
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 04.09.2012
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Lisa Maria Blind Medlem
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Johan Petter Røssvoll

Medlem
Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Gudbjørg Navjord MEDL
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Navn Møtte for
Bror Hemminghytt Gudbjørg Navjord
Per Ole Andersen Oskal Per Thomas Kuhmunen

Følgende medlemmer møtte ikke: 

Mats Jonas Pavall

Merknader

Per Ole Andersen Oskal møtte klokken 11.00 (kom til ST-
sak 66/2012) 



Fra administrasjonen møtte:

Navn            Stilling

Ole Petter Rundhaug Nasjonalparkforvalter
Ronny Skansen                 Nasjonalparkforvalter
Hanne Etnestad Nasjonalparkforvalter  

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________
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ST 61/2012 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Styrets vedtak – enstemmig:

Sakene tas til orientering

Styret diskuterte situasjonen rundt delegering av myndighet. Det ble konkludert med at 
sekretariatet bør utarbeide et forslag til reglement for delegering som blir tatt opp i styret, slik at 
en er forberedt når spørsmålet er avklart fra departementet. 

RS 9/2012 Vedtak - Klage - Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Stolpen gård

RS 10/2012 Innspill vedr NSB og reindød

RS 11/2012 Rapport for  Sjunkhatten nasjonalpark

RS 13/2012 Oppnevning av grunneierrepresentant - Midtre Nordland Nasjonalparkstyre -
Rødøy

RS 14/2012 MIDNOR - Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond 2012 - Stall ved Jarbruhytte 
- Gåsvatnan landskapsvernområde - Bodø og Omegns turistforening

RS 15/2012 MIDNOR - Oppstart - Revisjon av kommunedelplan motorferdsel - Fauske

RS 16/2012 MIDNOR - Melding om overprøving av vedtak -  Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård

RS 17/2012 Tilsagn om tilskudd - Hytte - Fjellrosen - Rago nasjonalpark - Fauske og 
Sørfold Jeger og Fiskerforening

ST 62/2012 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Styrets vedtak – enstemmig:

Møteinnkalling til dette møtet og protokoll fra styremøtet 30. mai 2012 godkjent. 



ST 63/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om motorisert 
transport av elgslakt i Jarbrudalen - Harald Sæterhaug

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Styrets behandling: 

Mindretallet mente at det burde gis tillatelse til kjøring med ATV helt inn til Kvitbergvatnet i 
tråd med det som har vært gitt tidligere år fra Fylkesmannen. Det ble fremmet forslag fra 
styreleder Siv Mossleth om at det burde gis dispensasjon med ATV helt frem til Kvitbergvatnet. 
Saken ble tatt opp til votering.    

Forslag til vedtak fra sekretariatet vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Mindretallet stemte for 
Siv Mossleths forslag. 

Styrets vedtak: 

Elgjaktlag v/ Harald Sæterhaug, gis med dette dispensasjon fra verneforskriftene for
Gåsvatnan landskapsvernområde, jfr. kap. IV, pkt. 7, for begrenset bruk av barmarkskjøretøy til 
utfrakt av skutt elg. Dispensasjonen gis i henhold til naturmangfoldsloven §48 (jf. §77 i nml og 
kap. VIII i verneforskriftene for landskapsvernområdet).

Det gis avslag på den delen av søknaden som gjelder bruk av ATV fra Jarbrufjell gård og inn til 
Kvitbergvatnet.

Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:
* Dispensasjonen gjelder for bruk av èn (1) 4-hjuls motorsykkel med henger langs traktorveien 
fra vernegrensa på Tverrlia til Jarbrufjell gård.
* Dispensasjonen gjelder for bruk av èn (1) elgtrekker fra Jarbrufjell gård og inn til 
Kvitbergvatnet.
* Dispensasjonen gjelder for lovlig elgjakt i 2012 og 2013.
* Dispensasjonen gjelder ikke for frakt av personell eller utstyr.
* Tillatelse fra grunneier må innhentes før kjøringen starter

ST 64/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften i forbindelse med utvidelse av hytte ved Kvitbergvatnet -
Sissel Pettersen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



Sissel Pettersen gis avslag på søknad om tillatelse til utvidelse av hytte ved Kvitbergvatnet i 
Saltdal kommune innenfor Gåsvatnan landskapsvernområde i henhold til kap. IV pkt. 1 i 
verneforskriften.  

ST 65/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad motorisert ferdsel til 
hytte - Viggo Skogmo

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Viggo Skogmo, gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan
Landskapsvernområde, kap. IV pkt. 7,  for bruk av snøskuter til frakt av varer og utstyr til egen 
hytte ved Store Gåsvatnet. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, punkt 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars - 01. mai i årene 2013 og 2014.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer med en (1) snøskuter for nødvendig
   frakt av materialer og utstyr.
* Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre,
   8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.14.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved
   kjøring og forevises ved kontroll.

ST 66/2012 Rago nasjonalpark - Angående videre arbeid med Fjellrosen -
Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Forslag til vedtak  

Midtre Nordland nasjonalparkstyre finner at Fauske og Sørfold JFF sin søknad om 

gjenoppbygging av hytta Fjellrosen ikke er i henhold til dispensasjoner fra verneforskriftene for 

Rago nasjonalpark gitt 27.02.2008 og 23.09.2010. 



Følges retningslinjene i brev av 14.06.2012 fra Nordland fylkeskommune, kulturvern, vil dette 

være i henhold til dispensasjonen fra verneforskriftene om at hytta skal restaureres slik at 

særpreget bevares, og minst mulig store endring skal utføres. 

Hvis ikke dispensasjoner gitt 27.02.2008 og 23.09.2012 overholdes ved at disse retningslinjene 

følges, vil det være et brudd på verneforskriftene, noe som vil medføre sanksjoner i henhold til 

dette. 

Nasjonalparkstyret ønsker en redegjørelse fra foreningen om hvilke planer de har videre for 

arbeidet med hytta. Et eventuelt nytt møte mellom representanter for styret og foreningen bør 

imidlertid gjennomføres på en konstruktiv måte med de personene som skal ha ansvaret for 

oppsetting av hytta. Temaet på møtet bør være videre arbeid med gjenoppsetting av hytta i 

henhold til de dispensasjoner som er gitt fra verneforskriftene i Rago, samt vilkår og 

retningslinjer fra kulturminnemyndigheten.

Styrets behandling: 

Det ble fremmet forslag fra Arne Bjørn Vaag om at saken tas til orientering. Styret ber 
sekretariatet sende et brev til foreningen hvor betingelsene for dispensasjonen fra 
verneforskriften og utbetaling av midler klargjøres, i tråd med brev fra Nordland 
fylkeskommune kulturvern datert 14.06.2012. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Saken tas til orientering og sekretariatet sender brev til foreningen hvor betingelsene for 
dispensasjon fra verneforskriften og utbetaling av midler klargjøres, i tråd med brev fra 
Nordland fylkeskommune kulturvern datert 14.06.2012. 

ST 68/2012 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert 
ferdsel til hytte ved Solvågvatnet - Stein Halvorsen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Stein Halvorsen gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal
nasjonalpark for begrensa bruk av snøscooter på snødekt mark for transport av varer og utstyr 
til privat hytte ved Solvågvatnet, jf. §3, pkt. 6.3, bokstav c i verneforskriften.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer for transport av varer og
utstyr til hytta.
- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å



skade vegetasjonen og fram til 1. mai i årene 2013 - 2016.
- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
- I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 23.00. I 
mars og april gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00.
- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved
kjøring og forevises ved kontroll.
- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 
Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.

ST 69/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde, Saltfjellet - Svartisen 
nasjonalpark - Søknad om motorisert transport til hytte i Harondalen - Rolv-
Erling Iversen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Rolv – Erling Iversen, Yngve Iversen og Solveig Iversen, gis med dette dispensasjon fra
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet – Svartisen
nasjonalpark for bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til egen hytte i Harodalen.
Dispensasjonen gis etter kap. VI, pkt. 2 i verneforskriften for Gåsvatnan
landskapsvernområde og kap. IV pkt. 4.3 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen
nasjonalpark.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.

 Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars – 30.april i årene 2013 og 2014.

 Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer med en (1) snøskuter for nødvendig frakt av 

materialer og utstyr.

 Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.

 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.

 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.

 Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø 

etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.14.

 Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 

forevises ved kontroll.



ST 70/2012 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om fiskestelltiltak 
Åsvatnet i Tollådal, Beiarn kommune - Beiarn jeger- og fiskerforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Beiarn jeger og fiskeforening gis dispensasjon fra kap. IV pkt. 1.1 i verneforskriften for 
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark for vedlikehold av eksisterende demning i utløpsbekken samt 
vedlikehold av innløpsbekken til Åsvatnet i Tollådal, Beiarn kommune, hjemlet i 
verneforskriftens kap. IV pkt. 3.3.

Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:
* Vedlikeholdet med opprensking av innløpsbekk og utbedring av demning skal skje for hånd 
* Opprensking av innløpsbekken og eventuell deponering av masse skal skje på en mest mulig
    Skånsom måte.
* Torv til demningen skal tas i vannkanten innenfor demningen
* Ingen motorisert hjelpemiddel skal benyttes
* Tillatelse fra grunneier må innhentes før tiltakene utføres.

ST 71/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
bruk av snøskuter til hytte i verneområder - Sten Jerry Stormo

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Sten-Jerry og Inger Stormo, Misvær gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i
Gåsvatnan landskapsvernområde, jf kap. IV, pkt. 7, for bruk av snøskuter på snødekt mark til 
transport av utstyr og varer til egen hytte ved Store Gåsvatnet. Transporten kan skje mellom 
Reinhornheia og Store Gåsvatn og mellom Vidiadalen og Store Gåsvatn, Dispensasjonen gis 
etter verneforskriftens kap. VI, pkt. 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
��All kjøring utenom angitte formål og kjørerute inntegnet på kart er forbudt.
��Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
��Dispensasjonen gjelder fra 1. mars til 1. mai, 2013 og 2014.
��Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager
��Dispensasjonen gjelder mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00
��Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og det antall turer som trengs for
nødvendig frakt. Antallet turer er likevel begrenset oppad til 6 turer.
��Vedlagt kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Fylkesmannen i Nordland,



Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.
��Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
��Dispensasjonen, kart med inntegnet kjørerute og utfylt kjørebok skal tas med ved
kjøring og forevises ved kontroll.

ST 72/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om tillatelse til 
leiekjøring - Sten Jerry Stormo

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Sten-Jerry Stormo, gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde, jf. kap. IV, pkt. 7,  for bruk av snøskuter til frakt av utstyr og materialer 
til følgende hytter:

Tomt nr 6, Eilert Myre, Skeidalen 4, 8013 Bodø
Tomt nr 7, Harald Haave, Myraveien 32, 8020 Bodø
Tomt nr 8, Olav A. Nyaas, 8100 Misvær
Tomt nr 15, Siri Misvær, Trondsveien 4a, 8008 Bodø
Stormoen i Sørdalen, Gunn Heatta, 9430 Karasjok
Tomt nr 4, Skjerstad JFF, ved Olav Nyaas
Tomt nr 20, Karl Emil Remlo, Bjørnhaugen 28, 8050 Bodø

Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kap. VI, pkt. 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder for Reinhornlia – Store Gåsvatn – Stormoen
* Denne dispensasjonen kommer i tillegg til dispensasjonen for frakt av varer og
   utstyr til egen hytte ved Store Gåsvatn.
* Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars - 01. mai i årene 2013 og 2014.
* Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og det antall turer som er nødvendig for
   frakt av varer, materialer og utstyr. Antall turer er likevel begrenset til oppad til 6 pr
   hytte.
* Ved alle kjøreoppdrag skal kjelke/doning være tilkoplet snøskuteren.
* Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre,
   8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.14.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved



   kjøring og forevises ved kontroll.

ST 73/2012 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Ingen saker under eventuelt. 

Sekretariatet la imidlertid frem en sak i møtet med følgende tittel: Bestillingsdialogen - status 
2012, prosess og aktuelle tiltak 2013. 

Styrets behandling: 

Sekretariatet tok opp behovet for avklaringer rundt hovedinnfallsportene til Sjunkhatten 
nasjonalpark. Lars Evjenth har påtatt seg å følge opp saken med kommunene, der en avklarer 
veien videre fremover.

Johan Petter Røssvoll fremmet forslag til at en burde prioritere kulturminneregistrering og da 
spesielt i Bjøllådalen og Tespdalen.     

Torsten Simonsen mente at en burde ta en befaring ved Engabreen for å se på forholdene og 
vurdere om det eventuelt kunne være behov for tiltak. Simonsen mente at en burde stimulere til 
fellestiltak for beiting av kulturlandskapet.  

Siv Mossleth tok opp at en burde se på ressursbehov rundt skjøtselen av kulturlandskapet på 
Bredek og vurdere om den kan gjennomføres med mindre ressurser.   

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

1. Styret tar gjennomgang av status i prosjektene for 2012 til orientering.
2. Styret støtter de retningslinjer for prioriteringene i 2013 som sekretariatet trekker opp i 

saken og ber AU fremme forslag til styret på prioriteringer for 2013. 
3. Innspill til bestillingsdialogen 2013 fra faglig rådgivende utvalg og administrativt 

kontaktutvalg innen 25. oktober 2012. 


