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Nasjonalparkforvalter
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 65/2013 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2013 

Styrets behandling:

Hilde Furuseth Johansen mente at innkallingen styret får til faglig rådgivende utvalg må være 
tydeligere. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll fra styremøte 24. september 2013 godkjennes. 

ST 66/2013 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2013 

RS 30/2013 – Avgjørelse i klagesak – tillatelse til bruk av ATV med belter – Sjunkhatten 
nasjonalpark

Styreleder Siv Mossleth fremhevet viktigheten av at en for fremtiden rettet seg etter avgjørelsen 
i klagesaken. 

RS 37/2013 – Klage på saksbehandling – Søknad om dispensasjon til helikopter i 
forbindelse med saueleting – Wanja Rakvaag

Flere av styrets medlemmer synes det var beklagelig at søker ikke hadde oppfattet vedtaket og 
ber sekretariatet se på muligheten med å være ennå tydeligere når vedtakene sendes ut. Lars 
Evjenth syntes også det var beklagelig, men påpekte også at søker har et selvstendig ansvar for å 
sjekke ut vedtaket hvis det skulle være uklart. 

RS 38/2013 – Godkjenning av forvaltningsplan Rago

Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet som har vært gjort av sekretariatet i denne saken. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Referatsakene tas til orientering. 



RS 30/2013 MIDNOR - Avgjørelse i klagesak - Tillatelse - Bruk av ATV med belter , 
snøskuter eller bandvogn ved frakt av elg - Sjunkhatten nasjonalpark

RS 31/2013 Utkast til forslag - Revisjon av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med 
tilhørende verneområder og verneplan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i 
Rana og Rødøy kommuner

RS 32/2013 Vedr faglig rådgivende utvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

RS 33/2013 Forberedende klagebehandling - Innsetting av vedovn i naust ved 
Kjemåvatnet - Saltfjellet landskapsvernområde - Ørjan Eliassen

RS 34/2013 MIDNOR - Anmodning om telling av trafikk i Finnkonnakken

RS 35/2013 Klage på vedtak

RS 36/2013 SV: Klage på vedtak

RS 37/2013 MIDNOR - Klage på saksbehandling - Søknad om dispensasjon -
Helikopterbruk - Sauesanking ved Krukki - Wanja Rakvaag

RS 38/2013 Godkjenning forvaltnignsplan Rago

RS 39/2013 Behov for foto til utvikling av interaktiv utstilling av alle nasjonalparkene

RS 40/2013 SV: Oppsynsressurser i våre 5 nasjonalparker i Midtre Nordland

DS 26/2013 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert ferdsel -
Jon - Ole Kuhmunen og Karl - Henrik Kuhmunen

DS 27/2013 Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for transport med 
snøskuter til hytte i Kvebilok-  - Christian Ruså

ST 67/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - søknad om dispensasjon fra 
verneforskrift til oppføring av driftsbygning Bredek - Helgeland Museum og 
Statsskog Fjelltjenesten

Forslag til vedtak

Helgeland Museum og Statskog Fjelltjenesten gis med dette dispensasjon fra forbudet mot 
inngrep som kan endre landskapets art eller karakter for å sette opp driftsbygning på Bredek 
innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kapittel IV, 
punkt 1.1 med hjemmel i §48 i naturmangfoldloven.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Driftsbygningen skal trekkes bort fra gårdstunet og innmarka slik at den ligger 

avskjermet og ikke oppfattes som en del av fjellgårdens bygningsmiljø
 Bygningen kan inneholde oppholds-/overnattingsrom til bruk for arbeidsfolk hvis dette 

anses påkrevd og søker bes om å vurdere nødvendigheten av denne funksjonen.
 Den kan ha mål som oppgitt i søknaden og laftes i tømmer med torvtak.  Bygningen skal 

ha nøytrale farger.
 Dispensasjonen er gyldig to år fra vedtaksdato. Om bygging av driftsbygning ikke har 

startet opp da, faller dispensasjonen bort.



 Nødvendig tillatelse fra kommune og grunneier må foreligge.

Helgeland Museum og Statskog Fjelltjenesten gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for bruk av helikopter til frakt av 
materialer til ny driftsbygning på Bredek. Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kap. 4, punkt 
1 med hjemmel i kap. 4, punkt 3.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder transport av tømmer, materialer og utstyr til ny driftsbygning
 Nødvendig tillatelse fra kommune og grunneier må foreligge.
 Transporten skal foregå innenfor ei uke i løpet av perioden mai-juni 2014. Oppsynet ved 

Kristian Sivertsen skal varsles før transporten starter.
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2013 

Sekretariatet endret sin innstilling i saken i ny utsending til styret 2.desember 2013. 

Nytt forslag til vedtak:

Helgeland Museum og Statskog Fjelltjenesten gis med dette dispensasjon fra forbudet mot 
inngrep som kan endre landskapets art eller karakter for å sette opp driftsbygning på Bredek 
innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kapittel IV, 
punkt 1.1 med hjemmel i §48 i naturmangfoldloven.

Søknaden om å etablere et oppholds-/overnattingsrom i bygningen avslås. Dette begrunnes med 
at nødvendigheten og behovene for å etablere en slik funksjon ikke er tilstrekkelig dokumentert 
og begrunnet. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Driftsbygningen skal trekkes bort fra gårdstunet og innmarka slik at den ligger 

avskjermet og ikke oppfattes som en del av fjellgårdens bygningsmiljø. Valgt løsning 
forutsettes omforent med Nordland fylkeskommune som kulturvernmyndighet.

 Bygningen kan være på inntil 15 m2 , laftet i tømmer med torvtak og ha nøytrale farger. 
 Dispensasjonen er gyldig to år fra vedtaksdato. Om bygging av driftsbygning ikke har 

startet opp da, faller dispensasjonen bort.

Helgeland Museum og Statskog Fjelltjenesten gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for bruk av helikopter til frakt av 
materialer til ny driftsbygning på Bredek. Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kap. 4, punkt 
1 med hjemmel i kap. 4, punkt 3.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder transport av tømmer, materialer og utstyr til ny driftsbygning
 Nødvendig tillatelse fra kommune og grunneier må foreligge.
 Transporten skal foregå innenfor ei uke i løpet av perioden mai-juni 2014. Oppsynet ved 

Kristian Sivertsen skal varsles før transporten starter.
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.



Styrets vedtak – enstemmig:

Som den nye innstillingen

ST 68/2013 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - klage på styrets vedtak om 
helikoptertransport i forbindelse med elgjakt i ST-sak 54/2013 -
Fylkesmannen i Nordland

Forslag til vedtak

Fylkesmannens klage datert 9.oktober 2013 tas til følge.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre opphever sitt vedtak fattet i ST-sak 54/2013 i møte 
24.september 2013.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2013 

Styrets behandling: 

Johan Petter Røssvoll erklærte seg inhabil og fratrådte med styrets samtykke under 
behandlingen av saken. 

Flere av styrets medlemmer så det som viktig å få en realitetsbehandling av klagen, selv om en 
tidligere har stemt i mot å gi dispensasjon i saken. Lars Evjenth fremmet følgende forslag: 

Styret står på sitt opprinnelige vedtak. Det opprinnelige vedtaket ble fattet med knappest mulig 
flertall. Når styret nå går inn for dette vedtaket er det for å få en prinsipiell vurdering rundt 
problemstillingen. 

Lars Evjenths forslag ble under votering satt opp mot sekretariatets forslag. Lars Evjenths 
forslag ble vedtatt mot 1 stemme. 

Styrets vedtak – vedtatt mot 1 stemme:

Styret står på sitt opprinnelige vedtak. Det opprinnelige vedtaket ble fattet med knappest mulig 
flertall. Når styret nå går inn for dette vedtaket, er det for å få en prinsipiell vurdering rundt 
problemstillingen. 



ST 69/2013 "Min nasjonalpark" - samarbeidsprosjekt om naturveiledning 
mellom NNPS og MNNPS

Forslag til vedtak

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre slutter seg til forslag til prosjektplan for «Min nasjonalpark» 

og ser naturveiledning i forhold til barn og unge som et av sine hovedsatsingsområder de 

kommende år. En har også forventninger til at prosjektet vil bidra positivt til 

knutepunktutviklingen ved Nordland nasjonalparksenter.

2. Restmidler fra «Bestillingsdialogen 2013» på kr. ………. avsettes til satsing på naturveiledning 

via «Min nasjonalpark» forutsatt at SNO gir sin tilslutning til dette.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2013 

Styrets behandling:

Lars Kr. Evjenth som representant i styret for Nordland nasjonalparksenter, erklærte seg inhabil 
og fratrådte med styrets aksept under behandlingen av saken. 

Styret var enig om at det var et bra prosjekt å gi midler til, men flere av medlemmene uttrykte 
bekymring med at nasjonalparkstyret bidro med en så stor andel av totalkostnaden. Ettersom en 
ser for seg et relativt langvarig prosjekt, vil det være viktig å finne andre finansieringskilder. 
Med å få på plass den signaliserte naturveilederstillingen til nasjonalparksenteret, vil i stor grad 
problemet med finansiering være løst. 

Arne Bjørn Vaag kom med forslag om følgende tilleggspunkt (punkt 3): 

Styret ser denne bevilgningen som nødvendig for å igangsette prosjektet i 2014 i påvente av den 

signaliserte naturveilederstillingen knyttet til Nordland nasjonalparksenter. 

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre slutter seg til forslag til prosjektplan for «Min 

nasjonalpark» og ser naturveiledning i forhold til barn og unge som et av sine 

hovedsatsingsområder de kommende år. En har også forventninger til at prosjektet vil 

bidra positivt til knutepunktutviklingen ved Nordland nasjonalparksenter.

2. Restmidler fra «Bestillingsdialogen 2013» på kr. 135 125 avsettes til satsing på 

naturveiledning via «Min nasjonalpark» forutsatt at SNO gir sin tilslutning til dette.

3. Styret ser denne bevilgningen som nødvendig for å igangsette prosjektet i 2014 i påvente 

av den signaliserte naturveilederstillingen knyttet til Nordland nasjonalparksenter. 



ST 70/2013 Budsjett MNNPS 2014 - styrets forslag

Forslag til vedtak

Styret vedtar budsjett 2014 for styret og sekretariatet med en samlet ramme på 3.686.000,-

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2013 

Styrets behandling:

Budsjettforslaget inneholder lønn til 3 stillinger som i dag og styret forutsatte at en innarbeidet 
lønn for 4 stillinger ut fra aktuelt tiltredelsestidspunkt. Arne B. Vaag foreslo dette tatt inn i 
vedtaket.

I forslag til budsjett for styret er det lagt inn rom for en studietur i tillegg til normal 
møteaktivitet. Styret mente dette var viktig og at det var interessante områder å besøke i våre 
naboland. 

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Styret vedtar budsjett 2014 for styret og sekretariatet med en samlet ramme på
3.686.000,-.

2. Vi forutsetter at lønnsmidler, sosiale utgifter og felles administrative tjenester tilføres 
budsjettet fra tiltredelsesdato for 4. forvalterstilling. Budsjettet justeres også i forhold til 
at det er blitt 14. styremedlemmer. 

ST 71/2013 Bestillingsdialogen 2014 - forslag til tiltak MNNPS

Forslag til vedtak

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre legger inn en bestilling på totalt kr 1 570 000,- til Miljødirektoratet 
/ Statens naturoppsyn. Prioritert tiltaksliste godkjennes av styret med følgende endringer:
……………………………………..
………………………………………

2. Styret anmoder samtidig Miljødirektoratet/SNO om å prioritere ressurser til oppsyn og naturveiledning 
i Midtre Nordland.

3. Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste før oversending til Miljødirektoratet / Statens Naturoppsyn 
10.01.14.



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2013 

Styrets behandling:

Lars Kr. Evjenth ønsket å presisere at det er et behov for økt tilskudd til drift og vedlikehold av 
anlegg på innfallsporter til nasjonalparkene. Det er samtidig ønskelig at totalkostnadene ved de 
forskjellige prosjektene synliggjøres bedre i bestillingsdialogen.

Johan Petter Røssvoll ønsket at tjenestekjøpet som skjer mellom SNO og Statskog Fjelltjenesten 
som del av «Bestillingsdialogen» blir vurdert i forhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Arne B. Vaag ønsket å endre rekkefølgene på naturveiledning og oppsyn i pkt. 2 i vedtaket.

Uprioriterte innspill til «Bestillingsdialogen» tas inn i tiltaksplanene for de forskjellige parkene 
for vurdering og eventuell oppfølging seinere.

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre legger inn en bestilling på totalt kr 1 570 000,- til 
Miljødirektoratet / Statens naturoppsyn. Prioritert tiltaksliste godkjennes av styret.

2. Styret anmoder samtidig Miljødirektoratet/SNO om å prioritere ressurser til naturveiledning 
og oppsyn i Midtre Nordland.

3. Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste før oversending til Miljødirektoratet / Statens 
Naturoppsyn 10.01.14.

ST 72/2013 Møteplan for styret og AU i 2014

Forslag til vedtak

1. Styret fastsetter følgende datoer for styremøtene i 2014: 

 20. februar 2014

 4.-5. juni 2014

 17.-18. september 2014

 5. desember 2014

2. Styret fastsetter følgende dato for AU’s første møte i 2014.

 28. januar 2014 

 Øvrige datoer fastsettes av AU i møtet 28. januar 2014

Bakgrunn

For å kunne planlegge styrets og sekretariatets aktiviteter er det viktig at styret vedtar en 
møteplan for 2014. Pr. i dag er ingen møtedatoer fastsatt for 2014.

Vurdering



Tidligere har møtene vært avholdt i januar/februar-mai-september og desember Styret legger 
opp til 4 møter og forslag til budsjett har tatt høyde for det. I budsjettet har også styret 
signalisert at 2 av møtene kan gå over 2 dager hvorav et kombineres med en befaring.

I 2013 ble møtet i desember kombinert med møte med faglig rådgivende utvalg og det er gode 
argumenter for at en slik praksis videreføres. Sekretariatet vil foretrekke at møte/befaring i 
september legges omkring 15.-18.september av hensyn til innkommende saker og 
ferieavvikling. 

Hvis en ønsker en befaring i Rago nasjonalpark på våren foreslår sekretariatet at en strekker 
møtetidspunkt og befaring til begynnelsen av juni.    

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2013 

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Styret fastsetter følgende datoer for styremøtene i 2014: 

 3. mars 2014

 26.-27. juni 2014

 18.-19. september 2014

 9. desember 2014

2. Styret fastsetter følgende dato for AU’s første møte i 2014.

 28. januar 2014 

 Øvrige datoer fastsettes av AU i møtet 28. januar 2014

ST 73/2013 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 06.12.2013 

1. Siv Mossleth visste til sak som var oppe i faglig rådgivende utvalg 7. november, der en 
søker har fått redusert sin dispensasjon fra 4 til 2 snøscooterturer. Saken gjelder kjøring 
av handikappede. Mossleth var misfornøyd med at ikke alle opplysninger hadde 
fremkommet i saken når den ble fremlagt for styret. 

2. Styreleder orienterte styret om dialogen AU hadde gjennomført med Fylkesmannen i 
Nordland rundt organisering av styrets sekretariat. AU har signalisert behov for at en av 
stillingene i sekretariatet tillegges et lederansvar. 

3. Styreleder og styret takket av nasjonalparkforvalter Ole Petter Rundhaug som går  
tilbake i stilling som ass. rådmann i Rana etter 2 ½ år i nasjonalparkforvaltningens 
tjeneste.




