
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Skype 
Dato: 30.10.2020 
Tidspunkt: 08:00 – 09:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 

Geir Waage Leder 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Sten Robert Hansen Medlem 
Rune Berg Medlem 
Elin Telnes Medlem 
Tor-Anton Andersen Medlem 
Ann-Kristin Moldjord Medlem 
Marlen Rendall Berg Medlem 
Aase Refsnes Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 
  

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 

Kenneth Norum MEDL 
Audgar Carlsen MEDL 

 
 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 

Kurt Gaup MEDL 
Per Ole Andersen Oskal MEDL 

 
Merknader 

Forfallene til Kenneth Norum og Audgar Carlsen kom 
kvelden før møtet. Det ble ikke innkalt vara. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Sekretariatsleder 
Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 

Inge S. Ingvaldsen 
Johan Rova 
Marius Saunders 
 

 



 
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. 

 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 



  



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.10.2020  

 
Styrets behandling 
Geir Waage foreslo å behandle mandat og sammensetning hver for seg. Styret ga sin 
tilslutning til dette. 
 
Geir Waage foreslo at lokalutvalgene skulle velge hver sin representant til å delta på 
fellesmøte med nasjonalparkstyret – enstemmig vedtatt. 
 
Aase Refsnes understreket at dialogen med administrasjonen til Nordland 
fylkeskommune bør sikres. Særlig med tanke på besøksforvaltningsprosjektet til NFK.  
 
Sten Robert Hansen foreslo at Røsvik & Omegn nærmiljøutvalg skulle få en 
representant i lokalutvalget for Sjunkhatten. Forslaget falt med 1 mot 9 stemmer. 
Administrasjonens forslag til sammensetning ble enstemmig vedtatt. 
 
Videre fremdrift: sekretariatet sender ut invitasjon til alle aktuelle etter at protokoll er 
godkjent. På første møte på nyåret vedtar styret en endelig oppnevning av rådgivende 
lokalutvalg.  
 
Private hytteeiere er samlet en stor brukergruppe i nasjonalparkene som ikke har en 
definert plass i rådgivende utvalg. Styret forutsetter at kommunene koordinerer innspill 
og informasjon for de private hytteeierne.  
 
Styrets vedtak: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppretter rådgivende lokalutvalg for sine fem 
nasjonalparker.  
 
Lokalutvalget skal bidra med lokalkunnskap om nasjonalparken med tilgrensende 
verneområder, og nærområdene til nasjonalparken. Sekretariatet oversender 
prinsipielle saker til gjennomlesing før de behandles i styret. Lokalutvalget skal kunne 
komme med innspill og foreslå alternative vedtak dersom de er uenige med forvalter. 
Dette skal i så fall komme klart frem i saksfremlegget.  
 
Lokalutvalget skal på sikt være med i prosessene med å utforme nye besøksstrategier 
og forvaltningsplaner. Eksisterende referansegrupper avslutter de prosessene de har 
begynt på, og fungerer som lokalutvalg frem til forvaltningsplaner og besøksstrategier 
er vedtatt.   
 
Lokalutvalget skal bidra til bedre samhandling mellom de ulike interessene i området. 
 
Lokalutvalget skal ha minst ett årlig møte internt i utvalget, samt ett fellesmøte med de 
andre lokalutvalgene og Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Lokalutvalget oppnevner 
èn representant som skal delta på dette fellesmøtet (kan veksle fra gang til gang). I 
tillegg skal de inviteres når nasjonalparkstyret skal på befaring i deres områder. 
Sekretariatet skal også ha lavere terskel for å invitere lokalutvalget til øvrige befaringer.  
 
Sekretariatets kontaktperson for verneområdet er sekretær og innkaller til møter i 
lokalutvalget. Sekretariatsleder koordinerer fellesmøte med lokalutvalgene og 
nasjonalparkstyret. 
 



Representantene fra kommunene skal bidra til å styrke informasjonsflyt mellom 
kommunene og nasjonalparkstyret. Disse skal videre bidra til å styrke det 
interkommunale samarbeidet rundt hver enkelt nasjonalpark for å øke nasjonalparkens 
anseelse blant lokale brukere og besøkende. De skal bidra med kommunale planer og 
strategier som angår arealer innen verneområdene, men også som kan være relevante 
for innfallsporter i randsonene. Det er viktig at de også har innsikt i kommunenes 
utviklingsfokus og kan bistå i arbeidet med å gjøre nasjonalparkene relevante for lokal 
verdiskapning.   
 
Rådgivende lokalutvalg oppnevnes for en prøveperiode på to år: 2021 – 2022. Etter 
prøveperioden skal også denne organiseringa evalueres.  
 
Sammensetning for de fem lokalutvalgene: 
Sjunkhatten nasjonalpark 

Bodø Kommune 
Fauske Kommune 
Sørfold Kommune 
Forum for natur og friluftsliv Natur og friluftsliv 
Salten friluftsråd Friluftsråd 
Valnesfjord helsesportsenter Andre  
Duokta reinbeitedistrikt Beite- og reinbeiteinteresser 
Øvre Valnesfjord grunneierlag Grunneierinteresser 
Statskog Grunneierinteresser 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland Besøkssenter 
Ramsalten våtmarkssenter Besøkssenter 
Visit Bodø 
 

Reiseliv 

Rago nasjonalpark 

Sørfold Kommune 
Fauske og Sørfold JFF Natur og friluftsliv 
Salten friluftsråd Friluftsråd 
Duokta reinbeitedistrikt Beite- og reinbeiteinteresser 
Nordfjord grunneierlag Grunneierinteresser 
Statskog Grunneierinteresser 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland Besøkssenter 
Rago Adventures 
 

Reiseliv 

Junkerdal nasjonalpark 

Fauske Kommune 
Saltdal Kommune 
Forum for natur- og friluftsliv Natur og friluftsliv 
Salten friluftsråd Friluftsråd 
Bondelaget Beite- og reinbeiteinteresser 
Balvatn reinbeitedistrikt Beite- og reinbeiteinteresser 
Statskog Grunneierinteresser 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland  Besøkssenter 
Fjellfarer 
 

Reiseliv 

Láhko nasjonalpark 

Gildeskål Kommune 
Meløy Kommune 
Beiarn Kommune 
Forum for natur- og friluftsliv Natur og friluftsliv 
Salten friluftsråd Friluftsråd 
Saltfjellet reinbeitedistrikt Beite- og reinbeiteinteresser 
Glomfjord røde kors Andre 
Statskog Grunneierinteresser 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland Besøkssenter 

 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 



Saltdal Kommune 
Meløy Kommune 
Beiarn Kommune 
Bodø Kommune 
Rødøy Kommune 
Rana Kommune 
Forum for natur- og friluftsliv Natur og friluftsliv 
Bodø & omegn turistforening Natur og friluftsliv 
Polarsirkelen turlag Natur og friluftsliv 
Polarsirkelen friluftsråd Friluftsråd 
Salten friluftsråd Friluftsråd 
Saltfjellet reinbeitedistrikt Beite- og reinbeiteinteresser 
Nordland bondelag Beite- og reinbeiteinteresser 
Nordland bonde- og småbrukerlag Beite- og reinbeiteinteresser 
Statskog Grunneierinteresser 
Besøkssenter nasjonalpark Nordland Besøkssenter 
Nordnorsk reiseliv Reiseliv 
Beyond Limits Reiseliv 

 

 
 
 
 
 


