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Innkalling til styremøte for styret i Øvre Dividal nasjonalpark og 
Dividalen Landskapsvernområde 

Møtedato: Fredag 13 November 2020 

Møtested: Bardufosstun  

 Det blir anledning til å delta på møtet på Teams, 

Tidspunkt: 10.00 

Lunsj: 12.00-12.45 Det serveres en tallerkenrett med varm mat (forbehold om 

at regelverk i forbindelse med Covid 19 ikke endres) 

Avsluttes: ca 15.00 

Tid i møtet: 5,5 timer 

Tid til forberedelser: 3 timer 

Innkalt: Mari Siljebråten, Johan Anders Oskal, Per Gustav Idivuoma, Nils 

Foshaug, Kirsten Sørgård, Berit Nymo 

Invitert; Torbjørn Berglund 

Forfall: Kirsten Sørgård 

Styreleder ønsker velkomment og åpner møtet. 

Dagens protokoll underskrives av: 

Møteinnkalling og dagsorden godkjent 

 

Styret for ØDN og DL/v Bjørn M 

Baardvik 

 

  

 

 

 

 

Saksbehandler Bjørn Morten Baardvik Vår ref.  Dato  
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SAKSLISTE: 

Orienteringssaker 

Sak 33/20 Referat styremøte 02.09.20 

Det har ikke kommet merknader til referatet. 

Vedtak: Referatet underskrives, og legges ut på hjemmesidene.  

Sak 34/20 Orientering fra møte med SNO, Målselv kommune, Statskog, og 

Lainiovuoma sameby. 

Oppfølging av sak 30/20 Styrket motorferdsels oppsyn barmark, behandlet i 

styremøte 02.09.20. Det skal utarbeides ny permanent tillatelse til 

barmarkskjøring i forbindelse med merking av rein i Lainiovuoma sameby. 

Revegetering av kjørespor på Devddisfjellet er påbegynt. Traseè for 4-

hjulinger/sykkel fra Dødesvatn/ Devddesjavri er for det meste ferdigstilt. 

- Det er behov for skjerpet oppsyn under kalvemerkingen i Lainiovuoma 

sameby.  

- Det søkes om midler til forsterkning av kjøretraseè/sykkelsti på tre 

områder på strekningen demningen på Dødesvatn/Devddesjavri – 

Cievccasjavri.  

- Det søkes om midler til ferdigstillelse av revegetering kjørespor 

Devdesfjallet. 

- Informasjon om regelverk for barmarkskjøring, og dispensasjonspraksis 

må formidles reindriftsutøverne, som har rein i parken.   

Vedtak: Styret takker Forsvaret og Lainiovuoma sameby for godt gjennomført 

samarbeidsprosjekt så langt, og søker Miljødirektoratet om midler til 

ferdigstillelse av prosjektet. Styrets arbeidsgruppe deltar i det videre arbeidet 

med ny dispensasjon med Lainiovuoma sameby. 

Sak 35/20 Lokal opplæring av styrene 

Forvalterne i Midt-Troms har gjennomført opplæring av styrene i Midt-Troms 

regionene den 03.11. 20 på Sážža, Senja. Arrangementet ble gjennomført 

etter programmet. Miljødirektoratet var til stede med 3 personer.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

Sak 36/20 Besøksforvaltningsplan  

Sekretær har vært i kontakt med miljødirektoratet. Ny mal for 

besøksforvaltningsplan ble sendt ut fra direktoratet i slutten av oktober. Ny mal 
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skal brukes. Vi er midt i revideringen av vår vedtatte besøksforvaltningsplan. 

Revisjonene er gjort etter gammel mal.  

Vedtak: Den vedtatte planen oppjusteres, og sendes til styremedlemmene 

primo desember, og legges ved forvaltningsplanen som sendes direktoratet.: 

Vår gamle plan revideres, og oversendes miljødirektoratet til faglig godkjenning 

i løpet av desember. Det utarbeides en ny forvaltningsplan tilpasset 

direktoratets nye mal. Arbeidsgruppen og rådgivende utvalgsmedlemmer deltar 

i arbeidet.  

 

Sak 37/20 Skaktersetra 

Styreleder og jeg har deltatt i møte med Målselv kommune, om det videre 

arbeidet med Skatersetra. Styreleder orienterer om status Skaktersetra i 

styremøtet.   

Vedtak: Styret tar saken til orientering  

 

Styresaker 

Sak 38/20 Forvaltningsplan 

Forvaltningsplan er i redigeringsfasen. Referanseliste, innsetting av bilder, 

innhenting av vedlegg, og justeringer av marger gjenstår. Innholdet er ferdig, 

og blir ikke endret med mindre styret har merknader. Planen legges frem i 

styremøte, og vedtas.  

Vedtak: Forvaltningsplan endres i henhold til styrets innspill og vedtas.  Planen 

sendes Miljødirektoratet til faglig godkjenning.  

 

Sak 39/20 Økonomi 

Det ble tilbakeført 155.000, - fra N1900 til Miljødirektoratet. Vi fikk 160.000 i 

supplerende tildeling (14.05.20). Pengene har kommet inn i   på 

prosjektregnskapet N1902.  
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Økonomisk status pr 28.10.20 

Prosjekt Kap Tildelt Forbruk  Saldo 

N1900 Drift utvalg 345.000 119.049 225.950 

N1901 Forvaltningsplan 175.000 0 175.000 

N1902 SNO Bestillingsdialog 160.000 0 160.000 

 

Miljødirektoratet opplyser om at det ikke er anledning til å bruke midler fra 

prosjekt N1900 og N1901 til tiltak. Det er gjort avtale med Fjelltjenesten om 

bistand til oppføring av toalett Vuoma 2021 (budsjettpost N1902), samt leie av 

konsulentbistand for ferdigstillelsene av planverk 2020/2021 (budsjettpost 

N1901) 2020/2021. Resterende beløp fra N 1901 og 1902 overføres, 

samarbeidsprosjekt Lainiovuoma Sameby.   

Vedtak: Styret tar økonomirapporten til orientering, og godkjenner foreslåtte 

disposisjoner. 

 

Sak 40/20 Markering av ØDN 50 år 

Idedugnad til 50 års markeringen av ØDN 

Vedtak: Hovedtema for jubileet blir formidling av verneverdiene, og kultur 

knyttet til ØDN . Neste møte i arbeidsgruppa 21 desember kl 14.00 

Jubileumsaktiviteter legges inn i aktivitetsplan, kostnadsberegnes, og legges 

inn i budsjett 2021.     

Sak 41/20 Skisse til Aktivitetsplan 2021 

Med utgangspunkt i tiltaksplan 2020-2024, samt forslag til styremøter og 

arrangementer er det utarbeidet et forslag til aktivitetsplan. Aktivitetsplan 

danner grunnlag til forslag til budsjett i Sak 39/40. Vedlagt aktivitetsplan på 

møtet. (Vedlegg 1) 

Vedtak: Aktivitetsplan justeres i henhold til styrets innspill, og brukes som 

grunnlag for utkast til budsjett.  

Sak 42/20 Utkast til budsjett 2021 

Utkast til budsjett er utarbeidet. Utkastet skal brukes som grunnlag for 

søknader om bevilgninger for 2021.  

Vedtak: Aktivitetsplan justeres i henhold til styrets innspill, og brukes som 

grunnlag for søknad om midler fra Miljødirektoratet. Det utarbeides egen 
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søknad til Klima og landbruks departementet om økonomisk støtte til 

markering av 50 års jubileum  

Sak 43/20 Bestillingsdialog med Torbjørn Berglund SNO 

Torbjørn Berglund SNO var invitert til møtet. Han redegjorde for SNO rolle i 

forvaltninga, og det tradisjonelle samarbeidet med styret for ØDN. Følgende 

oppgaver ble prioriter for 2021: 

- Motorferdsel, barmarkskjøring reindrifta 

- Faunakriminalitet, overvåking av bestemte lokaliteter i DL/ØDN 

- Ferdselsteller, Nordkalottleden, ved Rostadalshytta. Vi søker om å få 

disponere en teller i ESS.  

- Ryddeaksjon Ravdo, SNO ønsker å delta 

- Toalettbygg Vuoma. SNO vil være til stede i byggeprosessen 

- Kjøretraseè Devddes-Cievccas. SNO følger med prosjektet.  

 

Vedtak: Bestillingsdialog gjøres ferdig, når vi har fått tildelingene for 2021, og 

styret har vedtatt budsjett 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Morten Baardvik 

nasjonalparkforvalter 


