
 
 
 Postadresse 

c/o Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Storjord 
8255 Røkland 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47  
fmnopost@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland 

 
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Lønsdal hotell 
Dato: 13.12.2018 – 14.12.2018 
Tidspunkt: 10:00 og 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Program for møte med rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg: 
 
13. desember 2018 
 
09:45 - 10:00 Mingling og kaffe 
10:00 – 11:00 Tiltak i verneområder  
11:00 – 12:00 Granskog i vernede områder 
12:00 – 12:30 Lunsj 
12:30 – 13:50 Årsrapport Fjelltjenesten 
13:50 – 14:00 Pause 
14:00 – 14:45 Besøksstrategier – Rago og Sjunkhatten – bedre samhandling  
14:45 – 15:00 Ressurssituasjonen i Midtre Nordland – orientering om vedtak 
15:00 – 15:30 Evaluering av Rådgivende Utvalg 
 
 
 
 
 
19:00  

 
Mulighet for bistand med DFØ og elektroniske skjema. Alle må opprette 
bruker i DFØ:  https://dfo.no/kundesider/reiseregning/reiseregning-for-
honorarmottakere. 
 
Julemiddag (med påmelding). Alle som melder ifra kan delta.  

 
 
Styremøte Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
 
09:00 – 10:00  Orienteringer 

- Sekretariatsleder 
- Ny naturutstilling på Nordland nasjonalparksenter v. Sigrid E. Lium 

10:00 – 11:30 Styresaker  
11:30 – 12:15 Lunsj 
12:15 – 14:00 Styresaker fortsetter 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 
50/2018 

Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
51/2018 

Delegerte saker  2003/577 

DS 
43/2018 

Avslag på søknad om dispensasjon for 
motorferdsel i Stolia naturreservat og Saltfjell - 
Svartisen Nasjonalpark - Jørn Rødahl 

 2018/5915 

DS 
44/2018 

Dispensasjon til oppkjøring av skiløyper - 
Gåsvatnan landskapsverneområde - Beiarn 
kommune og IL Stormfjell 

 2012/7237 

DS 
45/2018 

Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Frakt av 
utstyr og varer - Láhko nasjonalpark - Glomfjord 
Røde Kors 

 2018/6484 

DS 
46/2018 

Dispensasjon for bruk av ATV/snøscooter for 
ekstraordinær nedsanking - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Øyvind Stolpen 

 2011/587 

DS 
47/2018 

Dispensasjon til motorferdsel til frakt av utstyr - 
Lahko nasjonalpark - Glomfjord Røde Kors 

 2018/6484 

DS 
48/2018 

Dispensasjon til motorferdsel - Frakt av stolper 
med helikopter - Sjunkhatten nasjonalpark - Indre 
Salten energi AS 

 2016/4531 

DS 
49/2018 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for bruk 
av drone ved Argaladhytta innenfor Junkerdal 
nasjonalpark - Bodø og omegn turistforening 

 2018/3842 

ST 
52/2018 

Referatsaker  2003/577 

RS 
24/2018 

Drøftemøte med befaring - veien inn til Håla  2016/4578 

RS 
25/2018 

Angående henvendelse om merking av toppturer 
til Solvågtind og Ølfjellet 

 2018/5811 

RS 
26/2018 

Henvendelse om merking av toppturer til 
Solvågtinden og Ølfjellet - Junkerdal nasjonalpark 

 2018/5811 

ST 
53/2018 

Søknad om tiltaksmidler 2019  2018/7974 

ST 
54/2018 

Søknad om motoroferdsel / innspill til 
forvaltningsplan - Láhko nasjonalpark - Vitar AS 
v. Anne-Marit Olsen 

 2014/3695 

ST 
55/2018 

Organisering i sekretariatet og 
virksomhetsplanlegging 2019 

 2018/7880 
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ST 
56/2018 

Rago nasjonalpark - oversendelse av 
besøksstrategi til Miljødirektoratet for faglig 
godkjenning 

 2017/984 

ST 
57/2018 

Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
2019 

 2018/7880 

ST 
58/2018 

Drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
kap.post 1420.21 - Oppfølging av 
ressurssituasjonen for verneområdene i Midtre 
Nordland 

 2018/7880 

ST 
59/2018 

Spørsmål/Svar  2003/577 
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ST 51/2018 Delegerte saker

DS 43/2018 Avslag på søknad om dispensasjon for motorferdsel i Stolia 
naturreservat og Saltfjell - Svartisen Nasjonalpark - Jørn Rødahl

DS 44/2018 Dispensasjon til oppkjøring av skiløyper - Gåsvatnan 
landskapsverneområde - Beiarn kommune og IL Stormfjell

DS 45/2018 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Frakt av utstyr og 
varer - Láhko nasjonalpark - Glomfjord Røde Kors

DS 46/2018 Dispensasjon for bruk av ATV/snøscooter for ekstraordinær 
nedsanking - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Øyvind Stolpen

DS 47/2018 Dispensasjon til motorferdsel til frakt av utstyr - Lahko 
nasjonalpark - Glomfjord Røde Kors

DS 48/2018 Dispensasjon til motorferdsel - Frakt av stolper med 
helikopter - Sjunkhatten nasjonalpark - Indre Salten energi AS

DS 49/2018 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for bruk av drone 
ved Argaladhytta innenfor Junkerdal nasjonalpark - Bodø og omegn 
turistforening

ST 52/2018 Referatsaker



 

 
    
Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Dato: Sak:  

07.12.2018 2016/4578  Inge Sollund Ingvaldsen,  
fmnoiin@fylkesmannen.no   Arkiv nr:  

  432.3  

Nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago 
Naturreservat Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og  Junkerdalsura 
Landskapsvernområde Saltfjellet og Gåsvatnan  

 
 

Drøftemøte med befaring angående 
veien inn til Håla 
 
Hola 6. november 2018 

Tilstede: 
Håla veiforening – Per Vasshaug og Øyvind Jensen 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Inge Ingvaldsen (adm.) og Sverre Hagen (pol.) 
Fauske kommune – Frank Zahl og Trond Heimtun 
Nordland fylkeskommune – Håkon Roald 
 
Del 1 - Befaring: 
 
Årlig gjennomfører SafeControl visuelle kartlegginger av bruer i Fauske kommune. 
De har i dette arbeidet påvist svakheter på Dambrua ved utløpet av Graurvatnet. Ved 
inspeksjon 17. august 2018 skriver SafeControl: «Det er observert skader med 
middelbar betydning for bæreevnen. Utrasing i underkant av pilar har utviklet seg 
markant de siste årene. Pilaren bør utbedres snares for å unngå at bæreevnen blir 
kritisk svekket. Bruplata har korrosjon og avskaling. Brurekkverket er svakt, skadet 
og ikke festet ordentlig. Løftehull fra betongelementer er ikke støpt igjen. Det 
anbefales å montere dreneringsrør i plata. Begroing og fylling bør fjernes». Det er 
anslått en kostnad på 550000,- for å utbedre skadene. Som et resultat av denne 
inspeksjonen har Fauske kommune som veieier nedklassifisert brua til 5t. De må ta 
rapporten på alvor da de vil stå med ansvaret dersom noe skulle skje som følge av 
svekket bæreevne. 
 
Brua er bygget oppå en gammel demning og er med det noe annerledes konstruert. 
Det er uklart hvordan de skadene som er avdekket påvirker bæringa i brua.  
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Side 2 av 5 

 
Bilde 1 Dambrua ved utløpet av Graurvatnet. 

Ved utløpet av Graurvassbekken er det laget en bru/kulvert. Det er utfordringer med 
at denne fryser tett, og det legger seg issvull ut på veien. Fauske kommune må 
nesten årlig «steame» opp bekken under isen slik at den ikke tar nye løp ute på 
veien og ødelegger toppdekket. Isen fra bekken dekkes også av og til med snø slik at 
idet ikke danner seg issvull ut på veien. Dersom det skal gjøres noe med Dambrua, 
og veien for øvrig, er det viktig at det gjøres utbedringer her.   
 

 
Bilde 2 Bru/kulvert over Graurvassbekken 

Dersom Hola skal være innfallsport til nasjonalparken under den nye merkevaren for 
Norges nasjonalparker må også parkeringsplass og informasjon utbedres. 
Fylkesdelplan for Sjunkan-Misten har definert en minimumsstandard for grad av 
tilrettelegging. Per i dag mangler avfallshåndtering. Det er også mulig, med enkle 
grep, å oppjustere den innerste brua. Håla veiforening har tenkt på hvordan dette kan 
gjøres.  
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Side 3 av 5 

 

 
Bilde 3 Ved den innerste brua i Håla. 

 

Del 2 - Drøftemøte 
Utfordringene med veien i Håla er todelt: 

1. Investeringer og opprustning av eksisterende vei og bruer. 
2. Årlig drift herunder brøyting.  

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Håla er en viktig innfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark. Nasjonalparkstyret er i gang 
med en prosess for å lage besøksstrategi for nasjonalparken hvor alle innfallsporter 
skal defineres.  Besøksstrategien skal i grove trekk si noe om hvor man ønsker 
besøk for å gi en god naturopplevelse, uten at det går på bekostning av 
verneverdiene. Når besøksstrategien foreligger utløser det betydelige midler til å 
iverksette de tiltak som er definert for å nå målene i strategien. Skal Håla være en 
innfallsport i fremtida må infrastrukturen forbedres, herunder vei, parkering, 
informasjon og avfallshåndtering. I forslag til besøksstrategi fokuseres det på 
begrepet «Barnas nasjonalpark», med særlig vekt på skoler og barnehager. Det vil 
være uheldig for denne brukergruppa om busser ikke kan krysse brua. Det vil heller 
ikke være mulig for nasjonalparkstyret å gjennomføre de påtenkte 
skjøtselsprosjektene (granuttak) etter opprinnelig plan.  
 
Nasjonalparkstyret disponerer to budsjettposter i statsbudsjettet; tiltak i verneområder 
og administrasjon av styret (møte- og kjøregodtgjørelse). Ingen av disse postene kan 
benyttes til drift. Nasjonalparkstyret har tidligere vært med og spleiset på utgifter til 
brøyting i Skaiti, Russånes og Fykan, men har i ettertid fått klar beskjed fra 
Miljødirektoratet om at dette ikke er korrekt bruk av midlene, og at fortsatt «misbruk» 
av tiltaksmidler kan føre til at styret får lavere tildeling. Dersom det blir behov for 
større investeringer, for eksempel i forbindelse med utbedring av bru/vei, kan 
tiltaksposten benyttes.   
 
Nordland fylkeskommune:  
I fylkesdelplan for Sjunkan-Misten har Nordland fylkeskommune definert Håla som en 
innfallsport til Sjunkhatten. Planen skal stimulere til en tilgjengeliggjøring, og en aktiv 
bruk av området. I tillegg skal den bidra til arealavklaringer på et overordnet nivå, for 
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Side 4 av 5 

å oppnå en forutsigbar og bærekraftig utvikling av området. En av strategiene for en 
aktiv bruk av planområder gjelder infrastruktur: «det skal opparbeides infrastruktur 
rundt utvalgte innfallsporter for å bedre adkomst og opplevelsesmuligheter».  
 
Fauske kommune: 
Fauske kommune er veieier. Kommunen har trang økonomi og har mange veier som 
må vedlikeholdes.  
 
Håla veiforening:  
Håla veiforening har 11 medlemmer. Foreninga skal sikre medlemmer atkomst til 
sine hytter. Veiforeninga har påtatt seg mye dugnadsarbeid gjennom flere år for å 
holde en viss standard på veien, blant annet grusing. De betaler for at veien skal bli 
brøytet om vinteren. For kommende vinter koster det veiforeninga 60 000,- eller 
5 454,- per eiendom, noe som medlemmene har signalisert er alt for mye. 
Entreprenøren som har levert tilbud på brøytinga har lokal tilhørighet og tar ikke 
spesielt godt betalt. I årene fremover kan man risikere at denne entreprenøren ikke 
leverer tilbud og at prisen kan stige betraktelig. I forbindelse med arbeidet med 
fylkesdelplan hadde styringsgruppa følgende tilbakemelding på Håla veiforening 
(m.fl) sitt innspill om at veien må oppgraderes: 
 

 
Bilde 4 Utsnitt fra "Merknader til Fylkesdelplan for Sjunkan-Misten - Barnas nasjonalpark" 

Håla veiforening ønsker at flere av partene med interesser i Håla kan ta et større 
økonomisk ansvar. Hvis ikke vil konsekvensen bli at veien stenges om vinteren, og at 
den ikke kan åpnes før etter sankthans.  
 
Håla veiforening har tidligere fått midler fra nasjonalparkstyret til å ruste opp veien i 
form av anskaffelse av grus for nytt toppdekke. Med disse midlene sammen med 
midler fra veiforeninga, og gratis transport fra kommunen er ca. 500 m vei påført nytt 
dekke i løpet av de 4 siste årene. Det tilsvarer ca. 125 m i gjennomsnitt pr. år. 
Fortsettes det i samme tempo, vil det ta 15 år å oppgradere gjenstående strekning 
mellom Dambrua og Nybrua. 
 
I 2018 kunne ikke veiforeninga kjøre lastebil over brua, noe som førte til et dårligere 
som følge av at veien ikke ble tilstrekkelig komprimert av lassene med grus. I 2018 
ble det benyttet traktor, og dette ga ikke samme «komprimeringseffekten» som 
tidligere. 
 
 
 
 
 
 

9



Side 5 av 5 

Veien videre! 
Fauske kommune kontakter SafeControl og får et kostnadsoverslag og for en utvidet 
brukontroll. De sjekker samtidig ut når en slik kontroll kan gjennomføres. Jo før jo 
bedre, da en slik kontroll vil legge føringer for videre arbeid. Nasjonalparkstyret kan 
muligens ta regninga for en slik kartlegging, med forbehold om «fornuftig» pris. Det 
kan gjennomføres allerede i 2018, men det forutsetter at det ikke overskrider årets 
budsjetter.  
 
Alle aktørene i møtet drar hjem til sin virksomhet og sjekker ut hvordan de kan bidra 
til å spleise på vinterbrøytinga for å lette litt på økonomien til veiforeninga. 
 
Det innkalles til et nytt møte når en utvidet brukontroll er gjennomført.  
 
 
 
 
 

10



Fra: Etnestad, Hanne[fmnohet@fylkesmannen.no]
Dato: 12.10.2018 11:35:00
Til: Steinar Skogstad (steinar.skogstad@gmail.com)
Kopi: Saltdal kommune; Kari Nystad Rusaanes (kari@nordlandsnaturen.no); 'jan.nilsen@statskog.no'; Ingvaldsen, Inge
Sollund; Sigrid Lium (fmnosili@fylkesmannen.no)
Tittel: Angående henvendelse om merking av toppturer til Solvågtind og Ølfjellet

Viser til oversendt henvendelse den 19.09.18.
 
Innspillet vil bli forelagt nasjonalparkstyret på førstkommende møte i desember og tiltaket vil bli tatt inn i
arbeidet med utforming av besøksstrategi og tiltaksplan for Junkerdal nasjonalpark og Saltfjellet – Svartisen
nasjonalpark. Innen 2020 skal alle nasjonalparkene i Norge ha utarbeidet en besøksstrategi som skal gi
forvaltningsmyndigheten en plan for hvordan legge til rett for og møte besøkende uten at det går ut over
verneverdiene i nasjonalparkene. Besøksstrategien skal legge til rette for bruk, men bruken skal styres slik at
verdifulle lokaliteter og områder ikke ødelegges. Besøksstrategien med tiltaksplan skal til faglig godkjennelse i
Miljødirektoratet og endelig utkast godkjennes ved vedtak i Midtre Nordland nasjonalparkstyre.
 
Vi vil også bemerke at merking og tilrettelegging av stier fører med seg et ansvar, spesielt opp på de to aktuelle
fjelltoppene, områder som kan være krevende å ferdes i.  Traseen som merkes bør være trygge å gå og merkingen
må holdes i god stand, dette krever ressurser til oppsyn og vedlikehold, i tillegg kommer vedlikehold av selve
stien.
 
Når det gjelder stien opp til Solvågtind har vi en utfordring når det gjelder slitasje langs denne stien og det sårbare
plantedekket like over skoggrensa. Første delen av turen går gjennom Junkerdalsura naturreservat som er vernet
på grunn av den rike vegetasjon og flere rødlistede plantearter, bl.a. grønlandsstarr, en norsk ansvarsart som
vokser i området ovenfor skoggrensa og opp mot nedre Trektvatnet. Stien i dette området bør markeres og god
informasjon utarbeides for å prøve å få turgåerne til å holde seg langs en trase.
 
mvh

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
-----------------------------
Tlf.nr: 75547980 / 91622006
Epost: fmnohet@fylkesmannen.no
 
For mer informasjon om Midtre Nordland nasjonalparkstyre
http://www.nasjonalparkstyre.no/no/Midtre-Nordland/
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180919 merking 
Steinar Skogstad, 
Galnåsen 54, 
8022 Bodø  
 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 
Moloveien 10, 
8002 Bodø   
 

Bodø, den 19. september 2018 
 
 
Sendt pr. mail: fmnopost@fylkesmannen.no 
 
 
Merking av toppturer til Solvågtinden og Ølfjellet i Saltdal kommune 
 
Saltdalsnaturen har i seg mange kvaliteter. Derfor er store deler av kommunens areal vernet 
av ulike hensyn. Felles er det imidlertid at folk skal kunne oppleve og glede seg over disse 
naturherlighetene. 
 

I Junkerdal nasjonalpark ligger Solvågtind som et 
fristende turmål for mange. I 
informasjonsmaterialet om nasjonalparken 
oppmuntres folk til å ta toppturen. På samme 
måte er det lagt svært godt til rette på Storjord 
både med turkart, parkering, skilting m.v. På 
nettet finner man også beskrivelser og kartfesting 
av turen. Dette frister mange, bl.a. utlendinger og 
de som ikke er vant til å bruke kart, GPS eller 
liknende. Andre tør ikke starte eller stopper 
underveis når stien forsvinner et stykke oppe i lia 
overfor tregrensen. Og noe finner ikke fram og 
må snu, selv i godt vær. Vi møtte i sommer to 
utenlandske damer som - i godt vær - ikke fant 
fram til passasjen som fører opp til det lille vatnet 
mellom toppene. De snudde.  

 
Derfor er det behov for ei sikker merking av turstien opp til Solvågtinden. Dette vil også 
senke terskelen for å ta turen og gi trygghet for brukerne, også i dårlig vær. Slik forholdene er 
i dag, påtar man seg også et ansvar ved ikke å sørge for en trygg ferdsel til anbefalte turmål.  
 
Jeg er oppmerksom på vernebestemmelsene i nasjonalparken, men ser at 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til en nødvendig merking. Jeg antar at temaet også 
har vært diskutert tidligere. 
 
Jeg foreslår at nasjonalparkstyret tar saken opp til drøfting, tillater og sørger merking av 
toppturen til Solvågtind. 
 

Parti 
som bør 
merkes
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Ølfjellmassivet er markant når 
man kjører oppover Saltdalen. 
Sørtoppen på 1751 moh er blant 
de høyeste i kommunen. Folk som 
besøker toppen får store 
opplevelser, sommer som vinter. 
Men Ølfjellet regnes nok som 
mindre tilgjengelig enn 
Solvågtinden til tross for at både 
lengde og antall høydemeter (fra 

Kjemåga stasjon) er omtrent som for Solvågtinden.  
 
Også toppturen til Ølfjellet foreslås merket. 
 
Opp mot toppen kan det velges flere ruter, som alle går gjennom et parti med steinblokker. 
Her bør man finne / bli enige om den enkleste ruta (som ikke nødvendigvis er fra sør slik 
traseen på ut.no antyder). 
 
Disse to turrutene kan merkes litt «diskret» ettersom det her er nasjonalparker. Likevel bør de 
oppleves som tydelige og trygge for de som følger traseen.  
 
Merking av disse to turene vil utvilsom føre til at flere mennesker vil besøke disse toppene og 
få opplevelser som de sjelden glemmer. Forståelsen for vernet blir større. Dette betyr også at 
Saltdal kan annonsere med enda en naturattraksjon som er tilgjengelig for publikum, både 
fastboende og tilreisende.  
 
Selve merkingen er arbeidskrevende. Men det er folk og miljø i distriktet som sikkert vil 
bidra. Med gode forberedelser, burde det være realistisk å få dette til i sommersesongen 2019. 
 
Lykke til! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Steinar Skogstad 
 
 
Kopi, bl.a.: 
 
Saltdal kommune, Statskog, Nordland nasjonalparksenter
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2018/7880-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 06.12.2018 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 58/2018 14.12.2018 

 

Drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre kap.post 1420.21 - 
Oppfølging av ressurssituasjonen for verneområdene i Midtre 
Nordland 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 550 000,- til drift av nasjonalparkstyret i 
2019, etter følgende fordeling av midlene: 
 

Budsjett 2018 
1 Møtehonorar  kr   240 000,- 
2 Arbeidsutvalg  kr     30 000,- 
3 Reiseregninger  kr   125 000,-  
4 Møteutgifter  kr   130 000,-  
6 Reiseregninger FRU  kr     10 000,-    
7 Representasjon / 

gaver 
 kr       5 000,-  

 SUM  kr   550 000,- 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 605 000,- til følgende 
kartlegginger/medvirkningsprosesser (i prioritert rekkefølge): 

1. 150 000,- Kartlegging av husvære i verneområder 
2. 79 000,- Kartlegging av fjellender i hht plan fra Statskog Fjelltjenesten 
3. 150 000,- Sårbarhetskartlegging etter ny metodikk langs Nordlandsruta. Oppstart i 

gjenstående partier av ruta i Junkerdal nasjonalpark. Vil på sikt inkludere Stor-
Graddis naturreservat, Saltfjellet landskapsvernområde, Dypen naturreservat og 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Usikkert hva totalrammen på et slik prosjekt vil 
være, men starter med en sum og kartlegger så langt det rekker.   

4. 26 000,- kartlegging av innmarka rundt Jarbrufjell gård i Gåsvatnan 
landskapsvernområde.  
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Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker også ressurser i form av en 
engasjementsstilling til besøksstrategier og forvaltningsplaner for alle verneområdene 
er på plass. Skal nasjonalparkstyret nå de nasjonale målene om at alle nasjonalparker 
skal ha besøksstrategier innen 2020 må det tildeles ekstra ressurser de to neste årene. 
Konsekvensene av manglende ressurser vil påvirke implementeringa og kvaliteten på 
merkevaren Norges Nasjonalparker.   
 
Merknad til innstillinga: 
Sekretariatsleder skal sammen med daglig leder på Nordland nasjonalparksenter møte 
Miljødirektoratet 11. desember 2018 for å diskutere felles utfordringer knyttet til 
informasjonsarbeid og ressurssituasjonen. Saken/innstillinga kan endres etter dette 
møtet.  
 
 
 
 
Bakgrunn 
Midler til nasjonalpark- og verneområdestyrene tildeles fra Miljødirektoratet for 2019. 
Søknadsfrist er 10. januar 2019, men Fylkesmannen ønsker å få inn alle budsjettene 
innen 4. januar. Fylkesmannen i Nordland skriver et samlet budsjettforslag til 
Miljødirektoratet på vegne av alle styrene de fører regnskap for i eget fylke.  
 
I søknaden skal det foreligge et budsjett som viser behovet for midler. Budsjettet skal 
inneholde: møtegodtgjøring for medlemmene i styret, forventede møte- og reiseutgifter 
både for styret og rådgivende utvalg. 
 
Ved søknad om midler til dekking av utgifter i forbindelse med utarbeiding av 
forvaltningsplaner, besøksstrategier og skjøtselsplaner, kan det søkes om midler til 
utgifter som nødvendige kartlegginger og medvirkningsprosesser (møter). 
 
Gjennom året 2018 har Midtre Nordland nasjonalparkstyret jobbet med 
ressurssituasjonen i sekretariatet. Nasjonalparkstyret føler ikke at intensjonene bak et 
felles nasjonalparkstyre for regionen er oppnådd.  
 
Regnskap per 6. desember 2018: 
Sekretariatsleder for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har satt opp et regnskap per. 
06.12.2018. Det kan forventes ytterligere utgifter til bevertning og overnatting for 
styremedlemmene knyttet til siste styremøte, og at en del av styremedlemmer ikke har 
sendt elektroniske skjema til sekretariatet. De er lovet en gjennomgang av dette etter 
møtet med rådgivende utvalg 13. desember. Elektroniske reiseregninger og honorarer 
for eksterne må være sendt inn og godkjent innen søndag 16. desember klokka 15:30 
for at de skal trekkes på årets busett. Dersom honorar og reiseregningene blir godkjent 
før denne tid vil det belastes på årets budsjett og avvikene mellom budsjett og 
regnskap vil reduseres  
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Tabell 1: Regnskap per 6. desember 2018.  
1 Møtehonorar Kr 135526,25 
2 Arbeidsutvalg Kr 0,- 
3 Reiser og diett Kr 41527,45** 
4 Møteutgifter Kr 178476,81  
6 Reiserregninger FRU Kr 0,- 
7 Representasjon / 

gaver 
Kr 2 228,- 

8 Kurs og seminarer Kr 0,-  
 

10 SUM Kr 357759,35  
11 Budsjett Kr 720000,- 
12 Avvik: Kr 362240,- 

 
Årets regnskap avviker fra budsjettet som følge av en del forfall fra styremøtene pluss 
at møtene ble kortere (færre honorartimer) enn det som har vært praktisert tidligere. En 
mer effektiv ressursbruk bør derfor ikke belastes nasjonalparkstyret fremover. 
Møteutgiftene ble høyere enn budsjettert som følge av dyre befaringer, men det ble tatt 
høyde for rom i budsjettet da disse ble bestemt.  
 
På grunn av ressurssituasjonen i sekretariatet blir det kun arrangert ett møte i 
rådgivende utvalg i 2018. Dette møtet finner sted 13. desember, og utgifter til dette 
møtet vil følgelig ikke inngå i årets regnskap.  
 
 
Forslag til budsjett for 2019: 
Tar man utgangspunkt i sats for styrehonorar på 450- og at 14 styremedlemmer som 
alle deltar på 4 styremøter a 6 timer (med forberedelse), samt 2 befaringer a 6 timer 
skal det potensielt utbetales honorarer for 378 760,- tar man i tillegg med at leder har 
høyere sats for honorar, samt at noen i styret har krav på godtgjørelse for tapt 
arbeidsfortjeneste (som selvstendig næringsdrivende) vil summen kunne bli enda 
større. I tillegg utbetales det rundt 10 000 kr per arbeidsutvalgsmøte. Summen som er 
satt på budsjettet må forutsettes for å kunne betale ut honorar til et fulltallig styre på fire 
styremøter med to befaringer, og seks møter i arbeidsutvalget. 
 
Siden man erfaringsmessig vet at det er urealistisk å få 100 % oppmøte på 
styremøtene er det utarbeidet et budsjettforslag 2 som baserer seg på et gjennomsnitt 
gjennom de siste fem årene. Ved å søke om mindre midler til drift av styret ønsker 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre at avviket på 170 000,- skal inngå i 
kartleggingsmidlene. Sekretariatsleder innstiller på budsjettforslag 2.  
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Tabell 2. Budsjettforslag 1 for 2019. Utregnet ut fra et potensial om 100 % oppmøte på styremøtene 
(som tidligere år)  

Budsjett 2019 
1 Møtehonorar  kr   398 760,-  
2 Arbeidsutvalg  kr     60 000,- 
3 Reiseregninger  kr     90 000,-  
4 Møteutgifter  kr   120 000,-  
6 Reiserregninger 

FRU 
 kr     30 000,-    

7 Representasjon / 
gaver 

 kr       5 000,-  

8 Kurs og seminarer  kr     20 000,-  
  

9 Administrative 
utgifter 

 kr       1235,- 

10 SUM  kr   720 000,- 
 
 
Tabell 3. Budsjettforslag 2 for 2019. Basert på erfaringsmessige tall i perioden 2014 - 2018.   

Budsjett 2018 
1 Møtehonorar  kr   240 000,- 
2 Arbeidsutvalg  kr     30 000,- 
3 Reiseregninger  kr   125 000,-  
4 Møteutgifter  kr   130 000,-  
6 Reiserregninger 

FRU 
 kr     10 000,-    

7 Representasjon / 
gaver 

 kr       5 000,-  

8 Kurs og seminarer  kr     10 000,-  
  

   
9 SUM  kr   550 000,- 

 
 
I 2018 fikk Midtre Nordland nasjonalparkstyre 200 000,- til kartlegginger. Av disse ble 
150 000,- brukt til å kartlegge hytter i verneområdene på Saltfjellet, etter en del tips om 
ulovlig byggeaktivitet. Av de 50 000,- som da sto igjen ble 8440,- benyttet til 
medvirkningsprosesser i forbindelse med besøksstrategiarbeid. Siden arbeidet med 
forvaltningsplan Junkerdal og Saltfjellet-Svartisen ikke ble påbegynt ble det derfor 
mindre behov for midler til medvirkningsprosesser.  
 
Ressurssituasjonen i sekretariatet 
I notat lagt frem på styremøtet 23. oktober 2018 kommer det klart frem at sekretariatet 
har for få stillinger til å utføre alt arbeid som forventes av nasjonalparkstyret og de 
sentrale føringer og oppgaver som er pålagt. I fra nasjonalparkstyret ble opprettet i 
2010 og frem til i dag har det blitt tildelt flere og flere oppgaver og verneområder. I 
forbindelse med tildelingen av Láhko nasjonalpark fikk sekretariatet en ny 
forvalterstilling. I ettertid av dette har nasjonalparkstyret fått forvaltningsansvar for flere 
reservater med truet verneformål knyttet til spredning av fremmede arter. Styret stilte 
krav om at det måtte følge med ressurser over bestillingsdialogen til å løse disse 
utfordringene. Nasjonalparkstyret fikk midler til dette samtidig som at forvalterne ble 
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pålagt arbeid med å lage besøksstrategier for samtlige nasjonalparker. Tatt i 
betraktning at også to forvaltningsplaner skulle utarbeides ble det i løpet av kort tid 
tilført flere store arbeidsoppgaver. Det ligger også føringer i tilrådningen for utvidelse av 
Saltfjellet-Svartisen at nasjonalparkstyret også skal forvalte Melfjorden 
landskapsvernområde og Fisktjønna naturreservat som også har store 
forvaltningsutfordringer. Midtre Nordland nasjonalparkstyre registrerer at andre 
verneområdestyrer, blir tildelt ekstra forvaltere. 
 
I løpet av 2019 kommer Midtre Nordland nasjonalparkstyre til å be deres 
vertskommuner om å gi tilbakemelding på hvilke forventninger de har for sine 
nasjonalparker/verneområder med hensyn til: forvaltning, oppsyn, formidling, 
tilrettelegging og skjøtselstiltak. Det er også ei målsetting om å få klima- og 
miljøminister til Midtre Nordland for å vise konsekvensene av skeiv ressursfordeling. 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har tilsluttet behovet for å søke om midler til en 
ekstra engasjementsstilling på to år for å få ferdigstilt besøksstrategier og 
forvaltningsplaner.  
 
Sekretariatet har i styresak …/2018 foreslått en annen organisering som skal gjøre 
terskelen for å jobbe med tyngre saker lavere.  
 
Det er ikke bare manglende ressurser knyttet til forvaltninga av områdene, men også 
oppsyn og informasjon er skadelidende av dagens organisering.  Sekretariatsleder og 
daglig leder på Nordland nasjonalparksenter skal 11. desember i møte med 
Miljødirektoratet for å se på muligheter for å løse felles utfordringer knyttet til 
informasjon og formidling av nasjonalparker. Et av forslagene er at Nordland 
nasjonalparksenter blir autorisert for alle verneområdene som forvaltes av Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre.  Saksfremlegget kan bli oppdatert/endret etter dette møtet. 
Når det gjelder oppsyn er det slått fast i «Forenkling av utmarksforvaltningen» sin 
rapport at det vil være hensiktsmessig at SNO overtar oppsynsansvaret også i Troms 
og Finnmark. Rapporten skriver at dagens ordning gir uhensiktsmessig organisering 
vurdert opp mot samlet ressursbruk, og at dagens ordning krever mer ressurser til 
samarbeid, bestillingsdialoger og oppfølging av avtaler. Fagrapporten viser til gode 
resultater med denne omlegginga i Finnmark.   
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2018/7880-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 05.12.2018 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 57/2018 14.12.2018 

 

Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2019 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal ha fire styremøter i 2019. 
 
Sekretariatet foreslår følgende datoer for møter og befaringer.  
 

- 7. mars, Storjord. 
- 11. – 12. juni, Meløy, befaring til Engenbreen/Tåkeheimen  
- 19. – 20. september, Storjord, befaring Junkerdalsura naturreservat 
- 12. – 13. desember, Saltfjellet hotell, møte med RU og AK 12. desember.  

 
 
 
 
I år ble styremøtene lagt til 5. mars, 8. juni, 14. september og 14. desember. I tillegg ble 
det i styremøtet 14 .september vedtatt at det skulle være et ekstra styremøte 23. 
oktober hvor ressurssituasjon og nasjonalparkkommunestatus skulle være på 
dagsorden. Møter i mars, juni, september og desember gir en god spredning over året. 
Sekretariatet setter pris på at desembermøtet ikke legges senere enn uke 50.  
 
Sekretariatet foreslår å legge styremøtene til omtrent samme tidspunkt i 2018: 7. mars, 
11. – 12. juni, 19. – 20. september og 12. – 13. desember. 
 
I 2015 var det styremøter 16. juni og 27. august. Dette var veldig ugunstig med tanke 
på ferieavvikling og behandling av «fellessaker» på tvers av verneområdene, samtidig 
som at det ble lang tid mellom møtet i august og desember. Møtet 27. august ble lagt 
så tidlig for å ta hensyn til reindriftsaktørenes aktivitet utover høsten. Det var kun én av 
sametingsrepresentantene som deltok på dette møtet. Vi ønsker at disse møtene flyttes 
så langt unna «sommerferietid» som mulig; dette er en rolig tid på året der det kommer 
inn få saker, og da blir avstanden mellom møtene kortere i de periodene hvor det 
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erfaringsmessig dukker opp flest saker. I tillegg blir det enklere for oss i sekretariatet å 
avvikle ferieperioden uten at dette går på bekostning av saksfremlegg. Per Thomas har 
foreslått å flytte møtet til senere til rundt 20. september. Sekretariatet har tatt høyde for 
dette i sitt forslag.  
 
Styret må ta stilling til om det skal legges opp til befaring på noen av styremøtene. De 
mest aktuelle møtene å legge opp til befaring er de i juni og september. I 2016 prøvde 
vi for første gang å ha befaring dagen etter styremøtet. Det var godt oppmøte på denne 
befaringa. Det synes som om det er irrelevant med hensyn til oppmøte om befaring 
legges til dagen før eller etter styremøtet. Likevel er det mest hensiktsmessig å ha 
befaring dagen før styremøtet, der styret kan se på problemstillinger som kan drøftes i 
plenum i møtet dagen etter. Som for eksempel Speiderens aktivitet i Sjunkhatten. 
Tidligere var det slik at alle verneområder styret forvalter skulle besøkes i løpet av en 
styreperiode. Etter at styret overtok forvaltningsansvar for seks nye reservater i 2015 så 
blir dette en vanskelig oppgave, men det er likevel et ønske å spre befaringene utover 
flere verneområder.  
 
I juni 2018 var det befaring inn fjordene i Sjunkhatten hvor granhogst, innfallsport, 
besøksstrategi og reindrift var aktuelle temaer.  I september 2018 var styret på befaring 
i det foreslåtte utvidelsesområdet for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark på Øverloftan i 
Rødøy kommune. I 2019 foreslår sekretariatet å legge ei befaring til Engenbreen i 
Meløy der prosjektgruppa for «nasjonal turiststi» vil redegjøre for sine planer, og 
involverer nasjonalparkstyret i arbeidet.  
 
Sekretariatet foreslår videre at det legges ei befaring til Junkerdalsura naturreservat for 
å se på granprosjektene. Denne legges til septembermøtet.  
 
Styrets møte med rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg legges til dagen før 
styremøtet i desember. Med de foreslåtte datoene vil dette si 12. desember. Det bør 
ikke legges senere med tanke på jula, men det også problematisk å legge møtet særlig 
tidligere, da spesielt med tanke på bestillingsdialogen. 
 
Endelige møtedatoer sendes ut til alle kommuner som er representert i utvalget, samt 
sametinget og fylkeskommunen. I tillegg oppdateres hjemmesidens kalender i hht. de 
nye datoene.
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2018/7880-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 06.12.2018 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 55/2018 14.12.2018 

 

Organisering i sekretariatet og virksomhetsplanlegging 2019 

 

Forslag til vedtak 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar virksomhetsplan og organisering til orientering.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er innforstått med at det kan komme endringer i de 
skisserte planene etter samtaler med de nye og gamle forvalterne. 
 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Gjennom arbeid med ressurssituasjon og diskusjoner med styreledere og 
fylkesmiljøvernsjefer er det opplagt muligheter for at sekretariatet organiserer seg på en 
mer hensiktsmessig måte enn hva som er tilfelle i dag.  
 
I dag er sekretariatet organisert slik at hver enkelt forvalter er ansvarlig for hver enkelt 
nasjonalpark. Det er hensiktsmessig at hver nasjonalpark har en kontaktperson som 
kjenner området godt, men organiseringa slik den er i dag hindrer mulighetene for å 
jobbe på tvers av verneområdene. Det at hver enkelt er ansvarlig for de ulike områdene 
skaper barrierer for å gripe inn i hverandres verneområder. Sekretariatsleder mener det 
vil være mer hensiktsmessig at man deler inn arbeidsfeltene etter oppgaver, fremfor 
områder. I alt for stor grad må alle forvalterne sette seg inn i alle oppgaver som skal 
løses innenfor hvert enkelt verneområde. Mye tid går derfor med på å lære seg de 
samme arbeidsoppgavene gjennom kurs og konferanser, dialogmøter og kontakt med 
konsulenter og entreprenører. En slik løsning gjør at alle forvalterne må bli litt gode på 
å løse alle typer oppgaver, istedenfor at man kan spesialisere på enkelte oppgaver 
man blir skikkelig gode på.   
 
Med tanke på at det er utskiftning av to stillinger i sekretariatet vil det være gunstig å 
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gjennomføre en slik omorganisering i påvente av at de nye forvalterne skal komme på 
plass slik at strukturen får satt seg. Det er ikke ønskelig at den nye organiseringa fører 
til at hver forvalter har sine oppgaver skrevet i stein, slik tilfelle har vært med 
områdeorganiseringa. Man kan etter en viss periode, for eksempel når forvaltningsplan 
er ferdigstilt, bytte på hvem som gjør hvilke oppgaver med en viss erfaringsutveksling 
underveis. Sekretariatet blir i større grad avhengig av å jobbe sammen som et team, og 
med denne arbeidsformen vil man i større grad spille på lag med hverandre og styret, 
istedenfor at man sitter som fire selvstendige forvaltere under samme tak på Storjord. 
 
Sekretariatet fikk i styresak 48/2018 i oppgave av nasjonalparkstyret om å gå sammen 
for å foreslå en ny organisering.  
 
 
Vurdering  
Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre består av 4 årsverk. I dag er 
sekretariatet organisert slik at hver forvalter er ansvarlig for hver sine områder, og må 
løse sine pålagte prosjekter/oppgaver innenfor det området den forvalteren er satt til. 
Dette gir en lite fleksibel arbeidshverdag, og dette fører til at hver enkelt jobber veldig 
fokusert på «sitt» område. Dette igjen medfører at man jobber for lite på tvers av 
områdene, og man driver uhensiktsmessig mye dobbeltarbeid ved at man kontakter 
samme folk og lærer seg de samme tingene. Alle forvalterne må med en slik modell 
kunne være gode til å løse alle oppgaver.  
 
Rekrutteringsprosessen på Storjord er nå i mål, og det er kjent at Oskar Pettersen og 
Marte Turtum tar over stillingene etter Gunnar Rofstad og Ronny Skansen. Sigrid Elise 
Lium sin 40 % stillingsressurs i sekretariatet vil vedvare frem til de nye forvalterne er på 
plass. Marte Turtum vil også gå over i foreldrepermisjon i løpet av våren 2019 og det vil 
i en periode være tre forvaltere på Storjord. Fylkesmannen har signalisert at de skal 
prøve å få på plass en vikarordning i denne perioden. Sekretariatsleder skal prøve å få 
til en samtale med de nye forvalterne før styremøtet, som deretter diskuteres på 
seksjonsmøtet, for så å komme med et forslag til arbeidsfordeling mellom Hanne, Inge, 
Oskar, Marte/vikar og Sigrid (40 %). Hvilke oppgaver som kan legges til en eventuell 
vikar er vanskelig å forutse, da dette vil avhenge av vikarens erfaring og kompetanse. 
Derfor bør oppgaver som må ferdigstilles/startes opp i 2019 helst ligge til Inge, Hanne 
eller Oskar.  
 
Sekretariatsleder foreslår en modell der alle verneområdene har en kontaktperson som 
også primært vil være saksbehandler. Denne forvalteren skal kjenne området godt. 
Hvem som har hvilke områder vil avhenge av hvilke andre tyngre oppgaver som må 
løses. Saltfjellet-verneområdene vil være de som krever mest saksbehandling, men 
sakene av generell karakter kan fordeles internt i sekretariatet uten at det skal medføre 
ulike utfall. Prinsipielle saker som må opp i styret bør behandles av aktuell 
kontaktperson, men godkjennes av sekretariatsleder. Forskjellen fra denne løsninga og 
det som har vært er at hver enkelt forvalter ikke nå lengre er hovedansvarlig for 
området. Dette ansvaret ligger til styret, og det er sekretariatsleder som er ansvarlig for 
lik praksis avhengig av hvem som behandler saker. 
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Verneområde Kontaktperson 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Inge 
Sjunkhatten nasjonalpark Hanne 
Rago nasjonalpark Hanne 
Lahko nasjonalpark Marte/Vikar 
Junkerdal nasjonalpark Oskar 
Gåsvatnan landskapsvernområde Inge 
Saltfjellet landskapsvernområde Inge 
Storlia naturreservat Inge 
Dypen naturreservat Hanne 
Semska-Stødi naturreservat Hanne 
Blakkådalen naturreservat Hanne 
Stor-Graddis naturreservat Oskar 
Junkerdalsura naturreservat Oskar 
Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat Marte/Vikar 

 
Sekretariatsleder foreslår videre at tyngre arbeidsoppgaver fordeles likt, uavhengig av 
verneområde, og at den aktuelle kontaktpersonen for de ulike verneområdene kobles 
inn i arbeidet der det trengs. På denne måten vil man kunne koble inn den som kjenner 
områdene godt i det arbeidet hvor det trengs, mens den som er hovedansvarlig for 
oppgaven kan drive prosessene og organisering rundt arbeidet. Under er en oversikt 
over de arbeidsoppgavene som sekretariatet må iverksette/sluttføre i løpet av 2019. 
Foreløpig står det blankt hvem som skal være hovedansvarlig for hva, men samtaler 
med Oskar og Marte i forkant av styremøtet vil gjøre det mulig å fordele 
arbeidsressursene på de ulike oppgavene. Likevel er det noen ting som kan fastsettes 
allerede, ut fra hva vi har jobbet med i år og hvem som vil være egnet til å fortsette det 
arbeidet de har begynt. Med disse foreslåtte oppgavene har både Inge og Hanne fylt 
opp sine stillinger. Resten må fordeles mellom Oskar og eventuell vikar. Dersom det 
ikke blir noen løsning med vikar må noen oppgaver fjernes fra virksomhetsplanen 
2019.  
  

Oppgave Hoved-
ansvarlig 

Aktuell 
kontaktperson 

Tidsbruk 
dagsverk 

Forvaltningsplaner og besøksstrategier 
Forvaltningsplan Junkerdal Hanne Oskar  40 
Forvaltningsplan Saltfjellet-
Svartisen Inge  40 

Forvaltningsplan Láhko    
Ferdigstilling besøksstrategi 
Rago Hanne  10 

Ferdigstilling besøksstrategi 
Sjunkhatten Inge  10 

Overordnet besøksstrategi Inge  10 
 

Samarbeidsprosjekter med Nordland nasjonalparksenter 
Min nasjonalpark   15 
Jubileumsfeiring   5 
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Den europeiske 
nasjonalparkdagen   3 

Velkommen Inn Inge  10 
Mariskodagen Hanne  3 
Nasjonal turiststi    3 
Saltfjellet-bok Inge  3 
 
Informasjon  
Nye nettsider for publikum   20 
Drift av Facebookside   5 
 
Tiltak og kartlegginger 
Granprosjekter  Hanne  50 
Oppfølging av prosjekter 
gjennom Fjelltjenesten     20 

Besøksstrategi-tiltak   50 
Øvrige driftsprosjekter   3 
Sårbarhetsanalyse 
Nordlandsruta Hanne  20 

Kartlegging av lomer og 
fjellender Hanne  5 

Kartlegging av husvær Inge  5 
Kartlegging av innmark rundt 
Jarbrufjell gård Inge  3 

Viewpoint Junkerdalsura Oskar  5 
 
 
Drift av styret 
Organisering av møter (AU, ST, 
RU) Inge  10 

Organisering av befaringer Inge  10 
Løpende kontakt mer 
AU/styreleder Inge  10 

 
Møter og samlinger 
Forvaltersamlinger Alle  30 
Bestillingsdialogen Inge  12 
Dialogmøter med eksterne Alle  30 
Befaringer Alle  9 
Seksjonsmøter Alle  30 
 
Saksbehandling 
Saksbehandling for alle 
verneområder. Rundt 100 saker 
i året. Anslått tidsbruk: 2 dager 
per sak.  

Alle  200 

Kontaktperson for verneområder Oskar  30 
 Inge   50 
 Hanne  30 
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 Marte/ 
Vikar 

 15 

 
Både oversikten over kontaktpersoner og arbeidsoppgaver er midlertidig til vi i 
sekretariatet har diskutert dette internt. Rekrutteringsprosessen ble ferdig i seneste 
laget til å få et godt forarbeid i forkant av dette styremøtet, men med telefonmøter med 
Oskar og Marte i uke 50, og seksjonsmøte med Inge, Hanne og Sigrid dagen før møtet 
med RU kan vi likevel klare å komme med et omforent forslag?  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2018/7974-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 07.12.2018 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 53/2018 14.12.2018 

 

Søknad om tiltaksmidler 2019 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 3 900 000,- til gjennomføring av tiltak i 
sine verneområder i 2019. Vedlagt ligger prioritert tiltaksliste som godkjennes av styret 
med følgende endringer:  
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste etter styrets prioriteringer før oversending til 
Miljødirektoratet innen 10. januar 2019.  
 
Sekretariatet melder administrativt inn behov for B-oppdrag for 2019.  
 
 
 
 
Bakgrunn 
I oversendt brev fra Miljødirektoratet datert 24. oktober 2018 får Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre oversendt rammer og opplegg for verneområdestyrer for innmelding 
av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester av SNO 2019. Her er et utdrag fra 
årets rammer: 
 
Budsjettposten 1420.31 er en statlig investeringspost, ikke tilskuddspost. Innmelding av 
midler skal utelukkende være i regi av styret som forvaltningsmyndighet og ikke en lite 
over tiltak som kommuner, private aktører eller andre ønsker å utføre. 
 
Innmeldingen skal bestå av en prioritert liste over tiltak forvaltninga skal gjennomføre i 
2019, ikke tiltak som ikke vil være aktuelle. 
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Det overordnede målet for tiltaksmidlene er at de skal brukes slik at naturtilstanden i 
verneområdene bedres. Om lag 27 % av verneområdene i Norge er truet, og det er satt 
et mål på å få dette tallet under 20 %. Tiltak som bedrer tilstanden til verneverdier skal 
prioriteres høyt. For nasjonalparker er slitasje og forstyrrelse av dyrelivet blant de 
største truslene, mens det for landskapsvernområder er manglende skjøtsel som er en 
av de viktigste trusselfaktorene.  
  
Det vil ikke bli tildelt midler til etablering av innfallsporter eller tilrettelegging for økt 
besøk uten at det foreligger en godkjent plan for besøksforvaltning – besøksstrategi. 
 
Det er utformet nye verneskilt og behov for nye skilt skal også meldes inn i søknaden.  
 
Behov for kunnskapsinnhentinger som sårbarhetskartlegginger, brukerundersøkelser, 
kartlegging av dyreliv og lignende meldes ikke inn som tiltak under budsjettpost 
1420.31, men under post 21. Se egen styresak.  
 
Forvaltningsplaner skal nå lages på «Forvaltningsplan på nett» (FPNV): 
https://fpnv.naturbase.no/ . Alle nye planer, samt planer som er i oppstartsfasen skal 
utarbeides i dette systemet.  
 
Behovet for ferdselstellere meldes inn i ESS.  
 
Mandag 17. desember skal det være bestillingsmøte mellom Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre, Statskog Fjelltjenesten og Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.  
 
 
Vurdering  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i 2018 brukt 4 648 000,- på tiltak i 
verneområdene. Av disse gikk 4 120 600,- til avvirking av gran i ulike metoder og 
varianter. Midtre Nordland nasjonalparkstyre har tidligere argumentert for at 
tiltaksmidlene må stå i stil med det store området nasjonalparkstyret forvalter, og 
forventer at også neste års bevilgning er i samme størrelsesorden.  
 
Ei viktig målsetning for styret i 2018 var å prioritere  arbeidet med gran høyt i et år der 
det skulle jobbes mye med besøksstrategier. Dette for at denne typen 
skjøtselsoppgaver ikke skulle komme i veien for satsning på tiltak i forbindelse med 
besøksstrategiene. Det er fremdeles en del granprosjekt som bør jobbes med. Det 
største prosjektet for 2019 er i Junkerdalsura og summen på 2 000 000,- er et massivt 
innhogg i den totale budsjettposten. Det er ønskelig at man reduserer antall 
«manuellhogst»-prosjekter, da disse skaper dårlig omdømme og gir områdene et 
visuelt negativt inntrykk. I Sjunkhatten foreslås derfor en reduksjon i slike prosjekter til 
man ser på alternative hogstmetoder/utfrakt. Det er et ønske fra grunneierne i Storlia 
om å fortsette sine skjøtselsprosjekt, selv om disse går ut i 2018. Sekretariatet foreslår 
å videreføre prosjektet, samt søke om mer midler til gjennomføring. Dette er et prosjekt 
som grunneierne har vært veldig positive til. I tillegg er det et par mindre prosjekt som 
ønskes gjennomført i 2019.  
 
Besøksstrategiene for Rago og Sjunkhatten forventes ferdige i 2019. Her vil det bli 
behov for en del tiltak, men som følge av redusert kapasitet i sekretariatet vil det bli 
vanskelig å prioritere disse foran en del andre arbeidsoppgaver. Det søkes om en 
generell post på 300 000,- til gjennomføring av tiltak, og så får arbeidskapasiteten sette 
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begrensninger på hvilke tiltak i de to besøksstrategiene vi klarer å gjennomføre. Det 
søkes også om midler til nye internettsider, jfr merkevarestrategien.  
 
I forbindelse med sårbarhetskartlegging i Junkerdal nasjonalpark ble det funnet en 
palsmyr-lokalitet vest for Balvatnet. Det er ønskelig å ta vare på denne sjeldne 
naturtypen og derfor søkes det midler til omlegging av sti og klopplegging, selv om det 
ikke er besøksstrategi for området kan det gjøres slike tiltak av hensyn til 
naturverdiene.  
 
 
Det er et ønske om å fortsette tellinger der det er i dag, i tillegg er det ønskelig å ha en 
teller på vernegrensen ved Tåkeheimen i forbindelse med at det nå planlegges å 
etablere en nasjonal turiststi til Engenbreen. Det kan være interessant å se hvor mange 
som går videre opp mot Tåkeheimen, og evt. hvordan dette har utviklet seg i et 
femårsperspektiv.  
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Pri Verneområde Tiltakstype Beskrivelse
Økonomisk 

ansvarlig
Omsøkt 

beløp

1
Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark
Skjøtsel

Skjøtsel slåttemarker Bredek- Inner Bredek i henhold til skjøtselsanbefalingene fra Fylkesmannen i Nordland av 7. 

august 2018. 
FT 150000

2 Storlia naturreservat Skjøtsel
Granprosjekter i samarbeid med grunneiere og Rana kommune. Videreføring av allerede oppstartet 

skjøtselsprosjekt, og oppstart av et tilsvarende prosjekt på ny eiendom. 
MNNPS 150 000

3
Junkerdalsura 

naturreservat
Skjøtsel Uttak og hogst av gran i Junkerdalsura naturreservat. MNNPS 2 000 000

4
Sjunkhatten 

nasjonalpark
Skøtsel Manuellhogst i Fridalen. Omnrådet mellom Hømmervatnet og Sætervatnet. MNNPS 300 000

5
Rago, Sjunkhatten og 

Láhko nasjonalpark
Tilrettelegging Gjennomføring av tiltak i forbindelse med besøksstrategier MNNPS 319 500

5 Alle verneområder Informasjon Etablere nye nettsider for publikum for alle nasjonalparkene. MNNPS 350 000

6 Junkerdal nasjonalpark Kanalisering Klopplegging og omlegging av sti rundt palsmyrene ved Balvatnet. FT 76000

7 Rago nasjonalpark Tilrettelegging
Reperasjoner og sikringsarbeid på Ragohytta. Reparere lekkasje i taket ved ovnsrør, samt bygge kasse utenpå hytta 

til oppbevaring av propangass. Sistnevnte går på sikkerhet og bør prioriteres høyt. 
FT 15000

8
Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark
Skjøtsek Avvirking av granplantefelt i Sørdalen. To dagsverk, i underkant av ett mål. FT 12000

9
Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark
Skjøtsek Avvirking av granplantefelt i Stabbursdalen. 1 mål, to dagsverk. FT 12000

10
Langvassdalen-

Ruffedalen
Skjøtsel Legge ned små grantrær som står igjen etter hogst. Kan tas over flere år. FT 25000

11 Rago nasjonalpark Tilrettelegging Supplerende klopplegging på rundturløypa i hht besøksstrategi FT 15000

12
Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark

Vedlikehold av 

kulturminner

Vedlikehold og drift av steinstuene på Krukki og Nordre Bjellåvatn. To erværdige steinstuer tilknyttet den gamle 

telegrafruta. Statskog bruker mye ressurser på jobben. Ønsker et bidrag fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre til å 

holde disse i hevd. 

FT 30000

13
Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark

Vedlikehold av 

anlegg - faste 

utgifter

Vedlikehold og drift av anlegg og åpne husvær; Pikhåghytta, og andre åpne husvær, gammer/bruer/trekk-stoler 

/båttrekk. Årlig dekning av deler av kostnadene ved anleggene. 
FT 20000

14 Rago nasjonalpark

Vedlikehold av 

anlegg - faste 

utgifter

Vedlikehold og drift av anlegg og åpne husvær. Husvær og anlegg tilhørende nasjonalparken. Tilsyn og jevnlig 

vedlikehold av hyttene; Storskoghytta og Ragohytta, naust og Sørengamma, div. utstyr og gass. Vedlikehold av 

hengebruer, klopper, stiger, skilt osv. 

FT 25000

15

Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark og 

Junkerdal

Vedlikehold av 

anlegg - faste 

utgifter

Transport av ved og gass til turistforeningshytter. Bidrag til Fjelltjenesten for å transportere ut ved og gass til 

turistforeningshytter i Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalpark. Tiltak for å begrense omfanget av 

skuterkjøring i nasjonalparkene. 

FT 35000

16 Junkerdal nasjonalpark

Vedlikehold av 

info.rom - faste 

utgifter

Info.rom Balvatnet - tilskudd til informasjonsarbeid. Statskog v/fjelltjenesten tilsyn og vedlikehold av 

informasjonsrommet ved Balvatnet. MNNPS dekker årlig deler av Fjelltjensten sine kostnader ved info.rommet. 

Behov for midler til div. vedlikeholdsmateriell samt vedlikehold av PC-løsning, kr 10 000,- + strøm kr 5 000,-.

FT 15000

17 Junkerdal nasjonalpark

Brøyting vei og p-

plass - faste 

utgifter

Brøyting og vedlikehold av vei Ner Skaiti.  Det kan gis midler som støtte til  dekning av av kostnadene ved brøyting 

og vedlikehold av vei inn til parkeringsplassen ved innfallsporten til nasjonalparken. Det forutsettes at det skrives 

en skriftlig avtale. Ved anlegging av P-plassen var intensjonen at kostnadene skulle deles i tre; Skaiti hytteforening, 

Saltdal kommune og MNNS.                                                                                                                                                                  

MNNPS 10000

18 Rago nasjonalpark
Drift av anlegg - 

faste utgifter

Drift av toalett i Lakshola. Sørfold kommunen har ansvaret for drift av bygget og søppelhåndtering ved 

parkeringsplassen, hovedinnfallsport til Rago. Totale kostander for kommunen er på ca kr 70 000 i året. MNNPS 

dekker deler av kostnadene ved driften, tiltak i forvaltningsplan.  MNNPS dekket også deler av kostnadene ved 

driften av toalettet i 2016. Inngå skriftlig avtale. Tas også inn i forbindelse med besøksstrategi.

MNNPS 45000

19
Gåsvatnan 

landskapsvernområde
Skjøtsel

Uttak av plantet gran mellom Statskjell og Jorbruhytta. 24 daa beregnet til 250 m³ virke fordelt på 80 % slip og 20 % 

skurtømmer. 
MNNPS 116500

20
Sjunkhatten 

nasjonalpark
Tilrettelegging

Utvidet brokontroll på vei inn til Håla. Viusuell brukontroll i 2018 avdekket mangler og svakheter i brua over 

Dambrua. Denne ble nedklassifisert til 5 t. og gjør at videre vedlikehold av vei er svært ressurskrevende siden 

lastebiler ikke kan krysse brua. Det er satt i gang et prosjekt med å se på brua og veien videre. Nasjonalparkstyret 

dekker utgiftene til en utvidet brukontroll. NFK, Fauske kommune og Håla veiforening ser på mulige løsninger for 

drift, særlig vinterbrøyting. 

MNNPS 40000
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20
Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark

Restaurering av 

kulturminner

Restaurering av trippelløe ved Inner-Bredek. Fredet kulturminne. Midler til oppstart for å utføre særlig viktig 

arbeid. Videre finansiering bør deles på flere aktører. 
FT 50000

21
Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark
Skjøtsel

Klopplegging Stormdalen. Stor slitasje ved et par steder i Stormdalen. Bør klopplegges for å ta vare på 

verneverdiene i området. 
FT 20000

22
Stor-Graddis 

naturreservat
Tilrettelegging Tilrettelegge bålplass. Flytte vedskjul fra Junkerdalsura til Stor-Graddis FT 5000

23
Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark

Reperasjon og 

vedlikehold
Bytte av tårn og toppdekke hengebru ved Bukkhågbrua. FT 12000

24 Alle verneområder Informasjon Løveskilt. 100 nasjonalpark, 30 landskapsvernområde, 30 naturreservat MNNPS 32000

25
Gåsvatnan 

landskapsvernområde
Tilrettelegging Utbedringer på veien til Jarbrufjell gård MNNPS 20000

SUM ALLE TILTAK 3900000
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2014/3695-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 07.12.2018 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 54/2018 14.12.2018 

 

Søknad om motoroferdsel / innspill til forvaltningsplan - Láhko 
nasjonalpark - Vitar AS v. Anne-Marit Olsen 

 

Forslag til vedtak 
Søknad om motorferdsel avslås. Uten godkjent forvaltningsplan er det ingen hjemmel 
for slik kjøring. 
 
Innspillet tas med i behandling av forvaltningsplan, og forvaltningsplan skrives om slik 
at Vitar As også kan benytte den spesifikke unntakshjemmelen. Omfang og vilkår for 
kjøringa avklares i forvaltningsplanarbeidet.  
 
 
 
 
Bakgrunn 
Vitar AS søker i epost datert 22. november om tillatelse til å kjøre ATV med belter og 
henger fra Navnløs til Rallarbrakka ved Nedre Naver i Meløy kommune. De ønsker å 
benytte den gamle anleggsveien, som vil gå 2,5 km i Láhko nasjonalpark. De søker om 
én tur i uka i sommerhalvåret.  
 
Rallarbrakka er et spisested oppe på Glomfjellet. Vi har drevet med servering fra 
Rallarbrakka i 4 sesonger og merker at etterspørselen og interessen for turopplevelsen 
opp Fykantrappa er svært stor og økende. Her formidler vi historier fra rallartiden tidlig 
på 1900 tallet. Rallarbrakka har vokst i omfang av opplevelser og antall gjester. Til nå 
har vi bare hatt dette tilbudet åpent en gang i uken, dette pga. at alt vi serverer blir 
båret opp Fykantrappa som er på 350 høydemeter og 1132 trinn til topps. Dette er 
altfor tungvint og derfor er dette tilbudet blitt svært begrenset vedr. åpningstid. 
Arbeidstilsynet har nå satt en stopp for denne måten å få opp varene på, fordi de 
mener det er ergonomisk uforsvarlig å bære opp varene. 
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 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse i henhold til § 6.3 bokstav J. Bruk av lett 
terrenggående beltekjøretøy/hjul som ikke setter varige spor i terrenget langs gammel 
anleggsvei fra Namnlaus til Nedre Navarvatnet for transport av nødvendige varer og 
materiell til Røde Kors Hjelpekorps sitt kurssted i samsvar med forvaltningsplan. Vi 
søker altså om å få bruke samme vei som Røde Kors får bruke inn til sitt kursstedet. Vi 
vet at med tilrettelegging av et besøksrom som Rallarbrakka er, lokker vi mange på tur 
ut i naturen som kanskje ikke ville kommet hvis de ikke hadde hatt denne « gulroten» 
det er å få kjøpt seg en kopp kaffe, eller et deilig måltid mat. Det ligger mye folkehelse i 
dette prosjektet, samtidig som kultur og historien er veldig god å formidle akkurat her. I 
oktober i år, hadde vi Olav Nord Varhaug og Marit Doseth fra Miljødirektoratet i 
Trondheim på befaring langs anleggsveien. Vi måtte da gå fra tunnel 3 og helt innover 
til Rallarbrakka. Det var det kommet en god del snø i fjellet og veien var ikke godt 
synlig, men de fikk i alle fall en forståelse hvordan veien slynget seg i bukter helt i 
utkanten av parken. Etter befaringen mente de at løsningen på dette transport 
problemet kunne ligge i å søke om en tillatelse til kjøring etter §6.3 bokstav J 
 
 
Denne saken har en ganske lang historikk. Tilbake i 2014 var søknaden for første gang 
oppe i Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Da ga tillatelse, men til kun én tur. Den ble 
påklaget av Vitar, men Miljødirektoratet opprettholdt styrets vedtak. I 2016 søkte de på 
nytt etter befaring med Ronny Skansen og Gunnar Rofstad. Det ble vist til 
verneforskriftas §6.3 bokstav J hvor det er en åpning for å kjøre langs denne traseen, 
men at beskrivelse for bruk av denne hjemmelen må forankres i forvaltningsplan. 
Nasjonalparkstyret ga i denne runden tillatelse etter denne paragrafen. Saken ble da 
påklaget av Fylkesmannen i Nordland som mente at den ikke var gyldig så lenge det 
ikke var en vedtatt forvaltningsplan for Láhko nasjonalpark. De viser til at det må gjøres 
grundige vurderinger gjennom forvaltningsplanarbeidet knyttet til omfanget av ferdselen 
og vilkår, for å ivareta verneverdiene. Fylkesmannen fikk medhold da det ikke kan gis 
dispensasjon til slik kjøring med hjemmel i § 48.  
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Verneforskriften for Láhko nasjonalpark ble fastsatt ved kgl.res. av 14. desember 2012. 
Formålet med Láhko nasjonalpark er: 
 
å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig 
vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster som er uten tyngre 
naturinngrep. 
 
Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på: 

 geologiske landskapsformasjoner herunder det største sammenhengende areal av alpin 
karst i Norge med tilhørende grotter 

 variasjonsbredden av naturtyper, med viktige lokaliteter av kalksjøer, herunder 
kransalgesjøer med et nasjonalt kjerneområde for kransalger – arter og genetisk 
mangfold, inkludert et svært rikt planteliv med en rekke truede og nær truede arter, 
herunder viktige utpostlokaliteter av de truede fjellplantene grønlandsstarr og nordlig 
tinderublom, samt de truede kransalgeartene kanadaglattkrans og gråkrans. 

 
Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse 
av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
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Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
Verneforskriftens § 3, punkt 6.1 forbyr motorferdsel innenfor Láhko nasjonalpark. I 
henhold til § 3, punkt 6.3j) kan forvaltningsmyndigheten likevel gi tillatelse til bruk av lett 
terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget langs gammel 
anleggsveg fra Namnlaus til Nedre Navarvatnet for transport av nødvendige varer og 
materiell til Røde Kors Hjelpekorps sitt kurssted i samsvar med forvaltningsplan.  
 
Søknaden må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. 
 
Vurdering  
Denne saken er grundig vurdert i tidligere runder i Midtre Nordland nasjonalparkstyre.  
 
Den omsøkte kjøringa må forankres i forvaltningsplan for at det skal finnes en gyldig 
hjemmel (§6.3 j ). Det er gjennom flere klagerunder slått fast at § 48 – generell 
unntakshjemmel – ikke kan anvendes i et slikt tilfelle da vilkårene for å benytte denne 
ikke oppfylles.  
 
I forslag til forvaltningsplan er det skrevet: «I perioden etter etablering av vernet i 2012 
har det vært søkt om barmarkskjøring ved 2 anledninger gjennom nasjonalparken til 
drift av restaurant ved Nedre Naver. Her har Miljødirektoratet stadfestet at et slikt 
omfang av barmarkskjøring vil være i strid med verneformålet». Miljødirektoratet er 
tydelig på at de har vurdert slik kjøring opp mot § 48 og ikke den spesifikke 
unntakshjemmelen. De har lest forvaltningsplanen og mener allerede på dette tidspunkt 
at dette må skrives om. Her finnes det ei åpning for å omtale hvordan 
nasjonalparkstyret ønsker at Vitar sin kjøring i forbindelse med drift av Rallarbrakka 
skal foregå.  
 
Forhåpentligvis får nasjonalparkstyret forvaltningsplanen tilbake fra Miljødirektoratet 
innen kort tid. Slik at dette arbeidet kan sluttføres tidlig neste år. Da er det også mulig 
at dette kommer på plass før sommersesongen til Vitar AS starter opp.  
 
Per nå er det ingen hjemler som åpner opp for den omsøkte kjøringa, og søknaden må 
derfor avslås. Naturmangfoldlovens § 8 – 12 kommer ikke til anvendelse.  
 
Konklusjon 
Det gis avslag på søknaden, men innspillet tas med videre i arbeidet med 
forvaltningsplan.  
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Parter i saken: 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 
Naturvernforbundet i Nordland    
Saltfjellet reinbeitedistrikt Junkerdal 8255 RØKLAND 
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Vitar AS v/ Anne Marit Olsen    
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Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2017/984-0 

 Saksbehandler: Hanne Etnestad 

Dato: 07.11.2018 
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Rago nasjonalpark - oversendelse av besøksstrategi til 
Miljødirektoratet for faglig godkjenning 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oversender besøksstrategi for Rago nasjonalpark til 
Miljødirektoratet for faglig gjennomgang med følgende endringer: 
1. …………. 
2. …………. 
 
 
 
Bakgrunn  
I juli 2013 sendte Miljødirektoratet brev til alle landets nasjonalpark- og 
verneområdestyrer med ønske om et mer aktivt arbeid med besøksforvaltning i norske 
nasjonalparker. Dette med bakgrunn i oppdrag fra regjeringen om å øke fokus på å 
legge bedre til rette for besøkende i nasjonalparkene og bidra til verdiskaping lokalt.  
 
Ny merkevarestrategi for Norges nasjonalparker ble lansert i april 2015, og behov for 
en strategi for hvordan man skal ta imot flere besøkende ble fremhevet. I dette arbeidet 
har Miljødirektoratet lagt føringer om at alle landets nasjonalparker skal ha en 
besøksstrategi innen 2020. 
 
Besøksstrategi = en plan for hvordan nasjonalparkstyret vil gjennomføre 
besøksforvaltning for nasjonalparken. Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak som er 
nødvendige for å balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskapning i et 
verneområde slik at en oppnår størst mulig nytte for alle tre interesser. 
 
I styresak 42/2015 vedtok Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppstart av arbeidet med 
å lage besøksstrategi for nasjonalparkene. 
«Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker en besøksstrategi som legger til rette for 
økt besøk i nasjonalparkene der naturverdiene og hensyn til reindrifta blir ivaretatt. 
Enkelt friluftsliv skal være utgangspunktet for besøket.» 
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Grunnlag for framlagt dokument 
Verneformålet for Rago nasjonalpark sier at nasjonalparken skal representere et 
uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den 
svenske nasjonalpark Padjelanta. Friluftsliv er ikke en del av formålet med vernet. 
 
Prinsipp for besøksforvaltning er at dersom det er motstridende målsettinger mellom 
ivaretakelse av verneverdier, tilrettelegging for de besøkende og lokal verdiskapning, 
skal ivaretakelse av verneverdiene tilegnes størst vekt. Verneverdier som må vurderes 
er hensynet til yngle- og hekkelokaliteter for sårbare arter, samt sårbar vegetasjon og 
fare for slitasje på terrenget. Det er også viktig å vurdere hvorvidt besøkende kan være 
til skade for reindriftsutøvernes virksomhet.  
 
I styresak 42/2015 hvor Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtok oppstart av arbeidet 
med å lage besøksstrategi for nasjonalparkene sier vedtaket videre om Rago 
nasjonalpark: 
«Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser ikke behov for å legge til 
rette for økt besøk i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret skal arbeide med miljømessig 
verdiskaping i form av tiltak for å begrense belastningen på verneverdier i 
nasjonalparken i de meste besøkte områdene.» 
 
I forbindelse med arbeidet ble det opprettet ei referansegruppe med representanter fra 
Sørfold kommune, Statskog Salten, Nordfjord grunneierlag, Fauske og Sørfold jeger- 
og fiskeforening, Forum for natur og friluftsliv og reiselivsbedriftene i tilknytning til 
nasjonalparken (Øyra camping og Kobbelv vertshus). 
 
Det er avholdt et orienteringsmøte om oppstart av arbeidet for lokalbefolkningen og 
grunneiere i Nordfjorden, referansegruppa har hatt tre møter og ved to av møtene ble 
reiselivsbedriftene i tilknytning til nasjonalparken invitert. 
 
Som en del av kunnskapsgrunnlaget for bruken av nasjonalparken ble det sommeren 
2017 utført en brukerundersøkelse ved de tre innfallsportene. Undersøkelsen er omtalt 
i dokumentet.  
 
Besøksstrategien er inndelt i fire hovedkapittel. En innledning med formål og 
rammeverk for strategien. Kunnskapsgrunnlaget for sårbare verneverdier og friluftslivet 
i området, reiselivet i tilknytning til nasjonalparken og reindriften i området. Mål og 
strategiske grep for besøksforvaltningen. Ut fra møtene i referansegruppa og arbeidet 
med strategien er det i siste kapittel utarbeidet en tiltaksplan. 
 
En besøksstrategi skal godkjennes av Miljødirektoratet etter samme retningslinjer som 
forvaltningsplaner. Besøksstrategien er i utgangspunktet en del av forvaltningsplanen 
for Rago nasjonalpark, men da denne enda er forholdsvis ny, ferdigstilt i 2013, 
utarbeides besøksstrategien som et eget dokument.  
 
En forvaltningsplan skal normalt rulleres etter 10 år. Besøksstrategien vil da bli 
innarbeidet i forvaltningsplanen. 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Forvaltningsplan for Rago nasjonalpark 
Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder (Miljødirektoratet M-415/2015)
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