
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Tiuren, Statens hus - Moloveien 10 - BODØ 
Dato: 14.02.2020 
Tidspunkt: 12:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
 
Konstituerende møte i Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
 
Møtet legges til Statens hus i Bodø, og møterom Tiuren (inne hos Miljøvernavdelinga). 
 
Vel møtt! 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/242-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 09.01.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 1/2020 14.02.2020 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2020-2023 - Valg av leder og 
nestleder  

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre velges følgende styremedlemmer som leder og 
nestleder for styret: 
 
Som styreleder velges: ……………………………..(ingen innstilling) 
 
Som nestleder velges:………………………………(ingen innstilling) 
 
Leder og nestleder er valgt for to år: 2020-2021, frem til Sametinget har gjort ei ny 
oppnevning av deres representanter.  
 
 
 
Bakgrunn 
I Midtre Nordland nasjonalparkstyrets vedtekter står det at styret skal konstituere seg 
med en styreleder og en nestleder. Leder er ansvarlig for at styremøter finner sted. 
Vedtektene krever at det skal være minimum fire styremøter i løpet av et kalenderår. 
Leder har anledning til å innkalle til møter utover dette. Lederen plikter å kalle inn til 
styremøter dersom minst 1/3 av medlemmene i styret ønsker det.  
 
Styreleder er ordstyrer i møter, ved leders fravær vil nestleder styre ordet. Hvis begge 
er borte velger de fremmøtte styremedlemmene en egen ordstyrer for møtet. Styreleder 
vil ha dobbeltstemme ved valglikhet.  
 
Styreleder vil ha en tett dialog med sekretariatet og bør i forkant av styremøtene drøfte 
eventuelt vanskelige saker.  
 
Sametingsrepresentanter velges inn ved Sametingsvalg. Derfor bør ikke styrets leder 
eller nestleder velges for mer enn to år av gangen. 
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ST 3/2020 Referatsaker



Retningslinjer for møtegodtgjøring i verneområde- og nasjonalparkstyrer 

 

Det tas utgangspunkt i Statens personalhåndbok (kap. 10.14.2, gjeldende fra 1. januar 2020). 

Utgangspunktet er at møter kan godtgjøres med inntil 6 timer pr møtedag (faktisk medgått tid), og 
godtgjøring for møteforberedelser (vurderes ut i fra saksmengde – men maksimum møtets lengde). 
Begrensingen på 6 timer er ikke absolutt etter de nye retningslinjene. Reisetid inngår ikke i beregnet 
møtetid. 

Det beregnes kostgodtgjørelse, etter statens satser. Her inngår også reisetid. Men husk fratrekk ved 
servering av måltider (frokost, lunsj og/eller middag).  

Møtegodtgjøring: 

Alle deltagere i styremøtene har rett på møtegodtgjøring etter følgende satser: 

Leder:    kr 632,- pr time 

Øvrige medlemmer: kr 478,- pr time 

Leder skal ha ledergodtgjørelse kun for tidsbruk i møter han/hun leder, for øvrig skal leder ha samme 
sats som øvrige medlemmer (f.eks. for forberedelser til møter).  

Selvstendig næringsdrivende, kan ha krav på egen sats. Dette forutsetter at hovedbeskjeftigelsen er 
som selvstendig næringsdrivende, med eget organisasjonsnummer. Forutsetter også at de i vesentlig 
utstrekning har utgifter til f. eks eget kontor, behov for ekstrahjelp/ avløser / vikar mv.  

Følgende satser gjelder: 

Arbeid i møter:   kr 1315,- pr time 

Møteforberedelser kr 478,- pr time 

Dersom timesatsen for selvstendige næringsdrivende benyttes ved deltagelse i møter, skal det ikke 
utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste i tillegg. 

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste 

Dette kan utbetales i tillegg til ordinær møtegodtgjøring. 

1) Dersom møtedeltager gjør krav på erstatning for tapt arbeidsinntekt, kan dette utbetales 
direkte til møtedeltager i henhold til gjeldende satser. Dokumentert tap forutsetter at 
arbeidsgiver framviser en bekreftelse på at møtedeltageren ikke har permisjon med lønn for 
å delta i det aktuelle møtet. 

 Dokumentert tap – inntil kr 2 097,- pr dag 
 Sannsynliggjort tap – inntil kr 843,- pr dag 

 

2) Eller dersom virksomheten der møtedeltageren er ansatt framsetter faktureringskrav, kan 
tapte inntekter dekkes av oppdragsgiver. Det er fastsatt en veiledende sats på kr 1 382,- pr 
time +mva. 
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Når skal det utbetales møtegodtgjøring 

 Ved alle ordinære møter i nasjonalpark- og verneområdestyrer (i hht antall timer 
brukt til møte og forberedelse) 

 Ved deltakelse i kompetansedager for styret og befaringer for hele styret (leder skal 
ha ordinær møtegodtgjøring som for øvrige styremedlemmer med mindre han/hun 
leder eller har ansvaret for hele eller deler av dette) 

 Dersom leder eller andre møter i andre sammenhenger i forbindelse med rollen som 
styremedlem/ styreleder, og dette er avtalt på forhånd kan det utbetales godtgjøring 
i hht ordinære satser.  

 Deltagelse på nasjonalparkkonferanse (andre tilsvarende seminar/ konferanser) – her 
kan det utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, men ikke møtegodtgjøring 

 Deltagelse på studieturer etc. – her utbetales det ikke møtegodtgjøring, med mindre 
det legges inn et styremøte som del av studieturen. Krav om tapt arbeidsfortjeneste 
kan utbetales. Dette bør avtales på forhånd. 

 Deltagelse på møter med departement/direktorat i forbindelse 
forvaltningsordningen – her kan det kreves møtegodtgjøring og eventuelt tapt 
arbeidsfortjeneste 

 Deltagelse ved tilsettingsprosesser etc –  kan det kreves møtegodtgjøring og evt tapt 
arbeidsfortjeneste 

 Dersom leder/styremedlem(mer) deltar på befaring i konkrete saker (utenom 
styremøter / kompetansedager) – kan det kreves tapt arbeidsfortjeneste, dette bør 
avklares på forhånd. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/242-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 09.01.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 4/2020 14.02.2020 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Valg av arbeidsutvalg  

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppnevner et arbeidsutvalg for perioden 2020–
2021, frem til Sametinget har oppnevnt nye representanter.  
 
Arbeidsutvalget skal bestå av: 

- Styreleder 
- Styrets nestleder 
- Styremedlem 

Ett av medlemmene skal representere Sametinget.  
 
Varamedlemmer: 

1. <ingen innstilling> 
2. <ingen innstilling> 
3. <ingen innstilling> 

 
Mandat:  
Styret gir arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / 
verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. 
Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for 
de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven / verneforskriftene. 
 
Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har anledning til å behandle 
dispensasjonssøknader etter generell unntaksparagraf i naturmangfoldloven (§ 48) 
etter høring i styret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er 
anledning å innkalle til styremøte. Helt unntaksvis har AU også utvidet myndighet til å 
treffe vedtak i hastesaker uten høringsrunde i styret. Melding om vedtak skal forelegges 
styret senest i neste styremøte. Arbeidsutvalget kan fatte beslutning etter 
forvaltningsloven § 42 – Utsatt iverksetting av vedtak: En slik beslutning er gyldig frem 
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til klagen blir behandlet av nasjonalparkstyret, og eventuelle krav om oppsettende 
virkning skal da tas opp til ny vurdering ved klagebehandlingen i styret.» 
 
Arbeidsutvalget skal i forkant av styremøter ha et internt møte for å sette seg ekstra 
godt inn i saker som legges frem for styret. De skal og bidra med nødvendige 
avklaringer i forbindelse med gjennomføringen av selve styremøtet.  
 
Arbeidsutvalget har et ekstra ansvar for å følge opp strategiske saker og styrets 
målsetting for inneværende periode. 
 
Arbeidsutvalget  skal sørge for at nasjonalparkstyret er representert ved 
nasjonalparkkonferanser, kursdager, møter med RU (der styret er invitert) og andre 
relevante arrangementer. Arbeidsutvalget kan i større grad inkluderes i planleggingen 
av slike arrangementer der Midtre Nordland nasjonalparkstyre står som arrangør.   
 
 
 
 
Bakgrunn og historikk  
 
I styrets vedtekter er det åpnet opp for at styret kan opprette et arbeidsutvalg: 

«Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret, hvorav 
minst ett medlem bør være en representant innstilt av Sametinget. 

  
Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter 
naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning 
for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av 
prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med 
naturmangfoldloven». 

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble opprettet i 2010. I styresak 13/2010 – vedtok 
styret delegering av saker til arbeidsutvalget:  

1. Styret delegerer myndighet for dispensasjonssaker som kan behandles med 
hjemmel i forskrift eller hjemmel i forvaltningsplan til arbeidsutvalget 
2. Styret vedtar at dispensasjonssaker som skal behandles etter den generelle 
unntaksparagrafen (Naturmangfoldloven § 48) kan behandles av arbeidsutvalget 
etter en høringsrunde med styret pr. epost. 
3. Saker sekretariatet/arbeidsutvalget er usikker på behandlingen av sendes til 
styret for prinsipiell avklaring 
4. Styret vedtar videre at det skal skrives brev til Miljøverndepartementet der det 
bes om føringer for hvordan forvalteren kan gjøre saksbehandling på vegne av 
styret. Høgsæt skriver brevet, som sendes. 

 
Først i 2013 deretter i 2016 ble det delegert relativt stor myndighet til 
nasjonalparkforvalterne (se egen sak).  Dette førte til at det ikke lengre var et behov for 
arbeidsutvalget til ordinær saksbehandling, og i forkant av styresak 26/2016 hadde AU 
behandlet seks saker året før. På bakgrunn av dette ble det i den nevnte styresaken 
sett på roller og funksjoner til arbeidsutvalget. Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
vedtok følgende mandat for perioden 2016-2017:  

Styret gir arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / 
verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene.  
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Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av 
styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven / 
verneforskriftene.  

 
Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har anledning til å 
behandle dispensasjonssøknader etter generell unntaksparagraf i 
naturmangfoldloven (§ 48) etter høring i styret, når det er nødvendig at vedtak 
treffes så raskt at det ikke er anledning å innkalle til styremøte. Helt unntaksvis 
har AU også utvidet myndighet til å treffe vedtak i hastesaker uten høringsrunde 
i styret. Melding om vedtak skal forelegges styret senest i neste styremøte. Det 
lages en egen instruks for denne typen saksbehandling. Denne legges frem på 
neste styremøte.  

 
Arbeidsutvalget skal ha møte i forkant av styremøter for å være ekstra godt kjent 
med sakene som legges frem for styret, og skal bidra med nødvendige 
avklaringer i forbindelse med møtet. Det innkalles til arbeidsutvalgsmøte i forkant 
av hvert styremøte.  

 
Arbeidsutvalget har et ekstra ansvar for å følge opp strategiske saker og styrets 
målsetting for inneværende periode.  

 
I forbindelse med flere klagesaker som dukket opp i 2016 dukket det opp et behov for 
et organ som kunne behandle krav om oppsettende virkning. En slik beslutning bør 
skje så raskt som mulig etter at en klage er vedtatt. Vedtak i styresak 76/2016: 

«Arbeidsutvalget kan fatte beslutning etter forvaltningsloven § 42 – Utsatt 
iverksetting av vedtak: En slik beslutning er gyldig frem til klagen blir behandlet 
av nasjonalparkstyret, og eventuelle krav om oppsettende virkning skal da tas 
opp til ny vurdering ved klagebehandlingen i styret.» 

 
Vurdering 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er et stort styre med 14 medlemmer. Vi har sett at 
det er svært vanskelig å innkalle til styremøter på kort varsel. Arbeidsutvalget fungert 
som en ventil mellom styremøter for å kunne behandle saker som ikke kan vente til 
neste møte. Terskelen skal likevel være høy for å ikke vente med behandling, og i all 
hovedsak har det dreid seg om uforutsette hendelser.  
 
Sekretariatet ser et stort behov for å ha et arbeidsutvalg til å drøfte strategiske saker 
mellom styremøtene. Vi ser også et behov for å ha et politisk organ som kan, 
unntaksvis, innkalles på kort varsel for å behandle innkomne saker.  
 
Vi synes at arbeidsutvalgets funksjoner har fungert bra de siste fire årene, men vi må 
også påse at det følges opp. Blant annet med arbeidsutvalgsmøter i forkant av 
styremøtene. Som følge av kommunevalget i 2019 ble det ikke arrangert 
arbeidsutvalgsmøter på høsten. I forbindelse med siste styremøte i desember tok 
sekretariatsleder og arbeidsutvalget en gjennomgang av sakene som var oppe til 
behandling, men dette var ikke så formelt at det måtte protokollføres.  
 
Sekretariatet har likevel to forbedringer, som kan adresseres til arbeidsutvalget:  
 
1. Fordeling av tiltaksmidler – dersom et tiltak ikke lar seg gjennomføre vil det være 
gunstig å benytte midlene på andre prosjekter. Dette har administrasjon delvis gjort på 
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eget initiativ for å ikke «miste» pengene ved årsslutt. Større 
omfordelinger/omprioriteringer bør uansett behandles i et styremøte. 
 
2. Deltakelse på arrangementer – de siste årene har styret vist lav interesse til å delta 
på arrangementer utenom styremøter. Dette dreier seg om nasjonalparkkonferanse(r), 
kursdager, møter med rådgivende utvalg og andre arrangementer som ville vært 
relevant å delta på. Arbeidsutvalget kan bidra med å øke styrets deltakelse ved slike 
arrangementer, og utvalget kan også ta del i planleggingen av for eksempel 
«Velkommen inn».  
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyrets vedtekter - 
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Midtre_Nordland_dok/Vedtekter%20MNN
PS/Vedtekter%20for%20Midtre%20Nordland%20nasjonalparkstyre%20fra%202015.pd
f?epslanguage=no 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/242-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 29.01.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 5/2020 14.02.2020 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - valg av øvrige verv 

 

Forslag til vedtak 
Følgende styremedlemmer skal representere nasjonalparkstyret i: 
 
Styringsgruppe nasjonalparksutstilling - <ingen innstilling> 
 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har over tiden takket ja til noen verv. De fleste av 
disse er utgått, og per 29. januar 2020 deltar nasjonalparkstyret kun i styringsgruppe 
for ny nasjonalparkutstilling.  
 
I forbindelse med Besøkssenter nasjonalpark Nordland sin reautorisering ble det satt et 
krav om at utstillinga måtte fornyes innen neste autorisasjon. Etter flere ombygginger 
på nasjonalparksenteret har den delen som omhandlet nasjonalparker nærmest blitt 
borte, og den delen som står igjen beskriver i all hovedsak natur generelt og kunne 
stått hvor som helst i landet. Det er lite informasjon om nasjonalparkene i Nordland 
generelt, og særlig de to nasjonalparkene senteret er autorisert for: Junkerdal og 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dette må på plass for å få fornyet autorisasjonen 
neste gang. Geir Waage har vært Midtre Nordland nasjonalparkstyrets representant i 
denne gruppa. Sekretariatsleder er representert i prosjektgruppe/arbeidsgruppe.    
 
 
 
Øvrige verv er utgått.  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/242-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 28.01.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 6/2020 14.02.2020 

 

Møteplan for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2020 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2020:  

- 4. – 5. mars: Kursdager og styremøte: 
- 5. – 6. mai: Nasjonalparkkonferanse i Trondheim: 
- 25. – 26. juni: Styremøte med befaring i Rago 
- 17. – 18. september: Styremøte med befaring i Junkerdal 
- 18. – 19. november: Nasjonalparkkonferansen Velkommen Inn 
- 10. – 11. desember: Fellesmøte med rådgivende utvalg og administrativt 

kontaktutvalg, samt styremøte  

 
 
 
Bakgrunn og vurdering 
Møtene i Midtre Nordland nasjonalparkstyre følger kommunelovens kapitel 6 om 
saksbehandling i folkevalgte organer. I vedtektene til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre står det at styret bør tre sammen minst fire ganger hvert år, eller 
når lederen bestemmer det. Lederen plikter å innkalle til møte dersom minst en tredel 
av medlemmene ønsker det. 
 
Det skal sendes ut innkalling med senest 2 ukes varsel, og saksdokumentene 
sendes senest 1 uke før møtet. Styret kan selv avgjøre om de vil behandle eventuelle 
saker som måtte komme inn etter at saksdokumentene er oversendt. Sekretariatet 
har garantert at alle saker som er sendt innen 1 mnd. før møtene skal behandles.   
 
Fordelinga av møtene følger et oppsett som vi synes har fungert tidligere med en 
jevn fordeling fra mars til desember. Vanligvis har møtet i juni falt rundt månedsskiftet 
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mai-juni, men som følge av permisjoner og personalsituasjonen i mai er det ønskelig 
fra sekretariatets side å legge dette møtet så sent i juni som det er mulig å få til, uten 
at styremedlemmene må legge om sine ferieplaner.  
 
Sekretariatet foreslår at styret skal delta på to befaringer i sammenheng med 
styremøtene. Den første befaringa i juni legges til Rago.. Befaringa knyttet til møtet i 
september legges til Junkerdal nasjonalpark.  
 
Det skal også være to nasjonalparkkonferanser og to kursdager som også må legges 
inn i møteplanen. 
 
Hvert år har det vært et felles møte med rådgivende utvalg, administrativt 
kontaktutvalg og nasjonalparkstyret i slutten av desember. Ordninga med disse 
utvalgene skal evalueres, og det vil komme en egen sak om dette på styremøtet i 
mars. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/242-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 28.01.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 7/2020 14.02.2020 

 

Delegasjonsreglement for nasjonalparkforvalterne i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder delegasjonsreglementet jfr. styrets 
vedtekter og tidligere vedtak i ST 25/2016, ST 59/2017 og ST 51/2019. 
 
Til tross for at det nå konstitueres et nytt styre, med mulighet for å etablere ny praksis 
i forhold til de gamle styrene, kan nasjonalparkforvalterne på delegert myndighet fatte 
vedtak i:  

- saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og etter 
naturmangfoldloven § 48 der det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret 
eller arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret 

- saker det foreligger etablert forvaltningspraksis fra behandlinger av styret/AU i 
tilsvarende sak 

 
 
 
 
Bakgrunn og vurdering 
Vedtektene til Midtre Nordland nasjonalparkstyre beskriver forholdet mellom styret og 
forvalter, herunder delegasjon av myndighet. Den første delegeringa til forvalterne 
ble gjort i styresak 33/2013: 
 

«Styret delegerer myndighet til forvalterne i kurante saker hvor det 
regelmessig behandles tillatelser etter verneforskriftenes spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelser som vedrører ferdsel. Den delegerte 
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myndigheten gis innenfor de rammer som trekkes opp for det enkelte 
verneområde i denne saken». 

Det ble satt som vilkår at denne skulle evalueres etter ett år. I styresak 17/2014 ble 
den første delegasjonsordninga evaluert:  

«Midtre Nordland nasjonalparkstyre har gode erfaringer med delegering av 
myndighet til forvalterne for en del kurante saker hvor det i 
vernebestemmelsene finnes spesifiserte dispensasjonshjemmeler. Det 
viktigste her vurderes å være at man yter bedre service til søkere som da får 
raskere svar på sine henvendelser og at styret fritas for mye rutinepreget 
arbeid».  

 
Frem til 2016 gjaldt vedtaket fra 2013, men etter en større revisjon av styrets 
vedtekter og forvalternes stillingsbeskrivelse i 2015, ble det åpnet et større 
handlingsrom for delegering av myndighet. I de nye vedtektene står det (fremdeles 
gjeldende): 

«Styret kan gi forvaltere myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. 
Med kurant karakter menes følgende: 

 
 Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om 

ferdsel og motorferdsel. 
 Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte 

dispensasjonsbestemmelser og etter naturmangfoldloven § 48 der: 
1. Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller 

arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret. 
2. Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av 

styret/AU i tilsvarende sak. 
3. Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet. 

Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av 
saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte 
vedtak skal refereres for styret». 

 
I styresak 25/2016 fattet nasjonalparkstyre vedtak om at de nye vedtektene skal 
være førende for delegasjonen til forvalterne:  

«Midtre Nordland nasjonalparkstyre delegerer myndighet til nasjonalpark- 
forvalterne i henhold til styrets nye vedtekter.» 

 
Dette danner grunnlaget for hvilke saker vi i sekretariatet kan behandle på delegert 
myndighet. Det nye styret bør ta stilling til punkt 1. og 2. hvor vidt gamle vedtak fattet 
i styret kan videreføres på delegasjon av forvalterne. Eksempler på typiske saker 
som behandles på delegasjon: 

- Skutersøknader til private hytter – utgjør den største mengden enkeltsaker 
- Motorisert ferdsel i forbindelse med drift av foreningshytter 
- Fornying av dispensasjoner der tidsbegrensninga er gått ut 
- Oppkjøring av skiløyper i Saltfjellet  
- Tillatelse til arrangementer, turer, guider, e.l. 
- Utfrakt av skutt elg 
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I tillegg til det noen saker som er ytterliggere spesifisert. Etter flere søknader om 
motorferdsel i forbindelse med kommunale skadefellingsuttak, og behandlingstid på 
disse, ble det i styresak 59/2017 vedtatt retningslinjer for behandling av denne typen 
saker:  

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å være en treghet i systemet i 
saker der Fylkesmannen i Nordland gir kommunene dispensasjon til 
skadefellingsuttak og de kommunale skadefellingslagene må benytte seg av 
motoriserte kjøretøy i verneområder innenfor det avgrensete 
skadefellingsområdet. 

 
Styret definerer forvaltningspraksis og kriterier for muntlig enkeltvedtak noe 
som gjør at behandlingstida vil reduseres hvis tapssituasjonen tilsier at dette 
er hensiktsmessig. 
 
Der tapssituasjonen er så prekær at Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til 
skadefellingsuttak i et eller flere verneområder innenfor Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets virkeområde, bør også Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
kunne gi dispensasjon til motorisert ferdsel i forbindelse med uttaket. 
Dispensasjon gis av nasjonalparkforvalterne på delegert myndighet. 

 
Nasjonalparkforvalterne kan sette vilkår som begrenser kjøring i områder som 
kan være spesielt sårbare for forstyrrelser. Hilokaliteter for fjellrev og 
reirlokaliteter for rovfugler er forekomster som kan sette begrensninger for 
kjøringa. Dette skal vurderes opp mot når på året kjøring finner sted. 

 
Det skal settes vilkår om hvilke traseer som gjelder inn til et gitt område for å 
begrense utstrekninga av motorisert ferdsel. Kjøretraseene er allerede 
bestemt basert på tidligere dispensasjoner til motorisert ferdsel uavhengig av 
formål for kjøringa. 

 
Det kan gis muntlig tillatelse etter § 23 i forvaltningsloven. Skriftlig 
dispensasjon utformes samme / neste virkedag. 

 
Som følge av lang behandlingstid i Klima- og miljødepartementet for de nye 
verneplanene for verneområdene på Saltfjellet ble det i styresak 51/2019 vedtatt at 
forvalterne kan gi dispensasjon til nyttekjøring også i januar og februar: 

Verneforskriftene for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan og 
Saltfjellet landskapsvernområde har i dag en spesifisert unntakshjemmel som 
kun åpner for nødvendig transport til hyttene i mars og april. Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre delegerer myndighet til sekretariatet til å behandle disse 
sakene etter naturmangfoldlovens § 48 for kjøring i januar og februar.
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