoldloven § 48 første ledd for å bruke helikopter 
til de tre flatene i Stormdalsfjellet-Storstormdalen-Bergslåttdalen (jfr. kart).  
 
Tillatelsen er gitt med følgende hjemler i de ulike verneforskriftene: Junkerdal nasjonalpark § 
3 punkt 5.1 tredje ledd, Láhko nasjonalpark § 3 punkt 5.2 andre ledd, Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark § 7 andre ledd, Gåsvatnan landskapsvernområde § 7 fjerde ledd og Saltfjellet 
landskapsvernområde § 7 andre ledd. 
 
Tillatelsen og dispensasjonen gjelder på følgende vilkår: 
 
Generelle vilkår for alle verneområder 

• Denne tillatelse er gyldig i årene 2021-2025. 
• Tillatelsen (eller kopi av den) skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 
• Metallrørene skal plasseres slik at de ikke synes og ikke kan før til forstyrrelser eller 

skade på rein eller ville dyr som passerer rørene. 
• Dersom rørene ikke skal brukes etter 2025 skal de fjernes samtidig med siste besøk 

eller senest 15. september 2026. 
• Om rørene skal stå igjen etter 2025 må dette behandles med ny søknad og erklæring 

om hvem som blir fortsatt eier av dem.  
• Ansvarlig for feltarbeidene skal for hver feltsesong og senest én uke før feltarbeidet 

begynner kontakte aktuelt reinbeitedistrikt for å informere om oppstart: 
 Balvatn reinbeitedistrikt, e-post: kristine.maria@biegga.com 
 Saltfjellet reinbeitedistrikt, e-post: saltfjellet.rbd@gmail.com 
 Duokta reinbeitedistrikt, e-post: duokta@gmail.com  

• Nasjonalparkforvaltningen skal informeres om gjennomført feltarbeid og datoer for 
dette senest 1. november det år feltarbeidet ble utført. 

Junkerdal nasjonalpark 
• Feltarbeidet skal ikke påbegynne før 15 juli. 
• Feltarbeidet skal være avsluttet senest 1. september om ikke annen dato har blitt avtalt 

mellom ansvarlig for feltarbeid og Balvatn reinbeitedistrikt i forkant. 

Láhko nasjonalpark 
• Feltarbeidet skal ikke påbegynne før 5. august. 
• Feltarbeidet skal være avsluttet senest 25. august om ikke annen dato har blitt avtalt 

mellom ansvarlig for feltarbeid og Saltfjellet reinbeitedistrikt i forkant.  

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark samt Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder 
• Feltarbeidet skal ikke påbegynnes før 10. august. 
• Feltarbeidet skal være avsluttet senest 5. september om ikke annen dato har blitt avtalt 

mellom ansvarlig for feltarbeid og Saltfjellet reinbeitedistrikt i forkant. 



Rago nasjonalpark 
Vegetasjonsanalysen i Rago nasjonalpark trenger ikke særskilt tillatelse fra 
forvaltningsmyndigheten. Med hjemmel i verneforskriften for Rago nasjonalpark kapittel 3, 
punkt 2.2 første ledd har nasjonalparkforvaltningen likevel følgende anbefalinger for 
gjennomføringen av undersøkelsen i Rago:  

• Feltarbeidet bør ikke påbegynnes før 15. juli.  
• Feltarbeidet bør være avsluttet senest 1. september om ikke annen dato i forkant har 

blitt avtalt mellom ansvarlig for feltarbeid og Duokta reinbeitedistrikt. 

Øvrige opplysninger 
• Grunneier (Statskog, gjennom Harald Rundhaug, e-post hru@statskog.no) må 

kontaktes før feltarbeidet starter, i det minste for å få grunneiers tillatelse til markering 
av flater og landing med helikopter. 

• Rana kommune må kontaktes for søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for 
bruk av helikopter til de tre flatene i sør-vestre delen av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. 

• Forekomst av kulturhistoriske verdier er ikke kjent fra prøveflatene, men registreringen 
av disse er mangelfulle. Det er tiltakshavers ansvar og ikke ødelegge kulturminner. 

• I Rago finnes det f.eks. gamle og unike samiske kulturminner i form av ringer med 
småstein som har vært brukt av barn som lekte at de samla rein. Det er forbudt å flytte, 
fjerne, skade eller ødelegge alle slags kulturminner i verneområdene. 

• Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer Miljødirektoratet at nasjonale langsiktige 
overvåkingsprosjekt (for eksempel ANO) fortsatt skal planlegges i form av 
samarbeidsavtaler mellom Miljødirektoratet/SNO, nasjonalparkforvaltningen og 
grunneier så at prosjektene kan saksbehandles som «skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten». Dette ville gjøre 
saksbehandlingsprosessen enklere, og styrke den lokale/regionale naturforvaltningen. 
Alternativet kan være å vurdere forskriftsendringer som gir unntak for nasjonale 
overvåkningsprosjekt på samme måte som det i dag ofte er mulighet til unntak fra 
vernebestemmelsene for redningsvirksomhet, skjøtselstiltak og reindrift. For gjentatte 
aktiviteter som trenger dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48, som bruk av 
helikopter i ANO, er også forskriftsendring noe som bør vurderes ifølge 
Miljødirektoratets rundskriv om forvaltning av verneforskrifter (M106-2014). 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 62/2020 Junkerdal nasjonalpark - oppføring av bro over 
Låggejåhkå - Nordlandsruta - Sulitjelma og omegn turistforening 

Forslag til vedtak 
Sulitjelma og omegn turistforening gis tillatelse til oppføring av bjelkebro over Låggejåhkå og 
nødvendig omlegging, merking og klopplegging av sti i denne forbindelse med hjemmel i 
verneforskriftens § 3 pkt. 1.3a og 1.3b.  
 
Det gis også tillatelse til det nødvendige antallet turer med helikopter for inntransport av 
utstyr, materiell og verktøy med hjemmel i § 6 pkt. 6.3c  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
 

 Den nye stien må merkes godt for å unngå unødvendig ferdsel på den sårbare 
palsmyra rett sør for broen 

 Bløte områder på ny sti klopplegges samtidig som broen bygges 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 63/2020 Rago nasjonalpark - søknad om vedhgst ved 
Storskogvatn - Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening 

Forslag til vedtak 
Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening gis dispensasjon for uttak av bjørk til ved til 
foreningens hytte ved Storskogvatnet i Rago nasjonalpark. Vedhogsten skal skje i 
området rundt Storskoghytta.  
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.  
 
Vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for år 2021, fra 1. august til 31. desember.  
- Det er kun tillatt å hugge bjørk. 
- Uttaket skal gjennomføres som plukkhogst på en slik måte at landskapets 

urørte preg ikke endres (5 m mellom hvert tre som hugges).  
- Trærne skal kappes ved bakken. 
- Gamle og døde trær og stammer skal stå urørt, da disse er viktige for det 

biologiske mangfoldet. 
- Tillatelse fra grunneier (Statskog SF) skal innhentes 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 


