
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefon 
Dato: 12.04.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Kjell Magne Johansen Medlem 
  

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen Sekretariatsleder 

 
 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

AU 5/2019 Godkjenning av innkalling/ protokoll  2003/577 
AU 6/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 

dispensasjon fra motorferdselsforbudet for 
persontransport i forbindelse med befaring med 
Saltfjellet RBD - Fylkesmannen i Nordland 

 2019/2674 

AU 7/2019 Eventuelt  2003/577 
 
 

AU 5/2019 Godkjenning av innkalling/ protokoll 
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Innkalling og protokoll fra forrige møte godkjennes – enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

AU 6/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet for persontransport i 
forbindelse med befaring med Saltfjellet RBD - Fylkesmannen i 
Nordland 

Forslag til vedtak 
Fylkesmannen i Nordland ved Øyvind Skogstad gis dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde for bruk av tre snøskutere i forbindelse med befaring med 
Saltfjellet reinbeitedistrikt og Klima- og miljødepartementet.  
 
Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjon gis med følgende vilkår: 

- Dispensasjon gjelder for inntil tre snøskutere  
- Dispensasjon er gyldig 23. april 2019 
- Det settes ikke krav om traseer, men Fylkesmannen i Nordland er ansvarlig for å 

koordinere befaringa slik at kjøringa ikke går ut over viktige verneverdier.  
- Dispensasjonen skal medbringes under kjøring 
- Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark må innhentes fra de aktuelle 

kommunene. Det gjelder også tillatelse fra Statskog som grunneier.   
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Arbeidsutvalgets behandling 
Styret vurderte hvor vidt de var vedtaksfør i saken. Saken er såpass kurant at den kan 
behandles i arbeidsutvalget – enstemmig. 
 

Arbeidsutvalgets behandling – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
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Ingen saker til eventuelt 
 
 
 


