
Referat FRU 

Rognan hotell - 8. desember 2014 
 

Tilstede: 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre: Arne B. Vaag, Lars Evjenth, Siv Mossleth, Per Ole Oskal, 
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Faglig rådgivende utvalg: Rune Berg, Geir J Sandmo, Zdenek Dvorak, Roger Johansen, Jan 

Wismuth, Edvard Lund, Bjørnar Brændmo, Eirik Stendal, Hilde Sofie Hansen, Gudrun Hagalinsdottir 

og Jan Nilsen 

 

For sekretariatet: Hanne Etnestad, Ronny Skansen og Inge Ingvaldsen 

 

Oppsummering fra forrige FRU-møte 

Jan Nilsen oppsummerte FRU-møtet fra 9. september (se referat).  

 

Innfallsporter 

Dette ble tatt opp som tema på forrige FRU-møte samt at det har vært oppe som styresak til 

MNNPS. Inge Ingvaldsen startet dialogen med å fortelle om utfordringer og problemstillinger 

knyttet til innfallsporter til nasjonalparkene. Han oppsummerte også fra møte med grunneiere 

og øvrige aktører på Storvollen, innfallsport til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med høyt 

konfliktnivå.  

Det ble signalisert fra Sørfold og Fauske kommune at det var mulig å få til ei prosjektstilling 

som kunne jobbe med innfallsporter til Sjunkhatten. Bodø har tidligere signalisert det samme. 

Intensjonen var at kommunene og Nordland fylkeskommune skulle betale halvparten hver av 

ei slik stilling. Skal legges til rette for tre innfallsporter – én i hver kommune. Utfordringer er 

ikke bare knyttet til å tilrettelegge for innfallsporter men også videre drift av disse, må se etter 

muligheter for å få støttespillere til drift av innfallsportene. Det ble signalisert fra Lars Evjenth, 

ordøfrer i Sørfold, at de som har startet verneprosessene og ansvarlig for vernet bør være 

mer på banen hva angår drift av innfallsporter, og viste til at Lakshola i Sørfold hadde blitt en 

relativt stor utgift for kommunen. Derfor vil ikke Sørfold bidra med så mye midler, utover 

prosjektstillinga.  

Miljødirektoratet jobber med en profilering og identitet til innfallsportene. Bør kanskje avvente 

med massiv utbygging av innfallsporter til man ser resultatet av dette prosjektet. Burde 

uansett få til noen enkle løsninger ved de mest brukte innfallsportene. 



Nasjonalparkkommuner – to valgte i hver kommune, én politisk representant og én fra 

næringslivet. Burde komme mer på banen i forhold til å synliggjøre merkevaren 

nasjonalparkkommune bedre.   

Inforom i forbindelse med RamSalten var tiltenkt som en innfallsport til Sjunkhatten 

nasjonalpark ved Ryavannet ved stien opp til Trolltind. Trenger avklaring i forhold til 

samarbeid med både MNNPS og Statskog. 

I tillegg til det som kom fram på møtet ble det også tilsendt et innspill fra Torsten Simonsen, 

Rødøys representant i MNNPS: «Svartisen nasjonalpark utgjør en stor del av Rødøys 

landareal. Tilgangen til nasjonalparken fra vår kommune er vanskelig. På tross av det er jeg 

overbevist om at det finnes en interesse for å ta seg inn til parken fra vårt område. De 

vanligst brukte rutene inn er enten via Ressmålskardet ved Breivikvatnet (vinterstid) eller fra 

Austerdalen i Strømdalen via Nordfjordaksla. Det er absolutt på sin plass at det legges til 

rette for en innfallsport fra Rødøy, for eksempel ved fylkesveg 17. Jeg har vært i samtale 

med såvel grunneier som rådmann i Rødøy og jeg tror det er interesse fra begge parter for å 

støtte opp om et slikt tiltak. I motsetning til de beskrevne innfallsportene som er beskrevet 

andre steder og som det inviteres til å bevilge penger til er ikke vi kommet så langt her i 

Rødøy. Men det er på sin plass at MNNP styret viser interesse for saken og kanskje selv 

gjennom sine kontakter undersøker litt rundt saken. Så vil vi lokalt også prøve å komme litt 

vider med saken». Dette er noe vi må jobbe videre med, spesielt dersom det blir en utvidelse 

av dagens Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.  

Reindrifta lurte på om det ikke bør satses på innfallsport ved Lønsdal fremfor Semska. Her 

finnes det i dag bedre muligheter med hotell, hytte samt jernbanestasjon. Semska er et viktig 

område for reindrifta, med blant annet samlegjerde og husvære.   

 

Bestillingsdialogen 

Inge gikk gjennom bestillingsdialogen for 2014. Midlene ble oppbrukt, men noen prosjekter 

uteble på grunn av manglende bemanning i sekretariatet i forkant av sommeren. De midlene 

har blitt omdisponert til andre prosjekter som har kommet løpende utover sommer / høst, 

blant annet 25 års jubileum for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, nytt Saltfjell-kart, bok om 

Lahko NP og kartlegging rundt Jordbruhytta.  

Hanne gjennomgikk bestillingsdialogen for 2015, samt prioritering som vi i sekretariatet har 

gjort og den prioriteringen som SNO hadde satt som føringer for tildeling av midler. I god tid 

før møtet ble det sendt ut mail til medlemmene i FRU om at de måtte komme med innspill til 

tiltak som kunne være aktuell i 2015. Tiltakslista for 2015 ble presentert og FRU kom med 

innspill til C-lista som styret skulle behandle dagen etter på styremøtet til MNNPS.  

FRU mente det var viktig å synliggjøre enda bedre de ulike samarbeidspartnerne vi hadde på 

de ulike prosjektene. Det var flere prosjekt hvor man hadde løpende samarbeid, hvor dette 

ikke kom fram av C-lista.  

Det ble stilt spørsmålstegn rundt sårbarhetsanalyse på Saltfjellet da det var satt av 400 000,- 

til dette prosjektet. Dette utgjør en relativt stor prosentandel av det MNNPS kan forvente å få 

av SNO. Det ble stilt spørsmål om dette prosjektet kunne gjøres i samarbeid med flere 

aktører, og hvor vidt dette kan settes på embetsoppdraget / forvaltningsplanarbeid. Det ble 



redegjort fra reindriftas side at de var lite fornøyd med den sårbarhetsanalysen som ble 

foretatt i Làhko. De mente at alt for stor del av analysen var basert på dataanalyser og for lite 

på reelle feltanalyser. Sekretariatet etterspurte synspunkt med tanke på at vi har bundet opp 

mye midler i drift, men FRU mente at det ikke var gunstig å fjerne de tilskuddene til drift som 

vi betaler ut i dag.  

 

Skilt 

Det jobbes aktivt med skilting til parkene. Jan Nilsen informerte om et skiltprosjekt i regi av 

Statskog opp til Sulitjelma og Junkerdal nasjonalpark. Hanne informerte om de foreløpige 

tilbakemeldingene som MNNPS har fått på brunskilting – skal sendes opp til veidirektoratet 

for å se på håndboka for bruk av brunskilt. Statens vegvesen ga inntrykk av at håndboka ikke 

var presis nok på dette punktet, og at status rundt brunskilt hadde endret seg. Ronny 

informerte om et skiltprosjekt i regi av Statskog som er startet opp i Sjunkhatten.  

Det ble presisert fra Beiarns representant i FRU (for anledningen Bjørnar Brændmo, samt 

nytilsatte Edvard Emblem Lund) at det burde skiltes opp Arstaddalen opp til Làhko 

nasjonalpark. Det burde også skiltes bedre i Rødøy.  

Dersom utvidelsen av den sørlige grensen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark vil 

marmorslottet bli en viktig innfallsport. Man må se på muligheter til å skilte dit. Det er også 

signalisert av grunneierne som skysser turister over Svartisvatnet at de vil legge ned sin 

virksomhet. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke turismen inn i de sørlige deler av parken 

samt Svartisen. 

 

Naturveiledning på Polarsirkelen og Junkerdalsura 

Zdenek Dvorak, v. Nordland nasjonalparksenter, presenterte sine naturveiledningsprosjekt. I 

hovedsak ved Polarsirkelsenteret, men også prosjektet i Junkerdalsura naturreservat. I korte 

trekk går det ut på å gi en mer aktiv naturveiledning i og rundt våre nasjonalparker, og være 

synlig for en større folkemengde (Polarsirkelen).  

 

Eventuelt 

Det ble signalisert at MNNPS bør jobbe tettere opp mot Salten friluftsråd og videre til Salten 

regionråd. Dette tar sekretariatet til orientering, og må se på muligheter til et slikt samarbeid.  

 


