
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Straumen (Sørfold kommune)
Dato: 18.02.2013
Tidspunkt: 09:30-16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon

Siv Mossleth Leder
Eva Stina Anderson Nestleder
Arild Nohr Medlem
Arne B. Vaag Medlem
Mari Ann Bjørkli Medlem
Lars Kr. H. Evjenth Medlem
Torstein Simonsen Medlem
Hilde Skogsholm
Johan Petter Røssvoll
Gudbjørg Navjord

Medlem
Medlem
Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Lisa Maria Blind Medlem
Per Thomas Kuhmunen Medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for
Per Ole Andersen Oskal Per Thomas Kuhmunen

Følgende medlemmer møtte ikke:
Navn Funksjon

Mats Jonas Pavall  Medlem 

Fra administrasjonen møtte:

Navn         Stilling
Hanne Etnestad         Nasjonalparkforvalter

  Ronny Skansen        Nasjonalparkforvalter 
  Ole Petter Rundhaug   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 1/2013 Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 2/2013 Referatsaker 2003/577

RS 1/2013 Innspill til nasjonalparkstyrets vedtak -
Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til saueleting i 
Fauske og Sørfold kommuner – Brev fra 
Fylkesmannen i Nordland 

2012/7868

RS 2/2013 Referatsak - Høringsbrev - forslag til 
forvaltningsplan for Rago nasjonalpark

2011/5030

RS 3/2013 Rundskriv vedrørende retningslinjer om 
redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark 
og verneområder – Miljøverndepartementet datert 
31.01.2013 

2012/214

RS 4/2013 Informasjon om Làkhu nasjonalpark 2013/366

RS 5/2013 Endringer i vedtektene for nasjonalpark-
/verneområdestyrene – delegering av myndighet 
– Miljøverndepartementet 

2013/142

RS 6/2013 Vurdering av habilitet - "Sykkelprosjektet", Saltdal 
kommune- brev fra Fylkesmannen i Nordland, 
datert 08.01.2013

2011/7506

RS 7/2013 Høringsbrev - Endringer i naturoppsynsloven og 
naturmangfoldloven – Miljøverndepartementet 

2013/153

RS 8/2013 Oppfølging av Fylkesdelplan Sjunkan-
Misten/hovedinnfallsporter Sjunkhatten 
nasjonalpark – mail fra Bodø kommune 

2011/4745

ST 3/2013 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til bruk av snøscooter i forbindelse 
med transport av bagasje til Erlingbu -
Mellommyra barnehage, Bodø

2012/1842



ST 4/2013 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften i forbindelse 
med bygging av gapahuk og utvidelse av naust 
ved Hella i Sjunkfjorden i Sørfold kommune - Alf 
Magne Kristiansen

2012/8640

ST 5/2013 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften i forbindelse 
med bruk av scooter til habiliteringsopphold -
Valnesfjord helsesportsenter

2012/1297

ST 6/2013 Rago nasjonalpark - Søknad om motorisert 
transport i forbindels med gjenreisning av 
Fjellrosen - Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskeforening

2012/162

ST 7/2013 Rago nasjonalpark - Klage på vedtak - Fjellrosen 
- Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening

2011/9150

ST 8/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om motorisert 
transport til Calalveshytta og Balvasshytta -
Sulitjelma og omegn turistforening

2013/789

ST 9/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon for motorisert transport til Sølvbakk, 
Rosna og Fuglevatnet - Sulitjelma jeger- og 
fiskeforening

2013/599

ST 
10/2013

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon for motorferdsel til hytte øvre 
Risedal / Dorro - Raymond Osbakk

2013/846

ST 
11/2013

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon 
for motorisert transport til hytte ved 
Kvitbergvatnet - Lennart og Marit J. Haugen

2012/1530

ST 
12/2013

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - søknad om 
bruk av snøskuter til nødvendig transport til 
Saltfjellstua - Rana Turistforening

2012/1964

ST 
13/2013

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - søknad om 
bruk av snøskuter til nødvendig transport til 
Krukkistua - Rana Turistforening

2012/1964

ST 
14/2013

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - søknad om
bruk av snøskutert til nødvendig transport til hytte 
ved Djupvatnet - Tore Sivertsen

2012/8745

ST 
15/2013

Saltfjellet landskapsvernområde - 2 Søknad om 
dispensasjon for forlegning av fiberkabel over 
Saltfjellet - Dragefossen Kraftanlegg AS

2012/8216

ST 
16/2013

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon for motorisert ferdsel til hytte ved 
Øvre Viskisvann - Tor Schjelderup

2012/8138

ST 
17/2013

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon for motoriser transport til hytte ved 

2013/974



Kjemåvatnet - Finn Borkamo

ST 
18/2013

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon for bruk av snøskuter til 
persontransport - Gunnhild Karlsen

2013/89

ST 
19/2013

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad 
dispensasjon for motorferdsel til hytte ved N. 
Viskisvatn - Svein Gunnar Albrigtsen

2013/809

ST 
20/2013

Saltfjellet LVO - søknad om dispensasjon fra 
verneforskrift for etablering av gang- og sykkelsti 
langs jernbanen på strekningen Lønsdal-Kjemåga 
- Saltdal kommune

2011/7506

ST 
21/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon for oppkjøring og preparering av 
skiløype på Beiarfjellet - Beiarn kommune

2012/7237

ST 
22/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til transport av 
utstyr til hytte ved Kvitbergvatnet - Gerd Slåttholm 
Stolpen

2012/6774

ST 
23/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften for transport 
med snøscooter til hytte ved Kvitbergvatnet -
Stolpen gård

2011/587

ST 
24/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
bruk av snøskuter til persontransport  pga. 
funksjonshemning til hytte ved Kvitbergbergvatnet 
- Berit Stolpen

2012/56

ST 
25/2013

Faglig rådgivende utvalg MNNPS - styrets 
evaluering av utvalget etter 2 år

2013/1192

ST 
26/2013

Eventuelt 2003/577

ST 
27/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
dispensasjon fra verneforskrift for uttak av torv til 
taktekking stall Jordbruhytta - Bodø & Omegn 
Turistforening

2013/1427

ST 
28/2013

Gåsvatnan landskapsverneområde - søknad om 
bruk av snøskuter til nødvendig transport til hytte 
ved Store Gåsvatn - Jan Kristensen og Jacob 
Linaker

2013/595

ST 
29/2013

Saltfjellet - Svartisen  nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon for motorisert ferdsel i forbindels 
med klargjøring og preparering av løypetrase for 
Reinhornrennet - Beiarn kommune

2012/1346

ST 
30/2013

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om å 
få sette vedovn inn i naust ved Kjemåvatnet -
Ørjan Eliassen

2012/8564

ST Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om 2012/8214



31/2013 dispensasjon fra verneforskriften i anledning 
flytting av kraftlinje på strekningen Lønsdal / 
Sørelva - Dragefossen Kraftanlegg AS

ST 
32/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde  - søknad om 
bruk av snøskutter til transport av ved fra egen 
eiendom Jarbrufjell gnr. 78,bnr. 2 til Tømmerdal -
Jan Steinar Olsen med flere

2013/753

ST 
33/2013

Delegering av myndighet - Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre

2013/557

ST 
34/2013

Mandat og oppnevning av representant til utvalg 
for arbeid mot påkjørsel av hjortevilt og rein -
Nordland fylkeskommune

2013/1128

ST35/2013 Røde Kors hjelpekorps – Søknad om kjentmannskjøring innenfor Midtre 
Nordland nasjonalparkstyrets geografiske ansvarsområde 

ST 1/2013 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Styrets vedtak – enstemmig:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes   

ST 2/2013 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Styreevaluering

Oppsummering i forhold til evalueringen som ble gjennomført i møtet:
- Styret tar evalueringen til orientering
- Styrets rolle og handlingsrom er tema på neste styremøte
- Utfordringer knyttet til økonomi følges opp overfor overordnet myndighet
- AU avklarer organisering og roller i sekretariatet 

Styrets kommentar til RS 8/2013:

Via mail er sekretariatet varslet om at Bodø kommune har satt av nødvendige midler til 
oppfølging av fylkesdelplan Sjunkan-Misten. Styret ber om at mailen videresendes til styrets 
medlemmer.

I følge Arne B. Vaag var signalene fra Fauske kommune positive. Sørfold var litt avventende i 
forhold til prosessen som var i gang rundt Sjunkhatten folkehøgskole.

Enighet om at det  burde vært avholdt et møte mellom de 3 kommunene ved første anledning for 
å avklare videre framdrift og ansvar.



Øvrige referatsaker ble tatt til orientering.

RS 1/2013 Innspill til nasjonalparkstyrets vedtak - Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til saueleting i Fauske og Sørfold kommuner - Fauske og 
Sørfold saueholdsforening

RS 2/2013 Referatsak - Høringsbrev - forslag til forvaltningsplan for Rago nasjonalpark

RS 3/2013 Rundskriv

RS 4/2013 Làkhu nasjonalpark

RS 5/2013 Endringer i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyrene

RS 6/2013 Vurdering av habilitet - "Sykkelprosjektet", Saltdal kommune

RS 7/2013 Høringsbrev - Endringer i naturoppsynsloven og naturmangfoldloven

RS 8/2013 VS: Fylkesdelplan Sjunkan-Misten/hovedinnfallsporter Sjunkhatten 
nasjonalpark - oppfølging

ST 3/2013 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til bruk av 
snøskuter i forbindelse med transport av bagasje til Erlingbu - Mellommyra 
barnehage - Bodø

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Mellommyra barnehage gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten
nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til BULs hytte Erlingbu i Bodø
kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i verneforskriften for Sjunkhatten
nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:
- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 03.04.2013 – t.o.m. 05.04.2013.
- Dispensasjonen gjelder for fire (4) turer med to (2) snøskutere.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og
forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.
- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2013.



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 4/2013 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften i forbindelse med bygging av gapahuk og utvidelse av naust 
ved Hella i Sjunkfjorden i Sørfold kommune - Alf Magne Kristiansen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Alf Magne Kristiansen gis avslag på søknad om tillatelse til oppføring av gapahuk og utvidelse 
av naust i tilknytning til hytte ved Hella i Sjunkfjorden innenfor Sjunkhatten
nasjonalpark i henhold til § 3 pkt. 1.1 i verneforskriften.     

Styrets behandling:

Forslag fra styreleder om å gi tillatelse til utvidelse av naustet, mens det gis avslag på søknad 
om bygging av gapahuk. Flere av medlemmene mente en slik utvidelse var av begrenset 
karakter.  

Styrets vedtak – enstemmig:

Alf Magne Kristiansen gis avslag på søknad om tillatelse til oppføring av gapahuk i henhold til 
§ 3 pkt. 1.1 i verneforskriften. Det gis dispensasjon til utvidelse av naust fra 7,5m2 til 12,5m2 ved 
Hella i Sjunkfjorden innenfor Sjunkhatten nasjonalpark. Dispensasjonen for utvidelse av naustet 
gis etter § 4 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. 

ST 5/2013 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften i forbindelse med bruk av scooter til habiliteringsopphold -
Valnesfjord helsesportsenter

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Valnesfjord helsesportsenter gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten 
nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av utstyr, ved og oppkjøring av skuterspor til 



piggkjelke og hundespann i Fauske og Sørfold kommuner. Dispensasjonen gis etter § 4 i 
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen:
- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.
- Kjøretrasen skal følge det vedlagte kartet i søknaden med de ulike alternativene. 
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 05.04.2013 – t.o.m. 11.04.2013.
- Dispensasjonen gjelder for inntil tre (3) turer med en (1) snøskuter for nødvendig frakt 

av utstyr, ved og oppkjøring av skuterspor til piggkjelke og hundespann. 
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype skal tas med ved kjøring og forevises ved 

kontroll.   

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 6/2013 Rago nasjonalpark - Søknad om motorisert transport i forbindels 
med gjenreisning av Fjellrosen - Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening gis dispensasjon fra kap.III pkt 2.4 a) i verneforskriften for 
Rago nasjonalpark for motorisert transport i forbindelse med gjenreising av hytta Fjellrosen ved 
Litlverivatnet.
Dispensasjonen gis for:
- lavtflyging og landing med helikopter ved Litlverivatnet for innflyging av tømmerdelen, materialer

og utstyr.
- begrenset bruk av snøscooter på snødekt mark for å transportere inn nødvendig utstyr. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven. 

Dispensasjonen har følgende vilkår:

Vilkår for helikoptertranporten:
* Forvaltningsmyndigheten skal informeres så snart som mulig når dato for flygingen skal utføres
* Dispensasjonen gjelder for inntil fem (5) turer med et helikopter.
* Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) dager i løpet av perioden 25.06 – 01.09.2013
* Nedsetting av materialer skal skje på en slik måte at den er mest mulig skånsom mot
  vegetasjonen.

Vilkår for transporten med snøscooter:
* Forvaltningsmyndigheten skal informeres så snart som mulig når transporten skal utføres.
*Dispensasjonen gjelder fra parkgrensa – over isen på Litlverivatnet – til hyttetomta i nord-
  østenden av vatnet. Retur samme trase.
* Dispensasjonen gjelder for inntil tre – 3 snøscootere og det antall turer som er nødvendig
  for å transportere inn utstyr og materialer.
* Dispensasjonen gjelder for inntil ei (1) uke i perioden 1.mars – 30.april.



* Dispensasjonen skal tas med ved transporten og forevises ved kontroll.
* Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.
* Det skal tas hensyn til rein på beite – Duokta reinbeitedistrikt v/Signar Pavall, tlf: 41557680,
   bør kontaktes før transporten.
* Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av transporten. Kontaktperson er 
   Tore Veisetaune, tlf: 91627036.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 7/2013 Rago nasjonalpark - Klage på vedtak - Fjellrosen - Fauske og 
Sørfold jeger- og fiskeforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak:
Midtre Nordland nasjonalparkstyre anmoder om at Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening 
forholder seg til de retningslinjer kulturminnemyndigheten Nordland Fylkeskommune gir for 
gjenreisning av Fjellrosen i brev av 12.06.2012 og 04.02.2013. 

Fylkeskommunens faglige vurderinger er også lagt til grunn for de økonomiske tilskudd som 
nasjonalparkstyret har bevilget i denne saken.

Nasjonalparkstyret vil også anmode foreningen om å ha samarbeid med fagperson på 
antikvariske bygninger i Nordland. Dette for å sikre at hytta kan bli satt opp igjen på en god 
måte.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 8/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om motorisert transport til 
Calalveshytta og Balvasshytta - Sulitjelma og omegn turistforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013



Forslag til vedtak

Sulitjelma og Omegn Turistforening gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark for begrenset bruk av snøscooter i forbindelse med frakt av varer og 
utstyr til foreningens hytter; Calalveshytta og Balvasshytta. Dispensasjonen gis etter §3, pkt. 6.3 
c i verneforskriften for nasjonalparken.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- All kjøring utenom angitte formål og følgende traseer er forbudt.

- Balvatnet og korteste veg til Balvasshytta
- Callanasjavri og korteste veg til Clalveshytta

- Dispensasjonen gjelder kun transport av utstyr og varer.
- Dispensasjonen gjelder for bruk av inntil to (2) snøscootere og det antall turer som trengs for 
  nødvendig frakt. Antallet turer er likevel begrenset oppad til seks (6) turer pr. hytte pr. sesong.
- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å skade
  vegetasjon og fram til 1. mai i årene 2013 - 2016. I mars og april gjelder dispensasjonen
  mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00.
- 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, Statens Hus,
  Molov.10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest innen 01.08.2016.
- Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 9/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert 
transport til Sølvbakk, Rosna og Fuglevatnet - Sulitjelma jeger- og 
fiskeforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak 1

Sulitjelma Jeger- og Fiskerforening gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark for begrenset bruk av snøscooter i forbindelse med frakt av varer og 
utstyr til foreningens naust ved Sølvbakke og hytte ved Fuglevatn, samt transport i forbindelse 
med vedlikehold av to båter i Rosna. Dispensasjonen gis etter §3, pkt. 6.3 c i verneforskriften for 
nasjonalparken.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på vedlagte kart er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder fra Jakobsbakken og korteste vei til Sølvbakk, en (1) tur med inntil
  to (2) snøscootere pr. vinter.
- Dispensasjonen gjelder for det antall turer som trengs med inntil to (2) snøscootere for 
nødvendig frakt til Fuglevatn-hytta. Antallet turer er likevel begrenset oppad til 11 turer per år.



- Transporten til Fuglevatn-hytta skal gjennomføres innenfor en periode på 2 uker.
- Dispensasjonen gjelder i perioden 1. desember – 1.mai 2013, 2014, 2015 og 2016. 
- Langfredag og 1. påskedag er snøscooterfrie dager.
- 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.
- 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, Statens Hus,
  Molov.10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest innen 01.08.2016.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 
  forevises ved kontroll.

Forslag til vedtak 2

Sulitjelma Jeger- og Fiskerforening gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet Junkerdal 
nasjonalpark, § 3, pkt. 6., for begrenset bruk av snøscooter til transport i forbindelse med 
vedlikehold eller utskifting av to båter i Rosna. Dispensasjonen gis etter naturmangfoldlovens 
§48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på vedlagte kart er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder for to (2) turer med inntil to (2) snøscootere pr. vinter for transport av 
båter for vedlikehold eller utskifting.
- Dispensasjonen gjelder i perioden 1. desember – 30. april 2013, 2014, 2015 og 2016.
- Langfredag og 1. påskedag er snøscooterfrie dager.
- 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.
- 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, Statens Hus,
  Molov.10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest innen 01.08.2016.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og
  forevises ved kontroll.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 10/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for 
motorferdsel til hytte øvre Risedal / Dorro - Raymond Osbakk

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Raymond Osbakk gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal
nasjonalpark for begrensa bruk av snøscooter på snødekt mark ved transport av varer og utstyr



til privat hytte i øvre Risedalen / Dorro. Dispensasjonen gis med hjemmel i §3, pkt. 6.3c i 
verneforskriften.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøscooter 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 og med 1. mai i årene 2013, 2014 og 2015.
- 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 snøscooterfrie 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.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 11/2013 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for motorisert transport til 
hytte ved Kvitbergvatnet - Lennart og Marit J. Haugen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak
Lennart J. Haugen, Marit Jensen Haugen og Leif Vidar Haugen, Rognan gis med dette 
dispensasjon fra motorferdselforbudet i verneforskriftens kap. IV, pkt. 4.1 for Saltfjellet –
Svartisen nasjonalpark, og kap. IV pkt. 7 for Gåsvatnan landskapsvernområde, for begrenset 
bruk av snøscooter til transport av div. utstyr, materiell og ved til egen hytte ved Kvitbergvatnet. 
Dispensasjonen gis etter kap.IV pkt, 4.3 andre strekpunkt i nasjonalparkens verneforskrift og 
kap. VI, pkt. 2 i landskapsvernområdets verneforskrift.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars – t.o.m. 30.april i årene 2013, 2014 og 2015.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer med en (1) snøscooter 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 snøscooterfrie 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.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 12/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - søknad om bruk av snøskuter 
til nødvendig transport til Saltfjellstua - Rana Turistforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak
Rana turistforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområd, jf. kap. IV, pkt.4.1 i verneforskriften for 
nasjonalparken og kap. IV, pkt. 8 i verneforskriften for landskapsvernområdet. Dispensasjonen 
gjelder bruk av snøscooter til frakt av ved og nødvendig materiell til Saltfjellstua, og gis etter 
kapittel IV pkt 4.3, andre strekpunkt i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og
kapittel VI, pkt. 2 i verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

* Dispensasjonen gjelder for traseen Semska - Saltfjellstua, samt for henting av ved innen
   en radius på inntil 500 m fra hytta.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. – 30. april 2013.
* Dispensasjonen gjelder for 1 - en tur med 2 - to snøscootere for nødvendig frakt av
   materiell for drift av Saltfjellstua.
* Transport av ved - dispensasjonen gjelder for det antall turer som er nødvendig for å få fram
   nødvendig ved til hytta. Transporten skal utføres i løpet av 1 - en dag.
* Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er snøscooterfrie dager.
* All kjøring utenom angitte formål og omsøkte trase er forbudt.
* Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. Det anmodes om at 
   Saltfjellet reinbeitedistrikt kontaktes før kjøringen starter.
* Før dispensasjonen nyttes skal det gis melding til oppsynet; Statskog Fjelltjenesten
   v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329.
* Kjørebok skal føres for hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter endt
   dispensasjonsperiode, og senest 01.08.13.
* Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 13/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - søknad om bruk av snøskuter 
til nødvendig transport til Krukkistua - Rana Turistforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak
Rana turistforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområd, jf. kap. IV, pkt.4.1 i verneforskriften for 
nasjonalparken og kap. IV, pkt. 8 i verneforskriften for landskapsvernområdet. Dispensasjonen 
gjelder bruk av snøscooter til frakt av nødvendig materiell og ved til Krukkistua, samt 
vedtransport på strekningen Krukkistua – Raufjelldalskoia. Dispensasjonen gis etter kapittel 
IV pkt 4.3, andre strekpkt. i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og
kapittel VI, pkt. 2 i verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

* Dispensasjonen gjelder for traseen Semskdalen - Kjempåtind – Krukkistua og 
   Krukki – Raufjelldalskoia tur -retur. 
* Dispensasjonen gjelder for henting av ved innen en radius på inntil 500m fra hytta.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1.mars – 30. april 2013.
* Dispensasjonen gjelder for 1 - en tur med 2 - to snøscootere for nødvendig frakt av
   materiell til drift og vedlikehold av Krukkistua.
* Transport av ved - dispensasjonen gjelder for det antall turer som er nødvendig for å få fram
   nødvendig ved til hytta. Transporten skal utføres i løpet av 1 - en dag.
* Transport av ved til Raufjelldalskoia - dispensasjonen gjelder for 1 - en tur med 2 – to
   snøscootere tur –retur Krukkistua - Raufjelldalskoia.
* Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er snøscooterfrie dager.
* All kjøring utenom angitte formål og omsøkte trase er forbudt.
* Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. Det anmodes om at 
   Saltfjellet reinbeitedistrikt kontaktes før kjøringen starter.
* Før dispensasjonen nyttes skal det gis melding til oppsynet; Statskog Fjelltjenesten
   v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329.
* Kjørebok skal føres for hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter endt
   dispensasjonsperiode, og senest 01.08.13.
* Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 14/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - søknad om bruk av snøskutert 
til nødvendig transport til hytte ved Djupvatnet - Tore Sivertsen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak 1
Tore Sivertsen, Berny Sivertsen, Trond Sivertsen og Ruth-Elin Nilsen, Tollådal, gis med
dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for bruk av 
snøskuter for frakt av varer og utstyr til hytta ved Djupvatnet. Dispensasjonen gis etter 
vernforskriftens kapittel IV, pkt. 4.3, andre strekpunkt.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
� All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
� Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars - 30. april i årene 2013, 2014 og 2015.
� Dispensasjonen gjelder for en 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.

Forslag til vedtak 2
Tore Sivertsen, Tollådal, gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark for bruk av snøskuter til begrenset persontransport til hytta ved
Djupvatnet på grunn av funksjonshemming. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens
kapittel IV, pkt. 4.3, tredje strekpunkt med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
� All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
� Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. januar - 30. april i årene 2013, 2014 og 2015.
� Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) turer med en (1) snøskuter pr år.
� I perioden fram til 1. mars er kjøring forbudt i tidsrommet 23.00-07.00. I perioden
1. mars til 30. april er 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.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 15/2013 Saltfjellet landskapsvernområde - 2 Søknad om dispensasjon for 
forlegning av fiberkabel over Saltfjellet - Dragefossen Kraftanlegg AS

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Dragefossen Kraftanlegg AS, v/ Christian Ruså gis med dette dispensasjon fra verneforskriftene for 
Saltfjellet landskapsvernområde for perioden  1. juli 2013 og ut 2014.
- Dispensasjon fra kap. IV pkt. 1 for graving av kabelgrøft, legging av fiberkabel og nedgraving av
  fire (4) kummer med markør for kabelskjøtene.
- Dispensasjon fra kap. IV pkt. 1 for mellomlagring av masse på avkjørsler langs E6.
- Dispensasjon fra kap. IV, pkt. 8 for bruk av motoriserte kjøretøy i forbindelse med kabelleggingen. 
Dispensasjonene gis etter naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
- Legging av fiberkabelen gjennom Saltfjellet landskapsvernområde skal skje i henhold til
  opplysninger og kart i brev av 23.01.13. Dersom det blir behov for endringer av trase så må dette
  meldes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre v/nasjonalparkforvalter snarest mulig
- Arbeid med kabelgrøften skal så langt som mulig unngår i perioden mai - juni for å unngå
  forstyrrelse i hekketiden for fugl i området.
- Kabelgrøfta skal så langt det lar seg gjøre legges langs den gamle E6 over Saltfjellet, der gammel

og ny vei går i samme trase skal kabelgrøfta legges i sonen fra veiskulder og inntil 2 m fra bunn av
veifylling.

- Ved oppgraving av kabelgrøfta skal toppdekket med dagens vekstlag tas til side og legges tilbake
  når grøfta fylles igjen slik at naturlig tilgroing skjer raskest mulig.
- De fire (4) kummene for kabelskjøtene skal graves ned med minst mulig inngrep, og tildekkes slik

at kun markørene er synlige.
- Ferdsel med motorkjøretøy på barmark skal begrenses i størst mulig grad utenfor tidligere 
  opparbeidet vei. 
- Det skal benyttes lettest mulig kjøretøy i arbeidet, med minst mulig marktrykk. Bruk av 
motorkjøretøy søkes utført på mest mulig skånsomt måte slik at det blir minst mulig spor etter 
ferdsel og ødeleggelse av vegetasjonen.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 16/2013 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
motorisert ferdsel til hytte ved Øvre Viskisvann - Tor Schjelderup

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak 1
Tor, Berit og Steffen Schjelderup gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 
Saltfjellet landskapsvernområde, kap. IV pkt. 8, for bruk av snøscooter til transport av utstyr og 
ved til egen hytte ved Øvre Viskisvatn. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, 
pkt. 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars – t.o.m. 30.april i årene 2013, 2014 og 2015.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer med en (1) snøscooter 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 snøscooterfrie 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, Molov. 10, 
   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.

Forslag til vedtak 2
Tor Schjelderup, Røkland, gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet
landskapsvernområde, kap. IV pkt. 8, for bruk av snøscooter til begrenset persontransport til 
hytta ved Øvre Viskisvatn på grunn av bevegelseshemming. Dispensasjonen gis etter 
naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. januar – t.o.m. 30.april i årene 2013, 2014 og 2015.
* Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) turer med en (1) snøscooter pr.år.
* I perioden fram til 1. mars er kjøring forbudt i tidsrommet 23.00-07.00. I perioden
   1. mars til 30. april er kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er snøscooterfrie 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, Molov. 10, 
   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.



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 17/2013 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
motoriser transport til hytte ved Kjemåvatnet - Finn Borkamo

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak
Finn Borkamo gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde, kap. IV pkt. 8, for bruk av snøscooter til transport av utstyr og materiell 
til egen hytte ved Kjemåvatnet. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, pkt. 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars – t.o.m. 30. april i årene 2013, 2014 og 2015.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer med en (1) snøscooter 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 snøscooterfrie 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, Molov. 10, 
   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.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 18/2013 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
bruk av snøskuter til persontransport - Gunnhild Karlsen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak
Gunhild Karlsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet
landskapsvernområde for bruk av snøscooter på snødekt mark til begrenset persontransport



til hytte ved Nedre Viskisvatn, på bakgrunn av varig funksjonshemming. Dispensasjonen
gis fra kap. IV, pkt. 8 i verneforskriften med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen for begrenset persontransport gjelder for en (1) snøscooter og opptil to
(2) turer pr. år, i perioden 01.01 – t.o.m. 30.04 i årene 2013, 2014 og 2015.
* Personen som transporteres er Gunhild Karlsen.
* Langfredag og 1. påskedag er snøscooterfrie dager
* Dispensasjonene gjelder mellom 07.00-23.00 i januar og februar, og mellom 07.00-11.00 og
  16.00-23.00 i mars og april.
* Spesielt tidlig på vinteren er dette et viktig område for reindriftsnæringa. Det er viktig at
  reinen får ro, og det skal vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø
   etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og

forevises ved kontroll.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 19/2013 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad dispensasjon for 
motorferdsel til hytte ved N. Viskisvatn - Svein Gunnar Albrigtsen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Svein Gunnar Albrigtsen, Roy Ivar og Hilde Albrigtsen, Rigmor Anita Olufsen gis med dette
dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet landskapsvernområde, kap. IV pkt. 8, for 
bruk av snøscooter til transport av varer, utstyr og materiell til egen hytte ved Nordre
Viskisvatn. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, pkt. 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars – t.o.m. 30. april i årene 2013, 2014 og 2015.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer med en (1) snøscooter 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 snøscooterfrie 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, Molov. 10, 
   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.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 20/2013 Saltfjellet LVO - søknad om dispensasjon fra verneforskrift for 
etablering av gang- og sykkelsti langs jernbanen på strekningen Lønsdal-
Kjemåga - Saltdal kommune

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

1. Søknaden er vurdert i forhold til gjeldende verneforskrift og naturmangfoldlovens § 48 og 

konklusjonen er at det ikke er hjemmel for å gi dispensasjon til etablering av omsøkte gang- og 

sykkelsti innenfor Saltfjellet landskapsvernområde. Søknaden fra Saltdal kommune om 

dispensasjon må derfor avslås.

2. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om at Fylkesmannen i Nordland i forbindelse med 

forestående revisjon av verneforskrift og vurdering av framtidige grenser for verneområdene i 

Saltfjellet, herunder vurderer flytting av grensen nord-/vestover fra jernbanen på strekningen 

Lønsdal-Kjemånasen slik at omsøkte gang- og sykkelsti eventuelt kan etableres uten å berøre 

verneområdet. 

3. På strekningen Kjemånasen-Kjemåga stasjon bør alternativ trase på nordsida av jernbanen 

utenfor verneområdet vurderes for å unngå kryssing av Nordlandsbanen. 

Styrets behandling:

Styret hadde bedt om en vurdering av styreleder Siv Mossleth’s habilitet i denne saken og en 
juridisk vurdering foretatt av Fylkesmannen i Nordland fulgte som vedlegg til saken. Her var 
også nasjonalparkforvalter og saksbehandler Ole Petter Rundhaugs habilitet vurdert. Styreleder 
ba om at spørsmålet ble vurdert og trådte tilbake – nestleder Eva-Stina Andersson overtok som 
møteleder.

Styret konkluderte etter å ha drøftet ulike sider ved habilitetsspørsmålet med at styreleder var å 
anse som inhabil i denne saken, i tråd med den juridiske vurderingen som var foretatt. 
Styreleder fratrådte møtet og nestleder Eva-Stina Andersson ledet behandlingen av saken. 

Nytt forslag til vedtak lagt fram av Arne V. Vaag:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir dispensasjon til etablering av sykkelsti på strekningen 
Lønsdal-Kjemåga gjennom Saltfjellet landskapsvernområde.



Søknaden er vurdert i forhold til gjeldende verneforskrift for Saltfjellet landskapsvernområde, 
naturmangfoldlovens § 7-12, § 36 og § 48 og Direktoratet for Naturforvaltnings håndbok for 
områdevernforvaltning. Etter en samlet vurdering finner nasjonalparkstyret grunnlag for å gi 
dispensasjon.

2. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber videre om at Fylkesmannen i Nordland i forbindelse med 
forestående revisjon av verneforskrift og vurdering av fremtidige grenser for verneområdene i 
Saltfjellet, flytter grensen for Saltfjellet landskapsvernområde på strekningen Lønsdal-Kjemåga 
vestover slik at den etablerte sykkelstien blir liggende utenfor verneområdet.

Votering: Sekretariatets innstilling og Arne B. Vaags forslag ble satt opp mot hverandre i 
voteringen. Forslaget fra Arne B. Vaag ble enstemmig vedtatt.

ST 21/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
oppkjøring og preparering av skiløype på Beiarfjellet - Beiarn kommune

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Beiarn kommune i samarbeid med IL Stormfjell, gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde, kap. IV pkt. 7, for bruk av 
tråkkemaskin til preparering av skiløype. Dispensasjonen gis etter naturmangfoldlovens § 48.

Det gis avslag på søknad om oppkjøring av skiløype fra Stabbursdalen og fram til Innerskogen 
innenfor Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, samt oppkjøring i februar.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for preparering av skiløypa fra P-plass på Beiarfjellet til 

Stabbursdalen.
 All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt.
 Dispensasjonen gjelder for perioden 1.mars – t.o.m. 30. april 2013.
 Langfredag og 1. påskedag er kjørefrie dager.
 For å redusere eventuelle konflikter i forhold friluftsliv anmodes det om at det kjøres 

minst mulig i helgene.
 Kjøringen skal begrenses i størst mulig grad.
 Kjøring mellom kl. 23.00 og 07.00 er forbudt.
 Dispensasjonen gjelder for en (1) tråkkemaskin (med sporsetter eller liknende) og det

antall turer som trengs for nødvendig preparering.
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.

Styrets behandling:



Arild Nohr satte fram forslag om å endre vilkåret om kjørefrie dager i påsken på grunn av at det 
spesielt i disse dagene er viktig med preparering av løype på grunn av stor utfart.

Vilkåret vedtatt endret med 6 mot 5 stemmer til;
 1.påskedag er kjørefri dag.

Arne Bjørn Vaag satte fram forslag om endring av vilkåret med tidspunkt for tillatt preparering 
for å unngå ferdsel i den tida rein og annet dyreliv er mest aktivt.

Vilkåret vedtatt endret med 10 mot 1 stemmer til;
 Kjøring mellom kl. 20.00 og 09.00 er forbudt.

Styrets vedtak – enstemmig med endringer:

Beiarn kommune i samarbeid med IL Stormfjell, gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde, kap. IV pkt. 7, for bruk av 
tråkkemaskin til preparering av skiløype. Dispensasjonen gis etter naturmangfoldlovens § 48.

Det gis avslag på søknad om oppkjøring av skiløype fra Stabbursdalen og fram til Innerskogen 
innenfor Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, samt oppkjøring i februar.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for preparering av skiløypa fra P-plass på Beiarfjellet til 

Stabbursdalen.
 All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt.
 Dispensasjonen gjelder for perioden 1.mars – t.o.m. 30. april 2013.
 1.påskedag er kjørefri dag.
 For å redusere eventuelle konflikter i forhold friluftsliv anmodes det om at det kjøres 

minst mulig i helgene.
 Kjøringen skal begrenses i størst mulig grad.
 Kjøring mellom kl. 20.00 og 09.00 er forbudt.
 Dispensasjonen gjelder for en (1) tråkkemaskin (med sporsetter eller liknende) og det 

antall turer som trengs for nødvendig preparering.
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.

ST 22/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til transport av utstyr til hytte ved Kvitbergvatnet - Gerd 
Slåttholm Stolpen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Gerd Slåttholm Stolpen gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde kap. IV pkt. 7 og kapittel IV, punkt 1 for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark, for bruk av snøskuter til frakt av varer og utstyr til egen hytte ved Kvitbergvatnet. 
Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, punkt 2 for landskapsvernområdet og
kapittel IV, punkt 3 andre strekpunkt for nasjonalparken.  



Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
� All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
� Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars t.o.m. 30. april i årene 2013, 2014 og 2015.
� Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer pr. år med en (1) snøskuter for
     nødvendig frakt av ved, proviant 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.      

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 23/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for transport med snøscooter til hytte ved Kvitbergvatnet -
Stolpen gård

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak 1 

Stolpen gård v/ Øyvind Stolpen, Berit Stolpen og Steinar Stolpen gis med dette avslag på 
søknad om dispensasjon for fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde og 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for å bruke snøscooter fritt antall turer for å kunne ta morgen 
og kveldsstellet på gården på strekningen Stolpen gård-Kvitbergvatnet. Avslaget er gitt med 
hjemmel i verneforskriftenes kapittel IV punkt 7, for landskapsvernområdet og for 
verneforskriftens kapittel IV, pkt. 4.1 for nasjonalparken med hjemmel i nml. §48.   

Forslag til vedtak 2 

Stolpen gård v/Øyvind Stolpen, Berit Stolpen og Steinar Stolpen, gis med dette dispensasjon
fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde kap. IV pkt. 7 og kapittel IV, punkt 
1 for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, for bruk av snøskuter til frakt av utstyr og varer til hytte 
ved Kvitbergvannet. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, punkt 2 for 
landskapsvernområdet og kapittel IV, punkt 3 andre strekpunkt for nasjonalparken.   
.  

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
� All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
� Dispensasjonen gjelder i perioden 1. mars t.o.m. 30. april i årene 2013, 2014 og 2015.
� Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer pr. år med en (1) snøskuter for



     nødvendig frakt av ved, proviant 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.     

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 24/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om bruk av snøskuter 
til persontransport  pga. funksjonshemning til hytte ved Kvitbergbergvatnet -
Berit Stolpen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Berit Stolpen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan
landskapsvernområde for bruk av snøskuter på snødekt mark til begrenset persontransport
til hytte ved Kvitbergvatnet, på bakgrunn av varig funksjonshemming. Dispensasjonen
gis fra kap. IV, pkt. 7 i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde.
med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen for begrenset persontransport gjelder for en (1) snøskuter og opptil to
(2) turer pr. år, i perioden 01.01 – t.o.m. 30.04 i årene 2013, 2014 og 2015.
* Personen som transporteres er Berit Stolpen.
* Langfredag og 1. påskedag er snøscooterfrie dager
* Dispensasjonene gjelder mellom 07.00-23.00 i januar og februar, og mellom 07.00-11.00 og
  16.00-23.00 i mars og april.
* Spesielt tidlig på vinteren er dette et viktig område for reindriftsnæringa. Det er viktig at
  reinen får ro, og det skal vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø
   etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og

forevises ved kontroll.



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 25/2013 Faglig rådgivende utvalg MNNPS - styrets evaluering av utvalget 
etter 2 år

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak:

1. Styret finner ut fra erfaringene som er høstet gjennom 2 år det riktig å foreslå en endring 
i sammensetningen av utvalget uten at antall representanter endres. Vedtatt mandat 
beholdes uendret ut denne styreperioden. Utvalget foreslås sammensatt slik for perioden 
2013-2015:

- 2 fra bondeorganisasjonene

- 1 repr. fra reindriftsforvaltningen og 2 fra reinbeitedistriktene

- 2 fra FNF-organisasjonene

- 2 private grunneiere

- 1 fra Statskog -

- 1 fra reiselivsorganisasjonene

- 8 fra administrativt kontaktutvalg – en representant fra hver kommune

- 1 Nordland nasjonalparksenter

2. Styrets forslag sendes ut på høring til medlemmene av dagens faglige rådgivende utvalg 

med frist 1.mai 2013

3. Styret oppnevner nytt faglig rådgivende utvalg for perioden 2013-2015 i styremøte 

30.mai 2013

Styrets behandling:

Det blir viktig at representantene i styret bidrar til at alle kommunene møter med sine 
representanter i administrativt kontaktutvalg. Den foreslåtte endringen i sammensetningen må 
også ta høyde for at Gildeskål kommune kommer inn med en representant i utvalget forutsatt at 
forvaltningen av Lakhu nasjonalpark tillegges Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 26/2013 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

1. Sjunkhatten folkehøgskole:
Forslag fra Arne B. Vaag om at styret støtter arbeidet med forprosjektet.

Styrets vedtak – enstemmig:

«Midtre Nordland nasjonalparkstyre er positiv til pågående arbeid med forprosjekt for 
Sjunkhatten folkehøgskole og forventer å få seg forelagt en sak om prosjektet på styremøte 
30.mai 2013»

2. Befaring i tilknytning til styremøter

Forslag fra Johan Petter Røssvoll om at styret gjennomfører befaringer i tilknytning til 
styremøtene, gjerne også på ski. 
Sekretariatet minnet om planlagt møte på Ørnes i Meløy 29.-30.mai 2013 der det forberedes 
befaringer til Lakhu (bil), Engabreen og Nordfjorden (båt). For møtet i september som 
planlegges lagt til Storjord (nytt senter er da åpnet) ligger det en mulighet til å avlegge et besøk 
til fjellgårdene Granneset og Bredek i Rana, Storlia naturreservat og Polarsirkelsenteret et 
besøk. Møtet planlegges i samråd med AU.

3. Verdiskaping – besøksstrategi for nasjonalparkene

1.utkast til situasjonsanalyse foreligger og blir nå sendt ut på en høringsrunde der en ber om 
innspill innen 8.mars 2013. Styret blir også invitert til å komme med innspill og kommentarer.

ST 27/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om dispensasjon fra 
verneforskrift for uttak av torv til taktekking stall Jordbruhytta - Bodø & 
Omegn Turistforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Bodø & Omegn Turistforening gis med dette dispensasjon fra inngrepsforbudet i Gåsvatnan 
landskpsvernområde for uttak av torv til omtekking av tak på stall og hytte sommeren 2013. Det 
gis samtidig tillatelse til transport av never og nødvendig utstyr til takarbeidet med skuter på 
snødekt mark.

Dispensasjonen gis fra IV, pkt. 1. i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområd med 
hjemmel i verneforskriftens VI, pkt. 2 og naturmangfoldlovens § 48 for gjennomføring av 
omsøkte tiltak. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:



- Endelig valg av sted for uttak av torv skal skje i en dialog med forvaltningsmyndighet og 

grunneier. Hensynet til det biologiske mangfoldet og estetikk skal vektlegges ved valg av 

lokalitet. 

- Dispensasjonen for nevnte uttak gjelder forsommeren 2013 og/eller forsommeren 2014 

så snart som mulig etter telen er ute av bakken, slik at mest mulig av vekstsesongen 

gjenstår. 

- Det gis dispensasjon til det antall turer med skuter som er nødvendig for å få utført 

transporten. Transporten må være gjennomført før 1.mai.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 28/2013 Gåsvatnan landskapsverneområde - søknad om bruk av 
snøskuter til nødvendig transport til hytte ved Store Gåsvatn - Jan Kristensen 
og Jacob Linaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Jan og Jacob Kristensen gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde for bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til egen hytte ved Store 
Gåsvatn. 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.

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars - 1. mai i årene 2013, 2014 og 2015.

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer med en (1) snøskuter for nødvendigfrakt 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 01.08.12.

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med vedkjøring og 

forevises ved kontroll.



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 29/2013 Saltfjellet - Svartisen  nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for 
motorisert ferdsel i forbindels med klargjøring og preparering av løypetrase 
for Reinhornrennet - Beiarn kommune

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak
IL Stormfjell, v/rennleder Ørjan Kristensen gis med dette dispensasjon fra kap. IV, pkt 4.1 i Saltfjellet –
Svartisen nasjonalpark, for bruk av tråkkemaskin og snøscootere for preparering av løype til 
Reinhornrennet. Dispensasjonen gis med hjemmel i kap IV, punkt 4.3 i verneforskriften for Saltfjellet –
Svartisen nasjonalpark.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for bruk av en – 1 tråkkemaskin og inntil fire - 4 snøscootere i løypetraseen i
  forbindelse med preparering av skiløypa til det årlige Reinhornrennet. Snøscootere i bruk skal begrenses

ut fra behovet.
- Dispensasjonen gjelder for perioden 09.03.2013 - 24.03.2013
- For å redusere eventuelle konflikter med i friluftsaktiviteter anmodes det om at det kjøres minst mulig i
  Helgene.
- Kjøringen skal begrenses i størst mulig grad
- Kjøring mellom 23:00 og 07:00 er forbudt
- All kjøring utenom angitte formål og trase er forbudt
- Dispensasjon skal medbringes under gjennomføring av arbeidet og forevises ved kontroll

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 30/2013 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om å få sette vedovn 
inn i naust ved Kjemåvatnet - Ørjan Eliassen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013



Forslag til vedtak

Det gis ikke tillatelse til montering av pipe som følge av innsetting av vedovn, på naust ved Kjemåvatnet 
innenfor Saltfjellet landskapsvernområde. Avslaget gis i henhold til kap. IV pkt. 1 i verneforskriftene for 
landskapsvernområdet.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 31/2013 Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften i anledning flytting av kraftlinje på strekningen Lønsdal / 
Sørelva - Dragefossen Kraftanlegg AS

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

Dragefossen Kraftanlegg AS, v/ Christian Ruså gis med dette dispensasjon fra verneforskriftene for 
Saltfjellet landskapsvernområde for perioden  1. juli 2013 og ut 2015.
- Dispensasjon fra kap. IV pkt. 1 for riving av eksisterende linje på østsiden av Lønselva, utskifting 
av stolper i eksisterende linje på vestsiden av Lønselva og montering av lavspent og teleanlegg.
- Dispensasjon fra kap. IV, pkt. 8 for bruk av motoriserte kjøretøy i forbindelse med riving av 
eksisterende linje på østsiden, utskifting av stolper og montering av teknisk utstyr.

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
- Legging av høyspent luftkabel 22-Kv Saltfjellet landskapsvernområde skal skje i henhold til
  opplysninger og kart i brev av 16.11.12. Dersom det blir behov for endringer av trase så må dette
  meldes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre v/nasjonalparkforvalter snarest mulig
- Arbeid med riving av eksisterende linje og utskifting av stolper skal så langt som mulig unngås i 
perioden mai - juni for å unngå forstyrrelse i hekketiden for fugl i området.
- Ved graving i forbindelse med riving av linje og utskifting av stolper skal toppdekket med dagens 
vekstlag tas til side og legges tilbake
- Ferdsel med motorkjøretøy på barmark skal begrenses til linjetraseene og det skal benyttes lettest 
mulig kjøretøy i arbeidet, med minst mulig marktrykk. Bruk av motorkjøretøy søkes utført på 
mest mulig skånsomt måte slik at det blir minst mulig spor etter ferdsel og ødeleggelse av 
vegetasjonen.
- Forvaltningsmyndigheten inviteres til befaring før oppstart av arbeidet og en avsluttende befaring 
langs de omsøkte traseer når arbeidet nærmere seg avslutning, men før maskinene har forlatt 
området.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 32/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde  - søknad om bruk av 
snøskutter til transport av ved fra egen eiendom Jarbrufjell gnr. 78,bnr. 2 til 
Tømmerdal - Jan Steinar Olsen med flere

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak
Jan Steinar Olsen,  Lars Gøran Olsen, Straumen og Arild Rånes, Røkland gis med dette 
dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde, verneforskriftens 
kap. IV, pkt. 7, for bruk av snøscooter til frakt av ved fra egen eiendom på Jarbrufjell (gnr. 78, 
bnr. 2) og ned til Tømmerdal. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* Dispensasjonen gjelder langs eksisterende traktorveg fra Jarbrufjell og til Tømmerdal. 
   All kjøring utenom angitte formål og trase er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks - 6 turer i perioden 1.mars – 30.april 2013, 2014 og
   2015.
* Dispensasjonen gjelder for transport av ved fra egen eiendom ved Jarbrufjell (gnr/bnr 78/2).
* Langfredag og 1. påskedag er snøscooterfrie dager.
* Dispensasjonen gjelder mellom kl. 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00
* Vedlagt kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre,
    Molov.10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.14.
* Ved alle kjøreoppdrag skal kjelke/doning være tilkoplet snøscooteren.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Dispensasjonen med kjørebok skal medbringes under gjennomføringen av transportoppdraget,
  og forevises ved kontroll.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 33/2013 Delegering av myndighet - Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

1. Styret delegerer myndighet til forvalterne i kurante saker hvor det regelmessig behandles 

tillatelser etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser som vedrører 

ferdsel.  Den delegerte myndigheten gis innenfor de rammer som trekkes opp for det 

enkelte verneområde i denne saken.



2. Det rapporteres løpende til AU og styret om hvilke dispensasjonssaker som er behandlet 

av forvalterne på delegert myndighet.

3. Selv om det ikke foreligger nye godkjente forvaltningsplaner for alle verneområdene, 

vurderer ikke styret behov for særskilte retningslinjer for behandlingen av denne typen 

saker.

4. Styret evaluerer praksis og reglement for delegering etter 1 år.

Styrets behandling
Styret er svært fornøyd med at denne saken nå har funnet sin avklaring og ønsker å gi romslige 
fullmakter til forvalterne slik at styret får mer tid til å arbeide med strategiske spørsmål og 
prosjekt.

Styret erkjenner at det er i landskapsvernområdene med gjeldende forskrifter at mulighetene for 
delegering er minst og her må handlingsrommet prøves ut.

Ønsker «Delegerte saker» som egen post på sakslista i AU og styret.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 34/2013 Mandat og oppnevning av representant til utvalg for arbeid mot 
påkjørsel av hjortevilt og rein - Nordland fylkeskommune

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser behovet for et utvalg som skal arbeide for å redusere 

påkjørslene av hjortevilt og rein langs veg og jernbane. Styret slutter seg også til 

fylkeskommunens forslag til mandat for utvalget.

2. Styret takker nei til invitasjonen om å være representert i utvalget. 



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 35/2013 Røde Kors hjelpekorps - Søknad om kjentmannskjøring  innenfor 
Midtre Nordland nasjonalparkstyrets geografiske ansvarsområde

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser behovet for avklaring av handlingsrommet i det 

nye rundskrivet om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder. 

Saken tas opp til behandling førstkommende styremøte 30. mai.  

2. Gjeldende dispensasjoner som hjelpekorpsene har for perioden 2012-2015 benyttes for 

våren 2013.       

Styrets behandling: 

Flere styremedlemmer signaliserte innledningsvis at de ville støtte innstillingen i saken og 
mente det ville være fornuftig med en utsettelse. På forhånd hadde Miljøverndepartementet 
kontaktet styreleder med et ønske om at saken burde avgjøres i løpet av en uke. Forslag fra Arild 
Nohr om å stryke de fire siste ordene « benyttes for våren 2013» under punkt 2 og erstatte det 
med ordet «opprettholdes». 

Styreleder mente at vilkårene med at kommunens og grunneiers tillatelse skulle foreligge burde 
vedtas fjernet fra dispensasjonene som er gitt for 2012-2015. Sekretariatet mente det vil være 
mest ryddig å vente til pågående klagebehandling var avsluttet da disse spørsmålene er 
gjenstand for vurdering i klagesaken og signalene som er gitt ikke er entydige. Arne B Vaag 
foreslo at en kommenterte dette i oversendelsesbrevet til Røde Kors. 

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser behovet for avklaring av handlingsrommet i det 

nye rundskrivet om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder. 

Saken tas opp til behandling førstkommende styremøte 30. mai.  

2. Gjeldende dispensasjoner som hjelpekorpsene har for perioden 2012-2015 opprettholdes.       


