
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Saltfjellet hotell Polarsirkelen 
Dato: 14.12.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Kjell Magne Johansen Medlem 
Sverre Hagen Medlem 
Lars Kr. H. Evjenth Medlem 
Astrid Olsen Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Monika M. Sandaa Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Torsten Simonsen MEDL 
Anne Wiik MEDL 
Per Thomas Kuhmunen MEDL 
Monika Sande MEDL 
  

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 
Navn 
Kurt Gaup 

Funksjon 
Styremedlem 

 
 
Merknader 
Alle forfall kom tett opp mot styremøtet, vara ikke innkalt. 
Under generering av saksliste har rekkefølgen på 
dokumentene stokket seg. Derfor er det ikke samsvar med 
rekkefølgen i sakslista og i selve dokumentet. 

 
 
  



Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Hanne Etnestad 
Sigrid E. Lium 

Sekretariatsleder 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 

Orienteringer 

Sekretariatsleder orienterte om ressurssituasjonen på Storjord, som skulle være tema 
på møte med rådgivende utvalg. Notatet som ble utarbeidet i forbindelse med forrige 
styremøte lå til grunn for presentasjonen. Sekretariatsleder presenterte også løsninger 
drøftet i møte mellom MNNPS, Nordland nasjonalparksenter og Miljødirektoratet. 
Avslutningsvis ble resultatet fra høstens rekrutteringsprosess presentert. Oskar 
Pettersen og Marte Turtum har takket ja til stillingene som nasjonalparkforvaltere, og vil 
være på plass i starten av mars.  
 
Sigrid E. Lium presenterte, i kraft av sin stilling som naturveileder på Besøkssenter 
nasjonalpark Nordland, prosjektet som går på senterets arbeid med å lage ny 
naturutstilling på Storjord. Denne saken ble videre drøftet under ST 59/2018 «spørsmål 
og svar».  
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 
50/2018 

Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
51/2018 

Delegerte saker  2003/577 

DS 
43/2018 

Avslag på søknad om dispensasjon for 
motorferdsel i Stolia naturreservat og Saltfjell - 
Svartisen Nasjonalpark - Jørn Rødahl 

 2018/5915 

DS 
44/2018 

Dispensasjon til oppkjøring av skiløyper - 
Gåsvatnan landskapsverneområde - Beiarn 
kommune og IL Stormfjell 

 2012/7237 

DS 
45/2018 

Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Frakt av 
utstyr og varer - Láhko nasjonalpark - Glomfjord 
Røde Kors 

 2018/6484 

DS 
46/2018 

Dispensasjon for bruk av ATV/snøscooter for 
ekstraordinær nedsanking - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Øyvind Stolpen 

 2011/587 

DS 
47/2018 

Dispensasjon til motorferdsel til frakt av utstyr - 
Lahko nasjonalpark - Glomfjord Røde Kors 

 2018/6484 

DS 
48/2018 

Dispensasjon til motorferdsel - Frakt av stolper 
med helikopter - Sjunkhatten nasjonalpark - Indre 
Salten energi AS 

 2016/4531 

DS 
49/2018 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for bruk 
av drone ved Argaladhytta innenfor Junkerdal 
nasjonalpark - Bodø og omegn turistforening 

 2018/3842 

ST 
52/2018 

Referatsaker  2003/577 

RS 
24/2018 

Drøftemøte med befaring - veien inn til Håla  2016/4578 

RS 
25/2018 

Angående henvendelse om merking av toppturer 
til Solvågtind og Ølfjellet 

 2018/5811 

RS 
26/2018 

Henvendelse om merking av toppturer til 
Solvågtinden og Ølfjellet - Junkerdal nasjonalpark 

 2018/5811 

ST 
53/2018 

Søknad om tiltaksmidler 2019  2018/7974 

ST 
54/2018 

Søknad om motoroferdsel / innspill til 
forvaltningsplan - Láhko nasjonalpark - Vitar AS 
v. Anne-Marit Olsen 

 2014/3695 

ST 
55/2018 

Organisering i sekretariatet og 
virksomhetsplanlegging 2019 

 2018/7880 



ST 
56/2018 

Rago nasjonalpark - oversendelse av 
besøksstrategi til Miljødirektoratet for faglig 
godkjenning 

 2017/984 

ST 
57/2018 

Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
2019 

 2018/7880 

ST 
58/2018 

Drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
kap.post 1420.21 - Oppfølging av 
ressurssituasjonen for verneområdene i Midtre 
Nordland 

 2018/7880 

ST 
59/2018 

Spørsmål/Svar  2003/577 

 
 

ST 50/2018 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.12.2018  
 

Innkalling og protokoll godkjennes - Enstemmig 
 
 
 

ST 51/2018 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.12.2018  

Delegerte saker tas til orientering - enstemmig 
 
 



DS 43/2018 Avslag på søknad om dispensasjon for motorferdsel i Stolia 
naturreservat og Saltfjell - Svartisen Nasjonalpark - Jørn Rødahl 

DS 44/2018 Dispensasjon til oppkjøring av skiløyper - Gåsvatnan 
landskapsverneområde - Beiarn kommune og IL Stormfjell 

DS 45/2018 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Frakt av utstyr og varer - 
Láhko nasjonalpark - Glomfjord Røde Kors 

DS 46/2018 Dispensasjon for bruk av ATV/snøscooter for ekstraordinær 
nedsanking - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Øyvind Stolpen 

DS 47/2018 Dispensasjon til motorferdsel til frakt av utstyr - Lahko nasjonalpark - 
Glomfjord Røde Kors 

DS 48/2018 Dispensasjon til motorferdsel - Frakt av stolper med helikopter - 
Sjunkhatten nasjonalpark - Indre Salten energi AS 

DS 49/2018 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for bruk av drone ved 
Argaladhytta innenfor Junkerdal nasjonalpark - Bodø og omegn turistforening 

 

 

ST 52/2018 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.12.2018  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Styret ba sekretariatet redegjøre for oppfølging av møte med veiforening, NFK og 
Fauske kommune. Prinsipielt i grenseland for hva styret skal bidra med å gi penger til. 
Det skrives ny sak for styret når det foreligger en utvidet rapport fra SafeControl.   
 
 
 



RS 24/2018 Drøftemøte med befaring - veien inn til Håla 

RS 25/2018 Angående henvendelse om merking av toppturer til Solvågtind og 
Ølfjellet 

RS 26/2018 Henvendelse om merking av toppturer til Solvågtinden og Ølfjellet - 
Junkerdal nasjonalpark 

 

ST 58/2018 Drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre kap.post 
1420.21 - Oppfølging av ressurssituasjonen for verneområdene i 
Midtre Nordland 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 550 000,- til drift av nasjonalparkstyret i 
2019, etter følgende fordeling av midlene: 
 

Budsjett 2018 
1 Møtehonorar  kr   240 000,- 
2 Arbeidsutvalg  kr     30 000,- 
3 Reiseregninger  kr   125 000,-  
4 Møteutgifter  kr   130 000,-  
6 Reiseregninger FRU  kr     10 000,-    
7 Representasjon / 

gaver 
 kr       5 000,-  

 
SUM  kr   550 000,- 

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 605 000,- til følgende 
kartlegginger/medvirkningsprosesser (i prioritert rekkefølge): 

1. 150 000,- Kartlegging av husvære i verneområder 
2. 79 000,- Kartlegging av fjellender i hht plan fra Statskog Fjelltjenesten 
3. 150 000,- Sårbarhetskartlegging etter ny metodikk langs Nordlandsruta. Oppstart i 

gjenstående partier av ruta i Junkerdal nasjonalpark. Vil på sikt inkludere Stor-
Graddis naturreservat, Saltfjellet landskapsvernområde, Dypen naturreservat og 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Usikkert hva totalrammen på et slik prosjekt vil 
være, men starter med en sum og kartlegger så langt det rekker.   

4. 26 000,- kartlegging av innmarka rundt Jarbrufjell gård i Gåsvatnan 
landskapsvernområde.  

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker også ressurser i form av en 
engasjementsstilling til besøksstrategier og forvaltningsplaner for alle verneområdene 
er på plass. Skal nasjonalparkstyret nå de nasjonale målene om at alle nasjonalparker 
skal ha besøksstrategier innen 2020 må det tildeles ekstra ressurser de to neste årene. 
Konsekvensene av manglende ressurser vil påvirke implementeringa og kvaliteten på 
merkevaren Norges Nasjonalparker.   
 
Merknad til innstillinga: 
Sekretariatsleder skal sammen med daglig leder på Nordland nasjonalparksenter møte 
Miljødirektoratet 11. desember 2018 for å diskutere felles utfordringer knyttet til 



informasjonsarbeid og ressurssituasjonen. Saken/innstillinga kan endres etter dette 
møtet.  
 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.12.2018  
 
Styrets behandling: 
Styret ba administrasjon utarbeidet et endelig vedtak der konklusjonen fra møte med 
Miljødirektoratet fremkommer av et eget avsnitt.  
 
«Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om lønnsmidler tilsvarende en 50 % 
stillingsressurs til prosjektstilling som informasjonsmedarbeider for styret og Nordland 
nasjonalparksenter. Etter møte med Miljødirektoratet 11. desember kom dette frem 
som et forslag til å styrke informasjonsarbeidet i Midtre Nordland. Det var 
Miljødirektoratet som la frem dette som et forslag til løsning. Dette med forbehold om at 
Nordland nasjonalparksenter innvilges midler til sin del av stillinga. 
Arbeidsgiveransvaret legges til Nordland nasjonalparksenter».  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Vedtak 1: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 550 000,- til drift av nasjonalparkstyret i 
2019, etter følgende fordeling av midlene: 
 

Budsjett 2019 
1 Møtehonorar  kr   240 000,- 
2 Arbeidsutvalg  kr     30 000,- 
3 Reiseregninger  kr   125 000,-  
4 Møteutgifter  kr   130 000,-  
6 Reiseregninger FRU  kr     10 000,-    
7 Representasjon / 

gaver 
 kr       5 000,-  

 
SUM  kr   550 000,- 

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 605 000,- til følgende 
kartlegginger/medvirkningsprosesser (i prioritert rekkefølge): 

5. 150 000,- Kartlegging av husvære i verneområder 
6. 79 000,- Kartlegging av fjellender i hht plan fra Statskog Fjelltjenesten 
7. 150 000,- Sårbarhetskartlegging etter ny metodikk langs Nordlandsruta. Oppstart i 

gjenstående partier av ruta i Junkerdal nasjonalpark. Vil på sikt inkludere Stor-
Graddis naturreservat, Saltfjellet landskapsvernområde, Dypen naturreservat og 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Usikkert hva totalrammen på et slik prosjekt vil 
være, men starter med en sum og kartlegger så langt det rekker.   

8. 26 000,- kartlegging av innmarka rundt Jarbrufjell gård i Gåsvatnan 
landskapsvernområde.  

 
 
Vedtak 2: 



Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker også ressurser i form av en 
engasjementsstilling til besøksstrategier og forvaltningsplaner for alle verneområdene 
er på plass. Skal nasjonalparkstyret nå de nasjonale målene om at alle nasjonalparker 
skal ha besøksstrategier innen 2020 må det tildeles ekstra ressurser de to neste årene. 
Konsekvensene av manglende ressurser vil påvirke implementeringa og kvaliteten på 
merkevaren Norges Nasjonalparker.   
 
Vedtak 3: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om lønnsmidler tilsvarende en 50 % 
stillingsressurs. Sammen med Nordland nasjonalparksenter ønsker man å etablere ei 
felles prosjektstilling som informasjonsmedarbeider. Etter møte med Miljødirektoratet 
11. desember, hvor ressurssituasjonen i sekretariatet og på besøkssenteret ble drøftet, 
la Miljødirektoratet la frem dette som et forslag til løsning, etter vellykkede forsøk på 
denne løsningen andre steder i landet. Vår felles utfordring er å ha nok tilgjengelige 
ressurser til å kunne jobbe med å implementere den nye merkevarestrategien etter at 
besøksstrategiene etter hvert begynner å bli godkjente. En informasjonsmedarbeider 
kan være pådriver i en rekke tiltak som kreves i dette arbeidet, men forvalterne må 
være involverte.  
 
Dette med forbehold om at Nordland nasjonalparksenter innvilges midler til sin del av 
stillinga. Arbeidsgiveransvaret legges til Nordland nasjonalparksenter, men arbeidstida 
skal fordeles likt.  
 
 

ST 57/2018 Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2019 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal ha fire styremøter i 2019. 
 
Sekretariatet foreslår følgende datoer for møter og befaringer.  
 

- 7. mars, Storjord. 
- 11. – 12. juni, Meløy, befaring til Engenbreen/Tåkeheimen  
- 19. – 20. september, Storjord, befaring Junkerdalsura naturreservat 
- 12. – 13. desember, Saltfjellet hotell, møte med RU og AK 12. desember.  

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.12.2018  
 
Styrets behandling 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre kom frem til et omforent forslag til møtedatoer: 
 

1. Møte: 12. mars 
2. Møte med befaring: 20. – 21. juni, befaring Engabreen 
3. Møte med befaring: 19. – 20. september Junkerdalsura og Namnlausdalen 
4. Møte med RU/AK og styremøte: 11. – 12. desember 

 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal ha minimum fire styremøter i 2019. Disse 
styremøtene legges til følgende datoer: 
 
 12. mars 2019, kl. 10:00, Styremøte, Storjord 

 
 20. – 21. juni 2019 Styremøte med befaring til Engenbreen. Møtested Meløy. 
 
 19. – 20. september 2019. Styremøte med befaring i Junkerdalsura og Namnlausdalen. 

Møtested: Storjord/Lønsdal 
 
 11. – 12. desember 2019. Møte med RU/AK og styremøte: Saltfjellet hotell Polarsirkelen 

 
 
 

ST 55/2018 Organisering i sekretariatet og virksomhetsplanlegging 
2019 

Forslag til vedtak 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar virksomhetsplan og organisering til orientering.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er innforstått med at det kan komme endringer i de 
skisserte planene etter samtaler med de nye og gamle forvalterne. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.12.2018  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 53/2018 Søknad om tiltaksmidler 2019 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 3 900 000,- til gjennomføring av tiltak i 
sine verneområder i 2019. Vedlagt ligger prioritert tiltaksliste som godkjennes av styret 
med følgende endringer:  
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 



 
Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste etter styrets prioriteringer før oversending til 
Miljødirektoratet innen 10. januar 2019.  
 
Sekretariatet melder administrativt inn behov for B-oppdrag for 2019.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.12.2018  
 
Styrets behandling 
Sekretariatsleder gikk gjennom innspill som har kommet i forkant av møtene. Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre ønsket å etablere et prosjekt på dette med ulovlig 
bålbrenning og ønsket at arbeidet med dette fortsetter, selv om det ikke søkes midler 
om dette over tiltaksmidlene.  
 
Geir Waage foreslo å ta ut siste del av setning i første avsnitt «med følgende 
endringer» (da det ikke ble foreslått endringer). Enstemmig vedtatt. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 3 900 000,- til gjennomføring av tiltak i 
sine verneområder i 2019. Vedlagt ligger prioritert tiltaksliste som godkjennes av styret. 
 
Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste etter styrets prioriteringer før oversending til 
Miljødirektoratet innen 10. januar 2019.  
 
Sekretariatet melder administrativt inn behov for B-oppdrag for 2019.  
 
 
 

ST 54/2018 Søknad om motoroferdsel / innspill til forvaltningsplan - 
Láhko nasjonalpark - Vitar AS v. Anne-Marit Olsen 

Forslag til vedtak 
Søknad om motorferdsel avslås. Uten godkjent forvaltningsplan er det ingen hjemmel 
for slik kjøring. 
 
Innspillet tas med i behandling av forvaltningsplan, og forvaltningsplan skrives om slik 
at Vitar As også kan benytte den spesifikke unntakshjemmelen. Omfang og vilkår for 
kjøringa avklares i forvaltningsplanarbeidet.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.12.2018  
 
Styrets behandling 



Styret ba sekretariatet om å følge opp forvaltningsplanen for Láhko som ligger til faglig 
godkjenning hos Miljødirektoratet. Sekretariatsleder sendte epost til Miljødirektoratet 
like etter møtet, og fikk til svar at denne kommer i retur i løpet av de nærmeste dagene.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 56/2018 Rago nasjonalpark - oversendelse av besøksstrategi til 
Miljødirektoratet for faglig godkjenning 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oversender besøksstrategi for Rago nasjonalpark til 
Miljødirektoratet for faglig gjennomgang med følgende endringer: 
1. …………. 
2. …………. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.12.2018  
 
Styrets behandling 
Styret drøftet innspillene som Statskog presenterte på møtet med rådgivende utvalg. 
Besøksstrategien er ikke til hinder for de tiltakene som ble presentert. Spørsmålet om 
elgjakt bør ikke behandles i besøksstrategiarbeidet, men følges opp i forbindelse med 
forslag om ny forskrift.  
 
Geir Waage foreslo å fjerne siste del av setning: «med følgende endringer» (heller ikke 
her ble det foreslått endringer).  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oversender besøksstrategi for Rago nasjonalpark til 
Miljødirektoratet for faglig gjennomgang. 
 
 
 

 

ST 59/2018 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.12.2018  
 
 



Spørsmål og svar?  
 
Nasjonalparkkonferanse:  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre bør initiere til at man også arrangerer en konferanse 
som er bedre tilpasset hver enkelt nasjonalpark lokalt. Næringsliv, frivillige 
organisasjoner, reiseliv, reindrift kan være relevante aktører. En mindre konferanse i 
tillegg til Velkommen Inn. Legges frem som sak på neste styremøte.  
 
Autorisasjonsbrev Besøkssenter nasjonalpark Nordland 
I autorisasjonsbrevet fra Miljødirektoratet står det: «Besøkssenter nasjonalpark 
Nordland skal utforme en ny naturutstilling med utgangspunkt i alle fem 
nasjonalparkene i Midtre Nordland». Må se på forholdet mellom innsatsen på Storjord 
og satellitter, og samtidig se på digitale løsninger.  
 
Ny sak på førstkommende styremøte 8. mars 2019.  
 
 
 
 


