
 
 
 

 

 
Postadresse: 
Moloveien 10 
8002 Bodø 

 
Besøksadresse: 
Storjord 
8255 Røkland 

 
Telefon: 
Direktenummer: 
 

 
E-post:  
Web:  
Org.nr:  

    
 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg:  Faglig rådgivende utvalg 

Møtested: Nordland nasjonalparksenter, Storjord i Saltdal  

Dato:  07.11.2013 

Tidspunkt: 10:00 - 14:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Roger Johansen 

Bjørn Karlsen 

Halvor Bakken 

Jan Nilsen 

Gisle Sæterhaug 

Zdenek Dvorak 

Geir Jostein Sandmo 

Rune Berg 

Eirik Stendal 

Gudrun Hagalinsdottir 

Otto Jon Navjord 

 

Følgende vara medlemmer møtte: 
 

Hans Haraldsen                                       

Reiselivssjef 

Grunneier 

Grunneier 

Regionleder 

Daglig leder 

Daglig leder 

Organisasjonssjef 

Utmarkskonsulent 

Arealplanlegger  

Leder plan/utvikling 

Skogbrukssjef  

 

NordNorsk Reiseliv as 

Saltdal kommune 

Fauske kommune 

Statskog Salten 

Forum for Natur og Friluftsliv 

Nordland nasjonalparksenter 

Nordland Bondelag 

Saltdal kommune, adm. kontaktutv.  

Sørfold kommune, adm.kontaktutv. 

Fauske kommune, adm. kontaktutv. 

Beiarn kommune, adm. kontaktutv. 

 

 

Meløy kommune, adm. kontaktutv.  
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Forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Lars Morten Rødaas  Leder Fauske/ Sørfold  Nordland Bonde- og småbrukerlag 

Erling Solvang  Styreleder Forum for natur og friluftsliv  

Reindriftsforvaltningen i Nordland 

Reinbeitedistrikt 1 

Reinbeitedistrikt 2  

Hilde Sofie Hansen                                          

Ole Nilsen 

Jan Wasmuth 

Gregor Hiler 

Trond Skoglund                                            

 

 

Miljøvernsjef  

                    

 Miljøvernsjef 

  

 Kommuneplanlegger 

Reindriftsforvaltningen i Nordland 

Reinbeitedistrikt 1 

Reinbeitedistrikt 2 

Rana kommune, adm. kontaktutv.  

Rødøy kommune, adm. kontaktutv.  

Bodø kommune, adm. kontaktutv. 

Gildeskål kommune, adm. kontaktutv. 

Meløy kommune, adm. kontaktutv.  

  

   

Fra sekretariatet møtte:  

Hanne Etnestad, Ronny Skansen og Ole-Petter Rundhaug,  

Observatør: Nordland fylkeskommune er invitert til å være med i utvalget som observatør, men valgte ikke å delta 

på møtet. 

Styreleder Siv Mossleth for nasjonalparkstyret var tilstede på møtet den første halvtimen.  

Program for dagen  

 Velkommen v/ styreleder Siv Mossleth 

 Valg av leder  

 Endring av sammensetning av faglig rådgivende utvalg v/ sekretariatet Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre 

 Informasjon fra sekretariatet 

o Nytt fra nasjonalparkkonferansen i Trondheim 

o Besøksstrategi 

o Heimesida til nasjonalparkstyret 

o Diverse 

 Veien videre for faglig rådgivende utvalg. Hvordan ønsker utvalget å jobbe og hvilke saker/tema 

ønsker de å gi råd til styret i? Innspill fra utvalget 

 Eventuelt 

 Lunsj klokka 12:00 på Saltdal turistsenter 
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Møtet:  

 Møtet startet med velkomsttale fra styreleder Siv Mossleth. 
 

 Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for at det har blitt en endring av sammensetningen av faglig 

rådgivende utvalg. Ønske om større engasjement og mer bidrag til styret er noe av bakgrunnen.   
 

 Presentasjonsrunde av medlemmene i faglig rådgivende utvalg og sekretariatet.  

 

 I forbindelse med at en tok opp evalueringen av utvalget, så en det som naturlig at utvalget valgte en 

leder. Det kom inn forslag på to ulike kandidater til leder. Bjørn Karlsen og Jan Nilsen. Jan Nilsen ble 

valgt med 7 mot 5 stemmer. Jan Nilsen takket for tilliten og ser frem til oppgaven med å lede utvalget.  

 

 Bjørn Karlsen tok opp at han syntes nasjonalparkstyret har hatt en strengere forvaltningspraksis en 

Fylkesmannen hadde. Det ble nevnt konkret i forhold til handikappede.  

 

 Rune Berg mente det var viktig at utvalget kom med råd og innspill til styret. Han påpekte spesielt at 

det i forbindelse med bruk av motorisert ferdsel til felling av rovdyr vil det være behov for å kunne ha 

en bedre beredskap fra nasjonalparkstyrets side til å behandle innkommende søknader raskt.       

 

 Sekretariatet orienterte om nasjonalparkkonferansen som nettopp hadde vært i Trondheim. Det ble 

blant annet tatt opp tema som utvikling av merkevarestrategi og besøksforvaltning for 

nasjonalparkene fremover. Nasjonalparkstyrene i Norge vil i løpet av første halvdel 2014 få 

muligheten til å søke om å være pilotprosjekt for besøksforvaltning. Jan Nilsen mente det var viktig å 

finne ut hvem er det som bruker nasjonalparkene. En bør finne ut hvem brukerne er via 

brukerundersøkelser.  

 

 Det må ved innfallsportene gis tilpasset informasjon for hver park. I tillegg må en ut med positiv 

informasjon i avisene om nasjonalparkene.  

 

 

 Sekretariatet presenterte formålet og prosessen rundt Bestillingsdialogen – innmelding av behov for 

oppsynsressurser og tiltaksmidler i nasjonalparkene, samt gav en rask oversikt over aktuelle tiltak for 

2014. Det ble satt fram ønske om innspill til Bestillingsdialogen for 2014 og orientert om at det skulle 

sendes en henvendelse til utvalget om dette. Halvor Bakken etterlyste informasjon om bevilgning av 

midler og oppfølging av tiltakene. Det bør legges ut informasjon om bestillingsdialoglista på styrets 

heimeside.  

 

 Manglende oppmøte har vært et problem på alle møtene i faglig rådgivende utvalg og dette var intet 

unntak (oppmøte 53 %). Jan Nilsen mente at alle burde forsøke å påvirke de som ikke kommer på 

møtene til å stille opp i fremtiden. Utvalget vil ha mindre troverdighet hvis en ikke klarer å få flere til 

å delta på møtene fremover. Bjørn Karlsen mente at utvalget hadde for mange ulike interesser, slik at 

det kunne være vanskelig å komme til enighet. Karlsen mente å jobbe for de handikappede fremover 

vil være viktig. Halvor Bakken stilte spørsmål om utvalget skulle være for 2 eller 4 år, jfr. de aktuelle 

styresakene der sammensetning av utvalget ble bestemt. Sekretariatet bes om å avklare valgperioden 

for medlemmene i FRU. Det vil også være behov for en klar rollefordeling mellom faglig rådgivende 

utvalg og styret.  
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 Organisering av neste møte den 5. desember 2013. Det ble enighet om at en har en presentasjon fra 

faglig rådgivende utvalg av leder når en møter styret. Jan Nilsen: FRU v/styreleder vil forberede en 

presentasjon for styret 5.desember. Medlemmene i utvalget anmodes om å komme med innspill/ta 

kontakt når det gjelder forslag til tiltak og tema/problemstillinger de ønsker skal tas opp. 
 

 Halvor Bakken mente at utvalget burde gi råd til styret i større motorferdselssaker, byggesaker og 

innfallsporter. Verdiskapning burde være tema for neste møte. Sekretariatet foreslo å invitere aktuelle 

personer hos Nordland Fylkeskommune for å få presentert/diskutert temaer om reiselivsstrategi (Kai 

Breivoll) og folkehelse (Roar Blom). Utvalget mente det var en god ide. Geir Jostein Sandmo mente 

at folk føler sterkere på begrensningene enn mulighetene - Er folk flest informert godt nok informert 

om regelverket i nasjonalparkene?  

 

 

 Roger Johansen så det som viktig å få tatt i bruk verneområdene og mange har også et ønske om å 

benytte områdene. Mange reiselivstiltak på gang. Rune Berg mente ivaretakelse av 

funksjonshemmede vil være saker som utvalget bør jobbe med fremover. For å gjøre verneområdene 

mer attraktive for brukere vil også synliggjøring av enkelte kulturminner kunne være viktig. Å få ut 

god informasjon om nasjonalparkene vil være viktig bidrag for å få folk mer ut i nasjonalparkene 

mente Halvor Bakken.  

 

 Eirik Stendal etterlyste om statusen i forhold til oppfølging av arkitektkonkurranse og gjennomføring 

av bygging av hoved innfallsportene i Sjunkhatten nasjonalpark. Sekretariatet orienterte om at en etter 

møte i mai mellom de ulike kommunene, styret og sekretariatet var blitt enig om at Fauske kommune 

har fått i oppdrag å styre prosessen med å få inn en administrativ ressurs til å jobbe med denne saken 

og fylkesdelplanen for Sjunkhatten. Kommunene og nasjonalparkstyret har satt av midler til en 3. årig 

prosjektstilling. Tanken var at en tredjedel av finansiering av prosjektstillingene skulle komme fra 

Fylkesmannens skjønnsmidler. Fauske kommune har imidlertid ikke søkt om dette innen fristen 12. 

oktober. Jan Nilsen mente at sekretariatet burde gjøre en henvendelse til Rådmannen i Fauske 

kommune i sakens anledning.  

 

 

 


