
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefon 
Dato: 06.04.2017 
Tidspunkt: 18:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Det er tidligere sendt ut orientering om endrede tilbakemeldinger fra direktoratet fra 
Inge. 
 
Sekretariatet har jobbet med bestillingsdialogen etter at vi hadde siste styremøte. 
Grunnen til det er at direktoratet gjorde en endring etter at vi fikk framlagt listen over 
tiltak og kroner i bestillingsdialogen i forrige styremøte. Da hadde vi fått 1,65 mill. 
Miljødirektoratet øremerket etterpå kr 810 000 til hogst av gran i Junkerdal 
naturreservat. Vi er lite fornøyd med denne øremerkinga, fordi vi ba om ekstra 
ressurser til forvaltning av reservatene vi overtok, ikke en øremerking av midlene vi 
opprinnelig fikk.  
 
Det vil si at vi på de fem nasjonalparkene vi har, pluss Gåsvatn og Saltfjellet LVO, og 
Storlia NR, har vi fått kr 840 000,-. Det er kr 105 000 i snitt pr opprinnelig verneområde, 
om vi regner fem parker, to LVO og vårt opprinnelige reservat. Det er et lavt beløp på 
vårt store areal, selv om vi kan få ekstra midler etter ferdig besøksstrategi til skilting 
Lahko. Til sammenlikning med eksempelvis verneområdene Lomsdal-Visten og Vega i 
Nordland som fikk 600 000 og 700 000 er dette lite. 
 
Slik jeg ser det har vi et alternativ at styret ombudsjetterer slik sekr tilrår i tråd med 
føringene. Et annet er at vi holder på vår opprinnelige plan, og reduserer eller utsetter 
fjerninga av gran i Junkerdal, men da er oppfatninga fra sekretariatet at vi ikke får tildelt 
de 810 000 som ble øremerket grana i Junkerdal NR. Dette synes å være svært sterk 
overstyring av styrets økonomiske prioriteringer. Samtidig virker dette å være «smålig» 
i forhold til de mange parkene og store verneområdene vi har i Midtre Nordland. Det er 
nesten slik at vi ikke blir godtgjort, heller «straffet» for å prøve en felles 
forvaltningsregime for flere parker. 
......................................................................................................................................... 
Bli med i elektronisk møte  
https://meet.fylkesmannen.no/fmnoiin/WLK841B3 
 

Bli med over telefon  
+4757643299   
+4757643250      
Konferanse-ID: 657905  
 Glemt innringings-PIN-koden?  | Første elektroniske møte?      
[!OC([0414])!] 

......................................................................................................................................... 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2016/8778-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 27.03.2017 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 20/2017 06.04.2017 

 

Omprioritering av midler - Bestillingsdialogen 2017 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar tilbakemeldingene fra SNO sentralt og 
sekretariatet til etterretning, og gjør følgende endringer på årets tiltaksliste: 

- Besøksstrategiarbeid for Láhko prioriteres høyt for å få besøksstrategien 
godkjent. Deretter søkes det på nytt om midler til prosjekt 4: infotavler på Fykan 
og Sundsfjord.  

- Prosjekt 11: Tilskudd til Sørfold kommune for drift av toalett i Lakshola reduseres 
fra 45 000,- til 20 000,-  

- Prosjekt 12: Tilskudd til Statskog Fjelltjenesten til drift av inforom på Balvatn 
reduseres fra 15 000,- til 10 000,- 

- Det utbetales ikke tilskudd til prosjekt 12: Vårbrøyting Fykan 
- Prosjekt 32: Klopplegging Litjverivatnet omsøkes eksplisitt på en supplerende 

tildeling senere i 2017 
- Miljødirektoratet inviteres til et møte med sekretariatet og arbeidsutvalget i 

forkant av neste års bestillingsdialog. 

 
 
 
 

Vurdering 

Årets tildeling av tiltaksmidler ble litt utenom det vanlige. Sekretariatet anmoder Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre om å lese gjennom dette notatet og komme med en kjapp 
tilbakemelding på de forslagene som er ramset opp avslutningsvis.   
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Elektronisk søknadssenter: 
Tiltak i verneområder har en egen budsjettpost i statsbudsjettet (1420.31). 
Verneområdestyrer og Fylkesmenn søker om midler i Elektronisk Søknadsenter (ESS). 
Her legges alle tiltakene inn i prioritert rekkefølge. For Fylkesmenn gis det tildeling for 
hvert enkelt prosjekt, men for verneområdestyrene gis det en pott som kan fordeles på 
de ulike prosjektene etter styrets ønsker. Svar på søknad legges inn som egen post i 
ESS.  
 
Forhåndsvarsel om tildeling av midler:  
I epost fra Miljødirektoratet datert 17. februar 2017 får sekretariatet et forhåndsvarsel 
om at styret har blitt tildelt 1.650.000,- til gjennomføring av årets tiltak. I denne eposten 
er det spesifisert at dette kun er et forhåndsvarsel og at endelig svar gis i ESS den 1. 
mars. Tilbakemeldingene fra Miljødirektoratet ble lagt fram for styret 2. mars.  
 
Nytt av året var at mange prosjekter som tidligere har blitt gjennomført uten 
anmerkninger nå hadde fått anmerkningen «utenfor postformål» og/eller «avvent 
besøksstrategi». Midtre Nordland nasjonalparkstyre tok dette til orientering, og ville at 
sekretariatet skulle sende brev til Miljødirektoratet der de spesifiserer at noen av disse 
prosjektene blir gjennomført likevel (prosjekt 4, 9, 13,14,15).  
 
I tillegg ønsket styret at sekretariatet skulle etterlyse svar på oversendt brev der styret 
poengterte at de forventet mer tiltaksmidler til gjennomføring av hogst når de tok over 
naturreservatene.  
 
Øremerking av tiltaksmidler: 
Etter styremøtet ble det ved en tilfeldighet oppdaget at det var lagt inn et nytt punkt 
med ny kommentar i ESS: «I tillegg til denne summen (840 000,-) er det satt av 
810 000,- til tiltak 42 som skal dekke utgifter til hogst i naturreservat (Junkerdalsura)». 
De 1.650.000,- som vi fikk beskjed om på epost 17. februar var nå redusert til 840 000,- 
som fri pott, og 810 000,- som ble øremerket hogstprosjektet i Junkerdalsura. 
Sekretariatet fikk ikke noe varsel eller beskjed om at svaret på søknaden var endret. 
Dette er spilt inn til SNO-sentralt. Den frie potten på 840 000,- vil etter styrets prioriterte 
liste være nok til å dekke de ni første prosjektene, og mange av de årlige tilskuddene 
vil da falle utenfor.  
 
Sekretariatet tok kontakt med Miljødirektoratet pr. telefon; der ble det poengtert at det 
ble lite midler til styret dersom 810 000,- ble øremerket granhogst i Junkerdalsura 
naturreservat. Sekretariatet etterspurte også svar på brevet som ble sendt sammen 
med søknaden. Der nasjonalparkstyret ønsket å påminne Miljødirektoratet om at styret 
forventet mer tiltaksmidler til avvirkning av gran etter overtakelse av flere 
verneområder. Svaret var at nasjonalparkstyret ved årets tildeling kun hadde fått potten 
på 840 000,- dersom vi ikke hadde overtatt forvaltningsansvaret for naturreservatene, 
og at de 810 000,- som er satt av til granhogst i Junkerdalsura kommer som et tillegg. 
Til sammenlikning har Lomsdal-Visten, Møysalen og Vega fått hhv: 600 000,-, 
154 000,- og 700 000,- ved årets tildeling av tiltaksmidler.  
 
2- Bestillingsmøte  
Onsdag 15. mars 2017 hadde sekretariatet 2. bestillingsmøte sammen med 
Fjelltjenesten og SNO-lokalt og -sentralt. Der ble årets tildeling drøftet. de 
 
Avvent besøksstrategi 
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SNO-sentralt kunne gjøre oss oppmerksom på at prosjekter som har fått 
tilbakemeldingen «avvent besøksstrategi» ikke skal gjennomføres før styret har 
utarbeidet godkjent besøksstrategi for området. Styret får ikke penger til å utføre disse 
tiltakene. En del av poengene i besøksstrategiarbeidet er å kartlegge hvor det er behov 
for tiltak og tilrettelegging. Når besøksstrategien(e) foreligger kan vi på nytt søke om 
tiltaksmidler. Denne problemstillinga gjelder for hele landet. Miljødirektoratet har holdt 
igjen en del av tiltaksmidlene i inneværende år til å kunne bruke dette på parker med 
godkjente besøksstrategier. Det vil være fire slike tildelingsrunder i 2017.  
 
For nasjonalparkstyret vil det si at prosjekt 4 – infotavler på Fykan og Sundsfjord i 
denne omgang ikke har fått midler, men når besøksstrategi foreligger kan vi søke på 
nytt og vil ifølge SNO med stor sikkerhet få 250 000,-. Dette var et av prosjektene 
sekretariatet skulle fremheve for Miljødirektoratet at styret ønsket å gjennomføre. For 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er det kun dette prosjektet med tilbakemeldinga: 
«avvent besøksstrategi» som er realistisk å gjennomføre i 2017. Det er kun 
besøksstrategien for Láhko nasjonalpark som skal ferdigstilles inneværende år.  
 
Forvaltningsplanmidler: kappost 1420.21: 
Flere utredning/kartleggingsprosjekter har av Miljødirektoratet blitt henvist til 
«forvaltningsplanmidlene» (kappost 1420.21). Midtre Nordland nasjonalparkstyre fikk 
tildelt 115 000,- av omsøkte 355 000,- over denne kapposten. I søknaden fra styret (ST 
73/2016) ble det søkt om midler til oppstart forvaltningsplan Junkerdal nasjonalpark og 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, ferdigstilling av forvaltningsplan for Láhko 
nasjonalpark og generelt besøksstrategiarbeid i flere av parkene.  
 
Styret fikk ikke nok midler over denne budsjettposten til å gjennomføre prosjekter på C-
lista som blir henvist denne. Det er også mindre midler enn det styret søkte om til 
medvirkningsprosjekter i forbindelse med besøksstrategiarbeid i 2017.  
 
Utenfor postformål: 
På bestillingsmøtet ble det også drøftet tilbakemeldingene på at tidligere gjennomførte 
prosjekter i år havnet utenfor postformål. Styret har tidligere fått beskjed om at 
vårbrøyting opp Fykan ikke dekkes av postformålet. Det gjelder for 2017 også, og det 
er feil i kommentarene som har ført til at det ikke står kommentert i år. Dette prosjektet 
har foregått over lengre tid og Miljødirektoratet mener ikke forvaltningsmyndighetene 
skal overta andres utgifter.  
 
At prosjekt 9 Vedlikehold og drift av anlegg og åpne husvær i Saltfjellet falt utenfor 
postformål var en misforståelse hos Miljødirektoratet. Saksbehandler som hadde tildelt 
midler hos Miljødirektoratet trodde disse var turistforeningshytter og / eller at 
turistforeningshyttene dekket behovet for overnatting. For flere av disse åpne 
husværene er det i områder hvor det ikke er turistforeningshytter. I tillegg brukes 
tilskuddet til restaurering av steinstuene som er spesielle for området. Steinstuene har 
en kulturhistorisk verdi og midlene brukes ikke bare for å dekke allmennhetens behov 
for overnatting.  
 
 
Brøyteprosjekt innenfor postformål: 
Brøyteprosjektene på Stolpen, i Tollådalen og Ner-Skaiti er tidligere initiert og 
delfinansiert av forvaltningsmyndigheten. Ved årets tilbakemelding ble det sagt at disse 
prosjektene også var utenfor postformål. Etter samtaler med SNO etterspurte 
sekretariatet en begrunnelse for hvorfor dette var endret i år. Det ble vist til at dette var 
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en feil ved saksbehandlinga. SNO-sentralt mener det vil være uproblematisk å bruke 
tiltaksmidler på prosjekter som forvaltninga har initiert. Disse var også av prosjektene 
sekretariatet skulle fremheve i brev til Miljødirektoratet.  
 
Økt tilskudd til drift av toalett og parkering i Lakshola – Rago np 
SNO-sentralt reagerte på at tilskudd til drift av toalett Lakshola plutselig hadde økt til 
45 000,- (tidligere 20 000,-) uten at det foreligger noen nye elementer / endringer i 
praksis fra tidligere år. De mente det var dumt å binde opp så masse penger i et enkelt 
prosjekt, spesielt når det kommer år med mindre penger i omløp. Det vist til at det ble 
gitt restmidler til utvidelse av parkeringsplass i 2016.  
 
Sekretariatet mener at det burde utbetales 20 000,- som tidligere år, og at det må 
skrives en avtale som beskriver bruken av midlene. Videre bør det også følge med et 
budsjett som viser behovet for økt økonomisk støtte. Det ble også etterspurt initiativ til å 
få med flere aktører på et spleiselag, for eksempel Statskog.    
 
Grusing av veier i Sjunkhatten 
Grusing og vedlikehold av veier i Sjunkhatten mente SNO er et driftsprosjekt som styret 
ikke burde finansiere med tiltaksmidlene. Sekretariatet viste til forvaltningsplan for 
Sjunkhatten der dette tiltaket er spesifisert, og sekretariatet mener det er lite tydelighet i 
arbeidet fra Miljødirektoratet når det er de som godkjenner forvaltningsplaner. 
  
Sekretariatet poengterte at det vil bli et økt behov for dette tilskuddet i år, for å bøte på 
skadene i forbindelse med hogst i Fridalen. Hele summen brukes på denne veien. 
SNO-sentralt mente at dette var rett bruk av slike midler, og at det var bedre å delta på 
større opprustninger («stunts») en gang i blant fremfor å gi årlige driftstilskudd. 
 
Inforom Balvatnet  
Forvaltningsmyndigheten og Statskog laget en gang en avtale i forbindelse med 
etablering av et informasjonsrom ved Balvatnet. I denne avtalen skulle 
forvaltningsmyndigheten bidra med 5000,- til drift av rommet. Denne summen har nå 
økt til 15 000,-, etter ønsker fra Statskog om at det i år skulle legges ekstra innsats på å 
oppgradere IT-tjenesten inne i rommet Siden årets tildeling ble som den ble, er det 
kanskje ikke rette tidspunkt for å gjøre en slik ekstra innsats. Sekretariatet foreslår at vi 
går tilbake til 10 000,- som Statskog Fjelltjenesten har fått de senere årene til å drifte 
rommet. Også i dette prosjektet bør det foreligge et budsjett som tydeliggjør bruken av 
midlene og behovet for økte midler. Det må også avklares i besøksstrategien om 
hvordan man ser for seg bruken av inforommet i årene fremover. Merkevarestrategien 
for Norges nasjonalparker har per i dag ingen åpning for å bidra på en slik 
informasjonsplattform.  
 
Brev fra nasjonalparkstyret til Miljødirektoratet:  
Etter de tilbakemeldingene sekretariatet fikk på bestillingsmøtet med SNO og 
Fjelltjenesten fikk nasjonalparkstyret positivt svar på å kunne gjennomføre de tiltakene 
som styret ville presse igjennom ved å sende brev til Miljødirektoratet.  
 
Sekretariatet ser derfor ikke noe behov for å sende brev med dette innholdet. Derimot 
ser vi et behov for å invitere Miljødirektoratet til et møte med styret (representert av AU) 
og sekretariat for å gå gjennom prosjektene mer i detalj slik at vi unngår misforståelser 
senere.  
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Det blir vist til at det blir flere tildelingsrunder i år som følge av at Miljødirektoratet 
venter på godkjente besøksstrategier. Slik sekretariatet vurderer det vil det være 
mulighet for å få mer midler ved en senere tildeling på året. Klopplegging til Litjverrivatn 
er et prosjekt som grunneierne, Statskog og Sørfold kommune har et stort ønske om å 
få gjennomført. Et kompromiss for at det blir gitt mindre midler til drift av toalett i 
Lakshola kan være at sekretariatet prøver å skaffe midler til klopplegginga ved en 
senere tildeling i 2017. Statskog Fjelltjenesten skal utrede mulighetene for en kjørebru 
for reindrifta ved utløpet av Søndre Bjellåvatn. Dette vil redusere kjøreskadene 
betraktelig rundt vannet. Avhengig av sum og ressurser kan også dette prosjektet bli 
omsøkt ved en senere tildeling i år. Dette vil i så fall avklares med styret senere.  
  
 
Konklusjon 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre omprioriterer bruken av årets tiltaksmidler slik at 
flere prosjekter blir gjennomført, samtidig som styret imøtekommer noen av innspillene 
som har kommet fra Miljødirektoratet og SNO sentralt.  
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
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