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Referat - Rådgivende Utvalg  
Rognan – 18.desember 2017 

Tilstede: 
 
Rådgivende utvalg: 
Erling Solvang – FNF 
Jan Nilsen – Statskog Salten 
Wenche Hjelmseth – Statskog Helgeland 
Kari Nystad-Rusaanes / Benny Sætermo – Nordland nasjonalparksenter 
Trond Loge – Salten Friluftsråd 
Pål Vinje – Polarsirkelen Friluftsråd 
 
9 forfall fra rådgivende utvalg: 

FNF – 1 representant 
Nordland fylkeskommune – 1 representant 
NordNorsk reiseliv – 1 representant 
Nordland Bondelag – 2 representanter 
Nordland Bonde- og Småbrukarlag – 2 representanter 
Reinbeitedistriktene - 2 representanter 

 
Administrativt kontaktutvalg: 
Hilde Sofie Hansen – Rana kommune 
Gerd Bente Jakobsen – Sørfold kommune 
Ørjan Alm – Saltdal kommune 
Anders Owrenn – Gildeskål kommune 
Renée Normann – Fauske kommune 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre: 
Anfinn Pavall - Sametinget 
Geir Waage – Rana kommune 
Astrid Olsen – Bodø kommune 
Torsten Simonsen – Rødøy kommune 
Audgar Carlsen – Beiarn kommune 
Sverre Hagen – Fauske kommune 
Lars Evjenth – Sørfold kommune 
Kjell Magne Johansen – Saltdal kommune 
 
Sekretariatet: 
Ronny Skansen, Gunnar Rofstad, Sigrid Elise Lium, Hanne Etnestad  
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Tema for møtet: 

1. Rasutsatte Junkerdalsura – styrets rolle? 
2. Kasseundersøkelser 2017 – hva skjer nå? 

3. Fjelltjenestens årsrapportering – presentasjon av året som gikk 
4. Bestillingsdialogen – søknad om tiltaksmidler 
5. Organisering av arbeidet med forvaltningsplan Junkerdal nasjonalpark (her 

kommer det en egen sak sammen med ferdig program). 
6. Utvidelse av Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark-orientering 
7. Eventuelt – innspill til styret 

 
 
1. Rasutsatte Junkerdalsura – styrets rolle? 
Sekretariatet orienterte utvalget om ura, rasfaren og tiltak videre.  

 

2. Kasseundersøkelser 2017 – hva skjer nå? 
Sekretariatet orienterte om Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i Rago, 
Junkerdal og Saltfjellet – Svartisen nasjonalparker sommeren 2017. 

Flere innspill om et behov for etablering av statlig ordning for finansiering av 
tilrettelegging for besøkende i tilknytning til verneområder. Økt besøk i sårbare 
områder medfører behov for økt tilskudd til tilrettelegging. 
 
Vedtak i RU: 
Momsøkningen på 2% på reiseliv bør også gå til finansiering av tilrettelegging for 
besøksforvaltning. 
Styret for MNNPS bes sende innspill til regjeringa om saken. Medlemmer av RU 
oppfordres til å ta saken opp gjennom sine organisasjoner. 
 
 
3. Fjelltjenestens årsrapportering – presentasjon av året som gikk 
Orientering fra Kristian Sivertsen og Tore Veisetaune, Statskog Fjelltjenesten om 
naturoppsynets arbeid innenfor og i tilknytning til verneområdene. 

 
 
4. Bestillingsdialogen – søknad om tiltaksmidler 
Sekretariatet orienterte kort om prosjekt gjennomført i 2017. 
 
Styresak skjøtselsprosjekt med uttak av gran presentert. Tiltaksmidler skal primært 
benyttes for å ta vare på verneverdiene. Grana en trussel mot den naturlige 
vegetasjonen og økologiske prosesser i verneområdene. 
 
Sekretariatets forslag til prioritert liste for skjøtsels- og tilretteleggingstiltak i 
verneområdene i 2018 ble presentert. 
 
Utvalget framhevet at det bør tilrettelegges for ferdsel i verneområdene slik at en 
unngår slitasje og at ferdselen går utover verneverdier.   
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Nasjonalparkene «belaster» lokalsamfunn ved innfallsportene, kommunene behov 
for økonomisk tilskudd til tilrettelegging. 
 
Utvalget etterlyste bedre dialog mellom sekretariatet og RU i forbindelse med 
arbeidet med Bestillingsdialogen, mye faglig kunnskap i RU. 
 
Vedtak i RU: 
Orienteringen tas til etterretning. 
Bevaring av naturverdier prioriteres.  
Miljødirektoratet bes om så snart som mulig prioritere midler til tilrettelegging for 
besøke som sikrer verneverdier i attraktive sårbare områder. 
 
 
5. Organisering av arbeidet med forvaltningsplan Junkerdal nasjonalpark. 
Sekretariatet presenterte bakgrunn og framdrift i saken. 
 
RU gav sin tilslutning til innspill fra FNF om å opprette ei referansegruppe med alle 
berørte parter / organisasjoner. Viktig at alle brukere av området blir involvert i 
prosessen. 
 
Vedtak i RU: 
Rådgivende utvalg, RU sier seg tilfreds med styrets forslag til oppretting av ei 
Referansegruppe der alle berørte interesseorganisasjoner får høve til å delta.  
RU er kritisk til oppretting av Arbeidsgruppe med innstillende myndighet overfor 
styret. Dette er en oppgave forvalterne har, og de må stå fritt til å samarbeide med 
aktuelle saksbehandlere i kommunene. 

 

6. Utvidelse av Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark - orientering fra møtet med 
Miljødirektoratet 
Sekretariatet orienterte om status for arbeidet med endring og revidering av 
vernestatus, grenser og forskrifter for verneområdene i Saltfjell-området. 

 
7. Eventuelt – innspill til styret 
Det ble stilt spørsmål om hvordan RU fungerer og hva RU skal brukes til? Forslag om 
at dette blir tema på første møte i RU i 2018. 
 
Vedtak i RU: 
Skoleringstema om Rådgivende utvalg, RU, sin rolle, oppgaver og utvikling tas opp i 
RU sitt vårmøte 2017. Miljødirektoratet inviteres til møtet som innleder. Medlemmer 
av RU i andre nasjonalparkstyrer inviteres til seminaret som deltakere for 
erfaringsutveksling. 
Det søkes Miljødirektoratet om midler til seminaret. 
 
 
Erling Solvang      Hanne Etnestad 
Leder Rådgivende Utvalg     Nasjonalparksekretariatet 


