
Referat fra møte med Ra dgivende utvalg 

Årlig møte med Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Rådgivende utvalg - 
Rognan hotell 10. desember 2016 
 
 

Tilstede: 
 

Jan Normann Nilsen Statskog – Leder Rådgivende Utvalg 

Hanne Etnestad Nasjonalparkforvalter 
Inge Ingvaldsen Nasjonalparkforvalter 
Gunnar Rofstad Nasjonalparkforvalter 
Ronny Skansen Nasjonalparkforvalter 
Mari Ann Bjørkli Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Johan Petter Røssvoll Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Arne Bjørn Vaag Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Eva Stina Andersson Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Gisle Sæterhaug Forum for natur og friluftsliv – RU 
Helene Børsting Forum for natur og friluftsliv – RU 
Geir Asle Haraldsen Nordland bondelag – RU 
Asgeir Jordbru  Grunneierrepresentant – RU 
Jim Roger Aronsen Nordland nasjonalparksenter - RU 
Eirik Stendal Sørfold kommune – adm kontakt 
Hans Haraldsen Meløy kommune – adm kontakt 
Marianne Hoff Saltdal kommune adm kontakt 
Edvard Emblem Lund Beiarn kommune – adm kontakt 
Bjørnar Brendmo  Beiarn kommune – adm kontakt 
Jan Wasmuth Bodø kommune – adm kontakt 
Jim Tovås Kristensen Fjelltjenesten 
Stein Ove Johannessen  Fjelltjenesten 
Tore Veisetaune Fjelltjenesten 
Kristian Sivertsen Fjelltjenesten 
Kjell Eivind Madsen Fylkesmannen i Nordland 

 
 
Ikke tilstede:  

Siv Mossleth Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Gudbjørg Navjord Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Per Ole Oskal Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Mats Pavall Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Arild Nohr Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Hilde Furuseth Johansen Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Hilde Skogsholm Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Lisa Mari Blind Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Torsten Simonsen Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Lars Evjenth Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Bjørn Karlsen Grunneier representant – RU 
Roger Johansen Nordnorsk reiseliv – RU 
Reinbeitedistrikt 1 (Ikke utnevnt navn) - RU 



Reinbeitedistrikt 2 (Ikke utnevnt navn) – RU 
Lars Morten Rødaas Bonde og Småbrukarlaget - RU 
Renèe Nordmann Gildeskål kommune – adm. kontakt 
Gudrun Hagalinsdottir Fauske kommune – adm. kontakt 
Ole Nilsen Rødøy kommune – adm. kontakt 
Hilde Sofie Hansen Rana kommune – adm. kontakt 

 
Velkomst og innledning av Jan Normann Nilsen  

 
Merkevarestrategi og besøksstrategi 
Nasjonalparkforvalter Inge Ingvaldsen orienterte om merkevarestrategi og 
besøksstrategi. 
 
Forvaltningsmyndighet for nye verneområder 
Nasjonalparkforvalter Gunnar Rofstad orienterte om at Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre har overtatt forvaltningsmyndighet for seks nye verneområder. 
Rådgivende utvalg ønsket at nasjonalparkstyret måtte få på plass en god dialog med 
kommunene, og at nasjonalparkforvaltninga bør kunne bidra med informasjon til 
førstelinjetjenester som for eksempel servicetorg i kommunene.  
 
 
Skiltprosjekt Sulitjelma 
Statskog v. Jan Nordmann Nilsen informerte og orienterte om skiltprosjekt Sulitjelma.  
 
Innfallsporter 

Jan Nordmann Nilsen innledet til diskusjon om innfallsporter. Nasjonalparkforvalter 
Ronny Skansen og Jan Wasmuth fra Bodø kommune informerte om situasjonen om 
innfallsporter rundt Sjunkhatten nasjonalpark. Innfallsporter vil være en viktig brikke i 
arbeidet med besøksstrategi. Viktig arbeid fremover, men vanskelig å finne 
driftsmidler til disse. Mener at Salten regionråd kan spille på lag med tanke på både 
innfallsporter men også arbeidet med besøksstrategi. 
 
Bestillingsdialogen 

Nasjonalparkforvalter Inge Ingvaldsen innledet med å gå gjennom prioritert tiltaksliste 
fra sekretariatet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Tiltakslista gjennomgås av 
nasjonalparkstyre på kommende styremøte. Rådgivende utvalg kom med en del 
innspill: 

- Fauske kommune har startet på et prosjekt med skilting i Valnesfjord, må få til 
en dialog med MNNPS, FT og BOT angående skiltprosjekt Sjunkhatten 

- Infotavle Fykan bør / må flyttes til avkjøringen fra FV17 
- Den prioriterte tiltakslista må sendes til rådgivende utvalg tidligere 
- Brøyting Ner-Skaiti – følger en del historikk med på dette prosjektet. Muntlig 

avtale mellom forvaltning og grunneier for å benytte privat grunn til innfallsport. 
Tredelt brøyteprosjekt mellom MNNPS, Saltdal kommune og Skaiti 
hytteeierforening. BOT slipper billig unna da de har to hytter i området.  

 
Årsrapporter Fjelltjenesten 

Jim Tovås Kristensen, Kristian Sivertsen, Tore Veisetaune og Stein Ove 
Johannessen gikk gjennom Fjelltjenestens aktivitet i verneområdene inneværende år.  
 



Revisjon Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

Fylkesmannen i Nordland gjennomgikk status for revisjon, og fortalte litt om hva som 
er tenkt veien videre. Store sprik i høringsuttalelser og det er få punkter det er 
enighet om.  
 
Rådgivende utvalg 
Sammensettinga i Rådgivende utvalg er satt fra 2013 og 2015. Nasjonalparkstyret 
må på sitt styremøte i februar 2016 utnevne nytt rådgivende utvalg. Innspill fra 
dagens rådgivende utvalg var at de ønsket å evaluere seg selv før det nye styret 
utnevner nytt utvalg. Utvalget synes det er et positivt forum hvor man får drøftet ulike 
problemstillinger på tvers av ulike interesser. Det ble tatt opp på RU-møte i 2013 at 
det skulle settes av tid til hver av kommunene, til å si noe om planer utenfor 
verneområdene, noe som hadde falt bort på dette møtet.  
 
 
 
 
  


