
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: , Storjord
Dato: 06.12.2012
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Eva Stina Anderson Nestleder
Arild Nohr Medlem
Gudbjørg Navjord Medlem
Arne B. Vaag Medlem
Mari Ann Bjørkli Medlem
Lars Kr. H. Evjenth Medlem
Torstein Simonsen Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Johann Petter Røssvoll Medlem
Hilde Skogsholm Medlem
Mats Jonas Pavall Medlem
Per Thomas Kuhmunen Medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for
Per Ole Andersen Oskal Per Thomas Kuhmunen

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn
Lisa Maria Blind

Merknader
Per Ole Andersen Oskal møtte kl. 11.00 (kom under 
orienteringssakene)



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
  Hanne Etnestad Nasjonalparkforvalter
  Ronny Skansen Nasjonalparkforvalter
  Ole Petter Nasjonalparkforvalter
  Rundhaug

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 
85/2012

Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 
86/2012

Referatsaker 2003/577

RS 
23/2012

Vedtak - Dispensasjonssak om motorferdsel -
Stolpen gård - Gåsvatnan landskapsvernområde

2011/587

RS 
24/2012

MIDNOR - Etablering av parkering og løype mot 
Sjunkhatten nasjonalpark / Erlingbu

2012/6862

RS 
25/2012

Retningslinjer for behandling av søknader om 
bygging av nødnett i verneområder

2012/8509

RS 
26/2012

Innspill til tiltak - Bestillingsdialogen 2012/5898

RS 
27/2012

Vedr bestillingsdialogen 2012/5898

RS 
28/2012

MIDNOR - Tilrettelegging for almennheten -  
Hjelp til finansiering - Toalett ved 
parkeringsplassen på Beiarfjellet ved tunnelen -
Gåsvatnan landskapsvernområde

2012/7243

RS 
29/2012

MIDNOR - Spørsmål vedr framdrift - Innfallshavn 
Sjunkhatten nasjonalpark

2012/6862

RS 
30/2012

MIDNOR -  Innspill til tiltak i nasjonalparkene 
Midtre Nordland

2012/5898

RS 
31/2012

Forberedende klagebehandling av DN -
Kjentmannsturer for Røde Kors - Salten

2012/214

ST 
87/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra verneforskriften i forbindelse 
oppsett av ved/utstyrsbod og grillhytte i Purkvika i 
Sørfold kommune - Geir og Anne-Brit Pedersen

2012/4369

ST 
88/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
motorisert transport til hytte ved Kvitbergvatnet -
Vidar Holm

2012/7931

ST 
89/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra verneforskriften til uttransport av 
felt elg - Johan Furebotten

2011/6955

ST 
90/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage på 
vedtak om dispensasjon fra verneforskriften til 
utvidelse hytte ved Kvitbergvatnet - Sissel 
Pettersen

2012/4105

ST Saltfjellet-Svartisen NP - Søknad om 2012/3621



91/2012 dispensasjon til utvidelse av eksisterende uthus 
med anneks/badstu - Saltfjellet reinbeitedistrikt

ST 
92/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon for motorisert transport til hytte ved 
Kvitbergvatnet - Kåre og Reidun Alm

2012/7795

ST 
93/2012

Gåsvatnan LVO - søknad om dispensasjon for 
bygging av stokkbru ved Tverrbrennstua - Bodø & 
Omegn Turistforening

2012/6326

ST 
94/2012

Storlia NR - uttak av granplantefelt på Bjøllånes 
gnr. 77- bnr. 1 og 2 i regi av MNNPS som 
forvaltningsmyndighet

2012/8298

ST 
95/2012

MNNPS - styrets forslag til budsjett 2013 2012/8064

ST 
96/2012

Møteplan for styret og AU i 2013 2012/8299

ST 
97/2012

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med 
drift og vedlikehold  av kraftlinje - HelgelandsKraft 
AS

2012/7321

ST 
98/2012

Bestillingsdialogen 2013 - Innspill til tiltak MNNPS 
06.12.12

2012/5898

ST 
99/2012

Saltfjellet-Svartisen NP - søknad om 
dispensasjon fra verneforskrift i anledning 
fradeling av hyttetomt i Brundalen i Rana - Rana 
kommune

2012/7101

ST 
100/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon fra vernebestemmelsene for 
motorisert transport til Tverrbrennhytta- Bodø 
jeger- og fiskeforening

2012/632

ST 
101/2012

Junkerdal nasjonalpark - Behandling av klage på 
vilkår gitt i dispensasjon - Stein Halvorsen

2012/3464

ST 
102/2012

Søknad om fritak fra verv som fast styremedlem i 
MNNPS - Per Thomas Kuhmunen

2012/8351

ST 
103/2012

Eventuelt 2003/577

ST 85/2012 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 86/2012 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Dialog med Statens vegvesenet om skilting av verneområdene

Wenche Sivertsen og Finn Iversen fra vegvesenet presenterte vegvesenets oppdrag og 
retningslinjer for arbeid med skilting langs veg. Må forholde seg til et eget regelverk for skilting, 
og utarbeidete håndbøker, disse er tilgjengelig på internett. 
Skilting med såkalte brun-skilt er ingen prioritert oppgave for vegvesenet, men ønsker 
samarbeid om slike skilting. Utbedres en vegstrekning vil skiltingen bli gjennomgått. 

Nasjonalparkstyret ble rådet til å utarbeide en plan for skilting av verneområdene som legges 
fram for Statens Vegvesen. I planen legges fram ønsket plassering og tekst på skiltene.

Styrets vedtak – enstemmig:

Sakene tas til orientering



RS 23/2012 Vedtak - Dispensasjonssak om motorferdsel - Stolpen gård - Gåsvatnan 
landskapsvernområde

RS 24/2012 MIDNOR - Etablering av parkering og løype mot Sjunkhatten nasjonalpark / 
Erlingbu

RS 25/2012 Retningslinjer for behandling av søknader om bygging av nødnett i 
verneområder

RS 26/2012 Innspill til tiltak - Bestillingsdialogen

RS 27/2012 Vedr bestillingsdialogen

RS 28/2012 MIDNOR - Tilrettelegging for almennheten -  Hjelp til finansiering - Toalett 
ved parkeringsplassen på Beiarfjellet ved tunnelen - Gåsvatnan landskapsvernområde

RS 29/2012 MIDNOR - Spørsmål vedr framdrift - Innfallshavn Sjunkhatten nasjonalpark

RS 30/2012 MIDNOR -  Innspill til tiltak i nasjonalparkene Midtre Nordland

RS 31/2012 Forberedende klagebehandling av DN - Kjentmannsturer for Røde Kors -
Salten

ST 87/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra 
verneforskriften i forbindelse med oppsett av ved/utstyrsbod og grillhytte -
Purkvika - Sørfold - Geir og Anne-Brit Pedersen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Klage fra Geir og Anne-Brit Pedersen på vedtak i styresak 67/2012 den 04.09.2012 tas ikke til 
følge. Klagen oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.  

ST 88/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om motorisert 
transport til hytte ved Kvitbergvatnet - Vidar Holm

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:

Styreleder Siv Mossleth ønsket at punkt to under vilkårene i dispensasjonen: «Nødvendig 
tillatelse fra kommunen må foreligge» tas ut og angis som en saksopplysning i 
saksframstillingen. Dette begrunnet i kontakt med Direktoratet for naturforvaltning og uttalelse 
fra direktoratet i klagesak, referatsak 31/2012.



Styrets vedtak – enstemmig:

Vidar Holm, Bodø 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 Kvitbergvatnet. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, punkt 2.

Det gis avslag på søknad om motorisert transport fra 1.januar til 1.mars og i perioden 1.mai til 
andre helga i mai.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars - 1. mai i årene 2013 - 2015.
* 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 01.08.15.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved
   kjøring og forevises ved kontroll.

ST 89/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra 
verneforskriften til uttransport av felt elg - Johan Furebotten

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

Klage fra Johan Furebotten på vedtak i arbeidsutvalgssak 40/2012 for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre den 26.09.2012 tas ikke til følge. Klagen oversendes klageinstansen, 
Miljøverndepartementet for endelig behandling.       



ST 90/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra verneforskriften til utvidelse av hytte ved Kvitbergvatnet -
Sissel Pettersen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

Klage fra Sissel Pettersen på vedtak i styresak 64/2012 den 04.09.2012 tas ikke til følge. Klagen 
oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.    

ST 91/2012 Saltfjellet-Svartisen NP - Søknad om dispensasjon til utvidelse av 
eksisterende uthus med anneks/badstu - Saltfjellet reinbeitedistrikt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:

Styret fant representanten Per Ole Oskal inhabil i denne saken da han sitter i styret for Saltfjellet 
reinbeitedistrikt, Oskal var med under drøftingen av denne saken, men fratrådte styret under 
avstemmingen.

Ulike sider ved saken ble drøftet og det var ulike synspunkter på sammenhengen mellom 
byggesak og barmarkskjøring. 

Representanten Lars K. Evjenth framsatte slikt forslag om utsetting av saken:» Saken utsettes 
inntil distriktsplan foreligger».  

Forslaget ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. Mindretallet stemte for sekretariatets innstilling.

Styrets vedtak:

Saken utsettes inntil distriktsplan foreligger.



ST 92/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
motorisert transport til hytte ved Kvitbergvatnet - Kåre og Reidun Alm

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:

Styreleder Siv Mossleth ønsket at punkt to under vilkårene i dispensasjonen: «Nødvendig 
tillatelse fra kommunen må foreligge» tas ut og angis som en saksopplysning i 
saksframstillingen. Dette begrunnet i kontakt med Direktoratet for naturforvaltning og uttalelse 
fra direktoratet i klagesak, referatsak 31/2012.

Styrets vedtak – enstemmig:

Kåre og Reidun Alm, Røkland 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 Kvitbergvatnet. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, punkt 2.

Det gis avslag på søknad om motorisert transport fra 10.februar til 1.mars.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars - 1. mai i årene 2013 - 2015.
* 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 01.08.15.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved
   kjøring og forevises ved kontroll.

ST 93/2012 Gåsvatnan LVO - søknad om dispensasjon for bygging av 
stokkbru ved Tverrbrennstua - Bodø & Omegn Turistforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:
Styreleder Siv Mossleth foreslo at en i pkt. 4 presiserte noe nærmere –
«forvaltningsmyndighetens dispensasjon er betinget av at ….»



Styrets vedtak – enstemmig:

1. Bodø &  Omegns Turistforening (BOT) gis dispensasjon fra verneforskriftens kap. IV 

pkt. 1 for Gåsvatnan LVO til bygging av en stokkbru over utløpet av Tverrbrennvatn ved 

Tverrbrennstua. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven §48.

2. Det gis samtidig dispensasjon fra kap. IV, pkt. 7 til transport av materialer og utstyr med 

skuter på snødekt mark fra P-plass på Beiarfjellet og fram til byggeplass. Dispensasjonen 

gis for perioden 1.mars-30.april 2013 for inntil 2 skutere og det antall turer som er 

nødvendig for å utføre oppdraget. Dispensasjonen gis med hjemmel i nml. §48.

3. Brua forutsettes utført i trematerialer og utformet slik at den framstår som et estetisk 

byggverk i det åpne fjellandskapet. Det bør søkes arkitektfaglige råd i prosjekteringen av 

brua.

4. Forvaltningsmyndighetens dispensasjonen er betinget av at BOT påtar seg alt ansvar for 

drift og framtidig vedlikehold av brua.  Ansvar og rettigheter forutsettes forankret i en 

avtale mellom BOT og Statskog SF som grunneier.

5. Midtre Nordland nasjonalparkstyre takker nei til invitasjonen om å delta finansielt. Dette 

begrunnes med at disponible «brumidler» i 2013 vil bli prioritert til restaurering av 2 

bruer i Junkerdal nasjonalpark.

ST 94/2012 Storlia NR - uttak av granplantefelt på Bjøllånes gnr. 77- bnr. 1 
og 2 i regi av MNNPS som forvaltningsmyndighet

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:

Styret drøftet de ulike problemstillingene som var tatt opp i det skriftlige innspillet fra eierne av 
gnr.77,bnr. 2 uten at en fant grunn til å endre på forslag til vedtak. En henviste til inngått 
forliksavtale, gjennomført erstatningsoppgjør, § 47 i naturmangfoldloven og de overordnede 
føringer som er lagt for uttak av fremmede arter i verneområder. Styret ba sekretariatet 
videreføre dialogen med grunneierne hvor målet bør være en omforent avtale.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

1. Med utgangspunkt i gjeldende verneforskrift, §47 i nml.  og inngått forliksavtale datert 

27.06.96, ønsker Midtre Nordland nasjonalparkstyre å inngå en avtale med berørte 

grunneiere om uttak av granplantefelt merket som «Område 1» i rapport utarbeidet av 

Statskog Fjelltjenesten. Feltet ønskes avvirket høsten 2013 og utkast til avtale datert 

26.11.2012 legges til grunn for den videre dialog. 



2. Prosjektets økonomiske omfang betinger at det gjennomføres i henhold til lov om 

offentlige anskaffelser og det må utarbeides et konkurransegrunnlag for uttak av felt nr. 

1. Det settes av tilstrekkelige midler i «Bestillingsdialogen 2013».

3. For «Område 2» ønsker styret å få utarbeidet en fagrapport hvor bl.a. konsekvensene for 

Storlia naturreservat av å la feltet stå blir vurdert. I rapporten må en også vurdere om 

hele eller deler av plantefeltet bør tas ut for å unngå forringelse av verneverdiene og 

spredning av gran inn i reservatet.

ST 95/2012 MNNPS - styrets forslag til budsjett 2013

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:

Det ble uttrykt tilfredshet med at det var lagt inn en egen pott til studieturer/befaringer for styret. 
Arild Nohr påpekte at det var viktig å bli kjent med egne verneområder og at det måtte ha første 
prioritet.  Styrets møteplan for 2013 må legges opp slik at dette ønsket kan etterkommes.

Arne Bjørn Vaag mente en også måtte vurdere behovet for en studietur i forbindelse med ønsket 
om økt fokus på verdiskaping.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

Styret vedtar budsjett 2013 for styret og sekretariatet med en samlet ramme på 3.525 200,-

ST 96/2012 Møteplan for styret og AU i 2013

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:

På grunn av at framsatte forslag for møtedatoer fra sekretariatet sammenfalt med andre viktige 
møtedatoer, bl.a. kommunestyremøter og fylkestingsmøtet 2013 ble det gjort noen endringer av 
datoer og møtesteder i sekretariatet sitt forslag.



Representant Lars Kr. Evjenth kom med forslag om å legge første møte i 2013 til Straumen i 
Sørfold.

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Styret fastsetter følgende datoer for styremøtene i 2013

- 18. februar 2013 – Straumen, Sørfold

- 29.-30.mai 2013 – Ørnes, Meløy

- 23.-24.september 2013 – Rana / Storjord

- 6.desember 2013 - Storjord

2. Styret fastsetter  følgende datoer for AU’s møter i 2013.

- 25.januar 2013 - Storjord

- Øvrige datoer fastsettes av AU i møtet 25.januar 2013

ST 97/2012 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold  av kraftlinje -
HelgelandsKraft AS

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:

Styreleder Siv Mossleth satte fram forslag om å fjerne nest siste punkt under vilkårene i 
dispensasjonen mede begrunnelse om at siste punktet vil dekke dette kravet.

Forslag til vedtak fra sekretariatet vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Mindretallet stemte for 
Siv Mossleths forslag.

Styrets vedtak:
Helgelandskraft AS gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde, jf kap. IV, pkt. 8, for nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med drift 
og vedlikehold av kraftledning innenfor landskapsvernområdet. 
Dispensasjonen gis etter kap. VI punkt 3 i verneforskrifta for Saltfjellet landskapsvernområde.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2017

- Dispensasjonen gjelder snøscooter, ATV, jernhest og helikopter. For de tre

førstnevnte gjelder dispensasjonen bare kjøring etter etablerte veier og i linjetrasè.

- For områder hvor kraftledningen kan befares til fots (mindre enn 1,5 km) skal bruk av 

motorisert kjøretøy både sommer og vinter unngås.



- Ved avbrudd/akutte hendelser på kraftledninger kan motoriserte kjøretøy i forbindelse 

med reparasjoner (sommer og vinter) benyttes til enhver tid.

- Planlagt vedlikeholdsarbeid skal søkes utført i tidsrom hvor det ikke foregår 

hekking/yngling (15. april – 30. juli).

- Snøskuter skal kun benyttes på frossen snødekt mark.

- ATV skal ikke kjøres fortere enn ganghastighet i terrenget.

- Barmarkskjøretøy skal kun unntaksvis benyttes når det er behov for frakt av

materialer og nødvendig utstyr, og gjennomføres på en så skånsom og hensynsfull

måte som mulig med hensyn til vegetasjon og dyreliv.

ST 98/2012 Bestillingsdialogen 2013 - Innspill til tiltak MNNPS 06.12.12

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:

Styret ser det som positivt at de enkelte styremedlemmene går ut med informasjon til pressen 
om planlagte tiltak i verneområdene.

Per Ole Oskal hadde innspill til prosjektet; informasjon om reindriften i verneområdene, han 
ønsket at det ble utarbeidet informasjon for å sette opp på oppslagstavler rundt områdene. Siv 
Mossleth kom også med innspill om at det er ønskelig at informasjon om reindriften kommer 
med i brosjyremateriell som deles ut til publikum. 

Per Ole Oskal kom også med innspill til prosjektet; dekning av andel av utgifter til vårbrøyting 
av adkomstveg Fykan – Glomfjordfjellet, reindriften ønsket ikke at Fykan-vegen opp på 
Glomfjordfjellet ble brøytet opp før midt i mai.  

Bekymring fra Arild Nohr og Arne Bjørn Vaag om at utsetting av fristen for innsending av 
bestilling til Direktoratet for naturforvaltning til 11.januar medfører at tildeling av midler også 
vil bli utsatt. Innspill fra Arne Bjørn Vaag om at sekretariatet bør be Direktoratet for 
naturforvaltning / SNO om at tildeling av midler bør skje tidligst mulig, og ikke seinere enn 
mars måned. 

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre legger inn en bestilling på totalt Kr 1 468 000,- til 

Direktoratet for naturforvaltning / Statens naturoppsyn. Prioritert tiltaksliste godkjennes 

av styret med følgende endringer:

Prosjekt informasjon om reindrift i verneområdene. Det tas inn i beskrivelsen av prosjektet 
at det utarbeides informasjonsmateriell for oppslagstavler rundt områdene, samt brosjyre-
materiell for utdeling.



2. Styret anmoder samtidig DN/SNO om å prioritere ressurser til oppsyn og 

naturveiledning i Midtre Nordland og henviser spesielt til behovet for oppsynsressurser i 

Sjunkhatten nasjonalpark.

3. Styret ønsker å tilrettelegge for at Nordland nasjonalparksenter kan være en leverandør av 

tjenester på områder hvor de besitter særlig kompetanse. I bestillingen for 2013 er det 3 prosjekt 

med en samlet ramme på kr. 175 000 hvor dette er aktuelt. Styret ser på dette som et viktig 

bidrag i utviklingen av knutepunktet på Storjord.

4. Styret ønsker i 2013 å vektlegge arbeidet med verdiskaping gjennom samarbeidsprosjektet med 

Nordlandsforskning som finansieres eksternt og det legges inn en betydelig egeninnsats fra 

forvalterne. En vil videre arbeide aktivt for å få i gang arbeidet med Fylkesdelplan Sjunkan-

Misten fra 1.august 2013  - et samarbeidsprosjekt mellom kommunene, Nordland 

fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland, hvor styret ønsker å innta en aktiv rolle. 

5. Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste før oversending til Direktoratet for naturforvaltning / Statens 

Naturoppyn 11.01.13.

ST 99/2012 Saltfjellet-Svartisen NP - søknad om dispensasjon fra 
verneforskrift i anledning fradeling av hyttetomt i Brundalen i Rana - Rana 
kommune

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:
Forslag fra styreleder Siv Mossleth om å stryke siste del av pkt. 1. og erstatte «forutsetter 
imidlertid» med «forventer» i pkt. 2, 1.setning.

Sekretariatet kvalitetssikrer  og eventuelt justerer slik at vedtaket blir sammenhengende og 
konsistent med disse endringene.

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Det er ikke nødvendig med dispensasjon fra verneforskriften for å kunne fradele nevnte 

hyttetomt.

2. Forvaltningsmyndigheten forventer at følgende betingelser legges inn av Rana kommune 

i vedtaket: 

- Verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark åpner ikke for nybygg og en 

fradeling er dermed ikke et signal om at det vil tillates nybygg.

- For de byggearbeider som er iverksatt etter at vernevedtaket ble fattet, forutsettes det 

å være gitt dispensasjon fra verneforskrift. 



- Dispensasjon fra verneforskrift er også et krav ved bruk av snøskuter til nødvendig 

transport til hytta. For privat hytte vil det kunne gis dispensasjon for inntil 6 turer pr. 

sesong.

3. Rana kommune bes om å gi tilbakemelding til MNNPS med nytt gårds- og bruksnummer 

for den fradelte eiendom når eventuell fradeling er gjennomført.

4. Forutsatt at kommunene legger formuleringer tilsvarende pkt. 2 og 3 i dette vedtaket inn 

i sine vedtak i tilsvarende fradelingssaker innenfor verneområdene som forvaltes av 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre, gis samtykke automatisk uten at saken sendes på 

høring.

………………..

ST 100/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for motorisert transport til Tverrbrennhytta- Bodø 
jeger- og fiskeforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:

Styreleder Siv Mossleth ønsket at punkt to under vilkårene i dispensasjonen: «Nødvendig 
tillatelse fra kommunen må foreligge» tas ut og angis som en saksopplysning i 
saksframstillingen. Dette begrunnet i kontakt med Direktoratet for naturforvaltning og uttalelse 
fra direktoratet i klagesak, referatsak 31/2012.

Styrets vedtak – enstemmig:

Bodø jeger- og fiskerforening v/ Per Ivar Olsen gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde, kap. IV pkt. 7, for bruk av snøskuter til 
frakt av varer og utstyr til foreningens hytte ved Tverrbrennvatnet, Tverrbrennhytta. 
Dispensasjon for transport 1 – en dag i januar 2013 gis i henhold til § 48 i 
naturmangfoldsloven.
Dispensasjon for transport i perioden 1.mars – 1.mai gis etter verneforskriftens kapittel VI, 
punkt 2. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder for transport 1 – en dag i januar 2013
* Dispensasjonen gjelder for tidsperioden 1. mars - 01. mai i årene 2013 og 2014, og transporten
   skal utføres i løpet av ei uke.
* Dispensasjonen gjelder for inntil 6 - seks turer pr. år med en (1) snøskuter for nødvendig



   frakt av ved, gass og materiell.
* Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00 i mars og april.
* 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 101/2012 Junkerdal nasjonalpark - Behandling av klage på vilkår gitt i 
dispensasjon - Stein Halvorsen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen har kommet med nye momenter som 
gir grunnlag for å gjøre om vedtaket i sak 68/2012. Vi opprettholder derfor vedtaket, og 
oversender klagen til Direktoratet for naturforvaltning for forberedelse til
Miljøverndepartementets endelige behandling.

ST 102/2012 Søknad om fritak fra verv som fast styremedlem i MNNPS - Per 
Thomas Kuhmunen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Styrets behandling:

Styret mente at når styret er opprettet av Miljøverndepartementet (MD) og Sametinget har valgt 
sine representanter, bør en søknad om fritak oversendes til MD som avklarer spørsmålet med 
Sametinget. 

Styret kan gi en anbefaling og pkt. 1 og 2 formuleres som en anbefaling til MD. Nytt pkt. 3 hvor 
det foreslås: «Saken sendes Miljøverndepartementet vedlagt styrets anbefaling».



Styrets vedtak – enstemmig:

Per Thomas Kuhmunen anbefales innvilget fritak fra verv som fast styremedlem.

Varamedlem Per Ole Oskal anbefales å overta som fast medlem i styret med Per Thomas 
Kuhmunen som varamedlem ut denne valgperioden.

Søknad om skifte av representant for Sametinget oversendes Miljøverndepartementet.

ST 103/2012 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2012 

Bestillingsdialogen 2012 - disponering av «restmidler»

Sekretariatet la fram følgende innstilling:
Restmidler fra Bestillingsdialogen 2012 disponeres til naturveiledning i samarbeid med NP-
senteret. AU fastlegger mål og rammer for samarbeidsprosjektet.

Styremedlem Lars Kr. Evjenther erklærte seg inhabil i denne saken da han sitter i styret for 
Nordland nasjonalparksenter, han fratrådte styret i denne saken.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen


