
  
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Storjord 
Dato: 12.03.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Kjell Magne Johansen Medlem 
Monika Sande Medlem 
Sverre Hagen Medlem 
Lars Kr. H. Evjenth Medlem 
Torsten Simonsen Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Per Thomas Kuhmunen Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 
  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Monika M. Sandaa Medlem 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Anne Wiik Medlem 
Astrid Olsen Medlem 

 
Merknader 
Kurt Gaup meldte ikke forfall. Astrid Olsen og Anne Wiik 
meldte forfall samme dag som møtet. Vara ble ikke innkalt. 
Vara for Inga-Lill Sundset har ikke svart på sekretariatets 
henvendelser. Vara for Monika Sandaa hadde ikke 
anledning til å møte.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Hanne Etnestad 
Oskar Pettersen 
Marte Turtum 
Sigrid E. Lium 

Sekretariatsleder 
Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 1/2019 Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 
ST 2/2019 Delegerte saker  2003/577 
DS 1/2019 Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - 

Dispensasjon for motorisert ferdsel - SKS 
Produksjon AS 

 2018/8056 

DS 2/2019 Re: Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat  - 
Dispensasjon for  motorisert ferdsel - SKS 
Produksjon AS 

 2018/8056 

DS 3/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for transport av varer 
og utstyr til hytte ved Kjemågvatnet - Finn 
Borkamo 

X 2013/974 

DS 4/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorferdsel til privat hytte ved Vestre 
Viskisvatnet- Svein Gunnar Albrigtsen 

 2013/809 

DS 5/2019 Saltfjellet landskapsvernområde  - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for transport av varer 
og utstyr til  Viskis - Arvid Norbergsen 

 2013/1680 

DS 6/2019 Saltfjellet landskapsvernområde  - Dispensasjon 
for motorisert transport til egen hytte ved 
Rundvann, Viskis - Frode Aronsen og Inge 
Aronsen 

 2018/7929 

DS 7/2019 Saltfjellet lvo - Motorisert ferdsel til egen hytte - 
Tor Schjelderup 

X 2012/8138 

DS 8/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorferdsel - Transport til privat hytte - Bjørn 
og Gunhild Karlsen 

X 2013/89 

DS 9/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra verneforskriften for nødvendig motorferdsel til 
hytte ved Østre Rundvann - Jim Aronsen 

 2019/1417 

DS 
10/2019 

Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon til 
motorferdsel for transport av varer og utstyr til 
hytte ved Øvre Viskis - John Arne Norbergsen og 
Evelyn Olsen Norbergsen 

 2014/1679 

DS 
11/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for bruk av snøskuter for transport av varer og 
utstyr til privat hytte i Jarbrudalen - Jan Steinar 
Olsen 

 2013/753 

DS 
12/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for transport av varer 
og utstyr - Kvitbergvatnet- Terje Berg 

 2016/1290 

DS 
13/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motoferdselforbudet for frakt av varer og utstyr 

 2013/1137 



til egen hytte ved Kvitbergvatnet - Jan-Even 
Jensen 

DS 
14/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for transport av varer 
og utstyr til Kvitbergvatn - Stein og Karin 
Berntsen 

 2013/932 

DS 
15/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte i Stabbursdalen - 
Arvid Stifjell 

 2016/639 

DS 
16/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorferdsel - Transport til hytte - Stolpen gård 

X 2011/587 

DS 
17/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet - Frakt av varer og 
utstyr til egen hytte- Jon Jakobsen 

 2016/929 

DS 
18/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert ferdsel for frakt av varer og utstyr til 
hytte ved Kvitbergvatnet - Finn Rusaanes 

 2019/1049 

DS 
19/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motoferdselsforbudet for bruk av snøskuter til 
transport av varer og utstyr til egen hytte ved 
Kvitbergvatn - Sissel og Kurt Ove Pettersen 

 2012/6759 

DS 
20/2019 

Gåsvatnan lvo og Saltfjellet-Svartisen np - 
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Kåre og 
Reidun Alm 

 2019/1444 

DS 
21/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motorferdselforbudet for transport av varer og 
utstyr til egen hytte ved Kvitbergvatnet- Tove 
Engan og Bodil Nordal 

 2013/769 

DS 
22/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for transport av varer 
og utstyr til privat hytte ved Store Gåsvatn - 
Benedicte Bøckmann - Christine Bøckmann-
Wilson 

 2018/6621 

DS 
23/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorferdsel til Kvitbergvatnet - Vidar Holm 

 2019/1425 

DS 
24/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert ferdsel til privat hytte ved 
Kvitbergvatnet - Astrid Marie Nilsen 

 2016/544 

DS 
25/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde  - 
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for 
transport av varer og utstyr til hytte i 
Stabbursdalen- - Lillian Trones Osbak og Helge 
Osbak 

 2013/517 

DS 
26/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde-  Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for bruk av scooter for 
transport av varer og utstyr til egen hytte  - Berit 
Nilsen 

 2018/713 



DS 
27/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for bruk av snøskuter til 
transport av varer og utstyr til egen hytte i 
Stabbursdalen - Ragnhild Christoffersen 

 2013/1532 

DS 
28/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for bruk av snøskuter for transport av varer og 
utstyr til egen hytte ved Kvitbergvatnet- Jan 
Steinar Olsen 

 2013/753 

DS 
29/2019 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for transport av varer 
og utstyr - Kvitbergvatnet-  Gerd Slåttholm 
Stolpen 

 2019/1378 

DS 
30/2019 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til hytte ved øvre Rosna - 
Johan Karbøl 

 2012/638 

DS 
31/2019 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til egen hytte ved 
Salbergvatnet - Ronny Ingvaldsen 

 2019/642 

DS 
32/2019 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til hytte ved Stor-Rosna - 
Stein Erik Hansen 

 2012/1173 

DS 
33/2019 

Saltfjellet-Svartisen - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Kjøring med snøskuter til hytte 
ved Djupvatnet - Trond Sivertsen 

 2016/952 

DS 
34/2019 

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon 
for motorisert transport til egen hytte ved 
Hessihompvatnet og i Harondalen - Hjalmar 
Johansen m.fl. 

 2013/751 

DS 
35/2019 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Marit Jensen Haugen 

 2015/7752 

DS 
38/2019 

Verneområdene på Saltfjellet - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for drift av foreningshytter - 
Kjemåvatn, Hessihompvatn og Nordre Bjøllåvatn 
- Saltdal jeger- og Fiskerforening 

 2012/9011 

DS 
36/2019 

Saltfjellet-Svartisen np - Disp for motorferdsel - 
Transport til hytte 

X 2018/2203 

DS 
37/2019 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon 
for motorferdsel - Transport av varer og utstyr til 
Åsvasshytta - Beiarn JFF 

 2019/755 

DS 
39/2019 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorferdsel med snøskuter for frakt av ved og 
utstyr til fritidseiendom - John-Harald Stendal 

 2019/1097 

ST 3/2019 Referatsaker  2003/577 
RS 1/2019 Avtale - samarbeid ved innsamling av innsekter i 

Junkerdalsura naturreservat - Universitetet Nord 
 2019/887 

RS 2/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - Svar på henvendelse 
om kjøring i Valnesfjord Rundt trase - Valnesfjord 

 2019/600 



idrettslag 
RS 3/2019 Høring - Besøksstrategi for Rago nasjonalpark  2017/984 
ST 4/2019 Omprioritering av tiltaksmidler 2019  2018/7974 
ST 5/2019 Láhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon - 

riving og flytting av eksisterende hytte - Statskog 
 2019/204 

ST 6/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - Innfallsport Håla - 
Oppfølging av bru- og veiutfordringer og veien 
videre 

 2016/4578 

ST 7/2019 MIDNOR - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - 
Søknad om bruk av snøskuter i forbindelse med 
kartlegging av kulturminner - Knut Sivertsen 

 2019/148 

ST 8/2019 Rago nasjonalpark - oversendelse av 
besøksstrategi til Miljødirektoratet for endelig 
godkjenning 

 2017/984 

ST 9/2019 Besøkssenter nasjonalpark Nordland - Ny 
naturutstilling og formidlingsansvar i Midtre 
Nordland 

 2019/1753 

ST 
10/2019 

Saltfjellet landskapsvernområde - Klage på villkår 
i dispensasjon for motorisert transport til hytte - 
Frode Aronsen 

 2018/7929 

ST 
11/2019 

Spørsmål/Svar  2003/577 

 
 

ST 1/2019 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.03.2019  
 
 

Innkalling og protokoll godkjennes - Enstemmig 
 
 
 

ST 2/2019 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.03.2019  
 

Delegerte saker tas til orientering - Enstemmig 
 
 
 



DS 1/2019 Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon for 
motorisert ferdsel - SKS Produksjon AS 

DS 2/2019 Re: Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat  - Dispensasjon for  
motorisert ferdsel - SKS Produksjon AS 

DS 3/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for transport av varer og utstyr til hytte ved Kjemågvatnet 
- Finn Borkamo 

DS 4/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon for motorferdsel til 
privat hytte ved Vestre Viskisvatnet- Svein Gunnar Albrigtsen 

DS 5/2019 Saltfjellet landskapsvernområde  - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for transport av varer og utstyr til  Viskis - Arvid 
Norbergsen 

DS 6/2019 Saltfjellet landskapsvernområde  - Dispensasjon for motorisert 
transport til egen hytte ved Rundvann, Viskis - Frode Aronsen og Inge Aronsen 

DS 7/2019 Saltfjellet lvo - Motorisert ferdsel til egen hytte - Tor Schjelderup 

DS 8/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon for motorferdsel - 
Transport til privat hytte - Bjørn og Gunhild Karlsen 

DS 9/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon fra verneforskriften 
for nødvendig motorferdsel til hytte ved Østre Rundvann - Jim Aronsen 

DS 10/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon til motorferdsel for 
transport av varer og utstyr til hytte ved Øvre Viskis - John Arne Norbergsen og 
Evelyn Olsen Norbergsen 

DS 11/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for bruk av 
snøskuter for transport av varer og utstyr til privat hytte i Jarbrudalen - Jan 
Steinar Olsen 

DS 12/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for transport av varer og utstyr - Kvitbergvatnet- Terje 
Berg 

DS 13/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motoferdselforbudet for frakt av varer og utstyr til egen hytte ved Kvitbergvatnet 
- Jan-Even Jensen 

DS 14/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for transport av varer og utstyr til Kvitbergvatn - Stein og 
Karin Berntsen 

DS 15/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert 
transport til hytte i Stabbursdalen - Arvid Stifjell 

DS 16/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Dispensasjon for motorferdsel - Transport til hytte - Stolpen gård 

DS 17/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Frakt av varer og utstyr til egen hytte- Jon Jakobsen 



DS 18/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert 
ferdsel for frakt av varer og utstyr til hytte ved Kvitbergvatnet - Finn Rusaanes 

DS 19/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motoferdselsforbudet for bruk av snøskuter til transport av varer og utstyr til 
egen hytte ved Kvitbergvatn - Sissel og Kurt Ove Pettersen 

DS 20/2019 Gåsvatnan lvo og Saltfjellet-Svartisen np - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Kåre og Reidun Alm 

DS 21/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselforbudet for transport av varer og utstyr til egen hytte ved 
Kvitbergvatnet- Tove Engan og Bodil Nordal 

DS 22/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for transport av varer og utstyr til privat hytte ved Store 
Gåsvatn - Benedicte Bøckmann - Christine Bøckmann-Wilson 

DS 23/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorferdsel til 
Kvitbergvatnet - Vidar Holm 

DS 24/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert 
ferdsel til privat hytte ved Kvitbergvatnet - Astrid Marie Nilsen 

DS 25/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde  - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for transport av varer og utstyr til hytte i Stabbursdalen- - 
Lillian Trones Osbak og Helge Osbak 

DS 26/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde-  Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for bruk av scooter for transport av varer og utstyr til 
egen hytte  - Berit Nilsen 

DS 27/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for bruk av snøskuter til transport av varer og utstyr til 
egen hytte i Stabbursdalen - Ragnhild Christoffersen 

DS 28/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for bruk av 
snøskuter for transport av varer og utstyr til egen hytte ved Kvitbergvatnet- Jan 
Steinar Olsen 

DS 29/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for transport av varer og utstyr - Kvitbergvatnet-  Gerd 
Slåttholm Stolpen 

DS 30/2019 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til 
hytte ved øvre Rosna - Johan Karbøl 

DS 31/2019 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til 
egen hytte ved Salbergvatnet - Ronny Ingvaldsen 

DS 32/2019 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til 
hytte ved Stor-Rosna - Stein Erik Hansen 

DS 33/2019 Saltfjellet-Svartisen - Dispensasjon fra verneforskriften - Kjøring med 
snøskuter til hytte ved Djupvatnet - Trond Sivertsen 



DS 34/2019 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert 
transport til egen hytte ved Hessihompvatnet og i Harondalen - Hjalmar 
Johansen m.fl. 

DS 35/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Marit Jensen 
Haugen 

DS 38/2019 Verneområdene på Saltfjellet - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for drift av foreningshytter - Kjemåvatn, Hessihompvatn 
og Nordre Bjøllåvatn - Saltdal jeger- og Fiskerforening 

DS 36/2019 Saltfjellet-Svartisen np - Disp for motorferdsel - Transport til hytte 

DS 37/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for motorferdsel - 
Transport av varer og utstyr til Åsvasshytta - Beiarn JFF 

DS 39/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon for motorferdsel med 
snøskuter for frakt av ved og utstyr til fritidseiendom - John-Harald Stendal 

 

 

ST 3/2019 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.03.2019  
 
 

Styrets behandling: 
Styret ser positivt på at det utføres kartlegginger av insekter, dyr og fugleliv jfr. 
referatsak 1/2019 og ønsker at det kan utføres flere slike kartlegginger å styrke 
kunnskapsgrunnlaget for våre verneområder.   
 
Referatsakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 

RS 1/2019 Avtale - samarbeid ved innsamling av innsekter i Junkerdalsura 
naturreservat - Universitetet Nord 

RS 2/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - Svar på henvendelse om kjøring i 
Valnesfjord Rundt trase - Valnesfjord idrettslag 

RS 3/2019 Høring - Besøksstrategi for Rago nasjonalpark 

  



ST 4/2019 Omprioritering av tiltaksmidler 2019 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre gjør følgende endringer for bruk av årets 
tiltaksmidler: 

- Prosjekt 3: Hogst Junkerdalsura endres fra 2 000 000,- til 1 568 000,- 
- Prosjekt 4: Brukes i Langvassdalen-Ruffedalen tidlig på året, omsøkes senere på 

supplerende tildeling.  
- Prosjekt 5: Nye nettsider utgår, utenfor postformål og skal avventes til Miljødirektoratet 

av utredet mulighetene for felles overbygging 
- Prosjekt 13, 14 og15 utgår (vedlikehold og drift av anlegg i Saltfjellet og Rago og 

transport av ved og gass til turistforeningshytter).  
- Prosjekt 19: Uttak av plantet gran i Jarbrudalen, utgår.  
- Prosjekt 21: Klopplegging i Stormdalen, utgår 
- Prosjekt 25: Utbedringer på veien til Jarbrufjell gård, utgår. 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.03.2019  
 
Styrets behandling 
Sekretariatsleder orienterte om saken og innstillinga. 
 
Kjell Magne Johansen gjorde styret oppmerksom på at prosjektnummereringa i 
innstillinga ikke stemte med vedlegget (Miljødirektoratets svar på søknad om 
tiltaksmidler). 
 
Styret vedtok endring av prosjektnummerering slik at vedtaket samsvarer med 
nummereringen i svar fra Miljødirektoratet – enstemmig 
 
Geir Waage fremmet to tilleggsforslag: «Styret ber arbeidsutvalget om å ta opp den 
pågående saken om ressurssituasjon i Midtre Nordland med regjeringen, og ber 
administrasjon om å lage en sak til supplerende tildeling av tiltaksmidler» 
 
«Styret ber arbeidsutvalget om å sende notatet om ressurssituasjonen i Midtre 
Nordland til styrets ni kommuner. Kommunene bes komme med tilbakemelding på om 
de synes intensjonen med et samlet nasjonalparkstyre er oppfylt».  
 
 
Styret tok disse forslagene til votering. Enstemmig vedtatt.  
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre gjør følgende endringer for bruk av årets 
tiltaksmidler: 
 

- Prosjekt 3: Hogst Junkerdalsura endres fra 2 000 000,- til 1 568 000,- 
- Prosjekt 4: Brukes i Langvassdalen-Ruffedalen tidlig på året, omsøkes senere på 

supplerende tildeling.  
- Prosjekt 6: Nye nettsider utgår, utenfor postformål og skal avventes til Miljødirektoratet 

av utredet mulighetene for felles overbygging 
- Prosjekt 14, 15 og 16 utgår (vedlikehold og drift av anlegg i Saltfjellet og Rago og 

transport av ved og gass til turistforeningshytter).  



- Prosjekt 20: Uttak av plantet gran i Jarbrudalen, utgår.  
- Prosjekt 23: Klopplegging i Stormdalen, utgår 
- Prosjekt 27: Utbedringer på veien til Jarbrufjell gård, utgår. 

Styret ber arbeidsutvalget om å ta opp den pågående saken om ressurssituasjon i 
Midtre Nordland med regjeringen, og ber administrasjon om å lage en sak til 
supplerende tildeling av tiltaksmidler 

 
Styret ber arbeidsutvalget om å sende notatet om ressurssituasjonen i Midtre 
Nordland til styrets ni kommuner. Kommunene bes komme med tilbakemelding på 
om de synes intensjonen med et samlet nasjonalparkstyre er oppfyllt 

 
 

ST 5/2019 Láhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon - riving og 
flytting av eksisterende hytte - Statskog 

Forslag til vedtak 
Endelig behandling av søknaden utsettes til forvaltningsplan med besøksstrategi er 
godkjent. Behovet for et åpent husvær som den omsøkte Tiderstedthytta skal vurderes 
i dette arbeidet.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.03.2019  
 
Styrets behandling: 
Per Thomas Kuhmunen ønsker en grundigere vurdering av påvirkninger på reindrifta 
når denne saken skal forankres i forvaltningsplan og besøksstrategi. Han understreker 
at reindrifta ikke tåler flere åpne husvær i området.  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 6/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - Innfallsport Håla - Oppfølging 
av bru- og veiutfordringer og veien videre 

Forslag til vedtak 
Situasjonen i Håla er ikke unik i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets områder og en 
medfinansiering kan skape uheldige forventinger for øvrige områder og utfordringer. 
Nasjonalparkstyret kan ikke dekke kostnader knyttet til opprustning og vedlikehold av 
veier og bruer, og vil derfor ikke bidra med midler til opprusting av Dambrua inn til Håla. 
 
Nasjonalparkstyret vurderer i videre besøksstrategiarbeid hvor vidt det bør prioriteres 
en innfallsport i Håla og om denne kan anlegges utenfor Dambrua.  
 
 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.03.2019  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 7/2019 MIDNOR - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
bruk av snøskuter i forbindelse med kartlegging av kulturminner - 
Knut Sivertsen 

Forslag til vedtak 
Knut Sivertsen gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark for bruk av snøskuter til persontransport i forbindelse med kartlegging av 
samiske kulturminner.  
 
Dispensasjon gjelder også for Toril Sivertsen og Gunnar Storhaug. 
 
Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 
- Dispensasjonen kan benyttes i området mellom Tollådalen, sør for Søndre 

Bjøllåvatn, Krukki, Flatfjellet mellom Hedningedalen og Stormdalen. Kjøring i 
Stallogropa skal unngås.   

- Dispensasjonen er gyldig i tre dager i perioden 1. mars til 30. april 2019. 
- Dispensasjon gjelder for inntil tre snøskutere. 
- Kjøring er forbudt mellom 23:00 og 07:00. 
- Kjøring skal unngås i påskeuka (mellom palmelørdag og 2. påskedag). 
- Det skal tas hensyn til andre brukere av nasjonalparken. 
- Kulturminnene ligger i et viktig kalvingsland for Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

Distriktet skal kontaktes før kjøring.  
- Det skal føres kjørebok før kjøring og forevises ved kontroll.  
- Det skal også innhentes dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark fra de 

aktuelle kommunene, samt grunneiers tillatelse.  

Knut og Toril Sivertsen inviteres til å presentere de aktuelle kulturminnene sammen 
med  den historiske bruken av området, etter nærmere avtale.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 8/2019 Rago nasjonalpark - oversendelse av besøksstrategi til 
Miljødirektoratet for endelig godkjenning 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oversender besøksstrategi for Rago nasjonalpark til 
Miljødirektoratet for endelig godkjenning. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 9/2019 Besøkssenter nasjonalpark Nordland - Ny naturutstilling og 
formidlingsansvar i Midtre Nordland 

 
Forslag til vedtak 1 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker at Besøkssenter nasjonalpark Nordland skal 
være foretrukket informasjonssenter for sine nasjonalparker og verneområder. Under 
følgende forutsetninger: 

- Det etableres formelle kanaler mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Nordland 
nasjonalparksenter. Enten ved at: 

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre blir representert i senterets styre 
2. Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har årlige møter med 

styret til Nordland nasjonalparksenter.   
- Besøkssenter nasjonalpark Nordland tildeles økte ressurser til å bedrive naturveiledning 

og informasjonsarbeid for de øvrige nasjonalparkene. 
- Økte ressurser må gjenspeiles i økt aktivitet/tilstedeværelse ute i de nye geografiske 

områdene, og ikke bindes opp til mer aktivitet på Storjord.   
- Det etableres satellitter: sør for Saltfjellet, vest for Saltfjellet, Sørfold og Kjerringøy i 

henhold til etablerte planer i prosjektet «Utvikling av Nordland nasjonalparksenter til 
Nasjonal naturhus». 

 
Forslag til vedtak 2:  



Midtre Nordland nasjonalparkstyre støtter Miljødirektoratets anbefaling om å lage en 
naturutstilling som omfatter hele nasjonalparkstyrets geografiske virkeområde.  
 
Sekretariatsleder skal delta i prosjektgruppe / arbeidsgruppe for ny naturutstilling 
 
<…uten innstilling…..> skal delta i styringsgruppe for ny naturutstilling. 
 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.03.2019  
 
Styrets behandling:  
Geir Waage fremmet alternativ forslag til vedtak:  
«Det etableres formelle kanaler mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Nordland 
nasjonalparksenter ved at Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har to 
årlige møter med styret til Nordland nasjonalparksenter». 
 
Enstemmig vedtatt at Geir Waage representerer Midtre Nordland nasjonalparkstyre i 
styringsgruppa til den nye naturutstillinga på Nordland nasjonalparksenter.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Vedtak 1: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker at Besøkssenter nasjonalpark Nordland skal 
være foretrukket informasjonssenter for sine nasjonalparker og verneområder. Under 
følgende forutsetninger: 

- Det etableres formelle kanaler mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Nordland 
nasjonalparksenter ved at Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har to 
årlige møter med styret til Nordland nasjonalparksenter.   

- Besøkssenter nasjonalpark Nordland tildeles økte ressurser til å bedrive naturveiledning 
og informasjonsarbeid for de øvrige nasjonalparkene. 

- Økte ressurser må gjenspeiles i økt aktivitet/tilstedeværelse ute i de nye geografiske 
områdene, og ikke bindes opp til mer aktivitet på Storjord.   

- Det etableres satellitter: sør for Saltfjellet, vest for Saltfjellet, Sørfold og Kjerringøy i 
henhold til etablerte planer i prosjektet «Utvikling av Nordland nasjonalparksenter til 
Nasjonal naturhus». 

Vedtak 2: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre støtter Miljødirektoratets anbefaling om å lage en 
naturutstilling som omfatter hele nasjonalparkstyrets geografiske virkeområde.  
 
Sekretariatsleder skal delta i prosjektgruppe / arbeidsgruppe for ny naturutstilling 
 
Geir Waage skal delta i styringsgruppe for ny naturutstilling. 
 

ST 10/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Klage på villkår i 
dispensasjon for motorisert transport til hytte - Frode Aronsen 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret opprettholder villkår i dispensasjon av 06.02.19 for motorisert transport til 
hytte ved Rundvatnet i Viskis, da vilkårene er i samsvar med etablert forvaltningspraksis.  



Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen har kommet med nye momenter som 
gir grunnlag for å gjøre om vilkåret om begrensning av kjøring i påsken. 
Klagen oversendes Miljødirektoratet for endelige behandling 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 11/2019 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.03.2019  

Spørsmål / svar: 
Søknad om utlegging av gytegrus i Láhko 
Sekretariatet orienterte om en sent innkommen søknad fra Statskraft om motorferdsel 
for å legge ut gytegrus i gytebekker knyttet til tre vatn i Láhko. Søknaden kommer som 
et resultat av at Fylkesmannen i Nordland har trukket tilbake utsettingspålegget til 
Statskraft. Sekretariatet ba styret ta stilling til hvordan saken behandles, da de ønsker å 
benytte skuter på vinterføre, før kommende styremøte. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å imøtekomme ønsket om rask 
saksbehandling. Saken behandles på førstkommende styremøte.  
 
Orientering om saker behandlet i arbeidsutvalget 
Sekretariatsleder orienterte om to søknader som ble behandlet i arbeidsutvalget for 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 1. mars 2019. Den ene søknaden omhandlet 
droneflyging i Sjunkhatten og tiltakshaver ønsket å utføre opptakene så tidlig som mulig 
i mars. Sekretariatet vurderte saken slik at det vil være en fordel for fugle- og dyreliv at 
droneflyginga gjennomføres før yngle- og hekkeperiode.  
 
Den andre saken var Saltdal kommunes søknad om å preparere skiløype fra 
Trollhauan til Gohøla på Skjevlfjell. Saltdal hadde søkt om tillatelse til å preparere 
denne løypa fra 1. mars til 15. mai. Saltfjellet reinbeitedistrikt har fått uttalt seg i saken 
og sagt at de ikke ønsker at denne prepareres etter 1. mai, noe sekretariatet støttet. 
Ved å gi dispensasjon 1. mars fikk Saltdal kommune anledning til å kjøre opp skiløype i 
vinterferieuka, noe som ble vurdert som positivt siden innstillingen innsnevret 
mulighetene for kjøring i mai.  


