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ST 46/2017 Valg av leder og nestleder for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre - 2018-2019 

Forslag til vedtak 
 
Styreleder og nestleder velges for to år, frem til Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
konstituerer seg etter kommunevalget 2019.     
 
Leder: Ingen innstilling fra saksbehandler 
 
Nestleder: Ingen innstilling fra saksbehandler 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
Forslag fra Lars Evjenth på Geir Waage som leder og Eva-Stina Andersson som 
nestleder i Midtre Nordland nasjonalparkstyre for 2 år.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Geir Waage velges som leder og Eva-Stina Andersson som nestleder i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre for 2 år.  



 
 
 
 

ST 47/2017 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
 

Innkalling og protokoll godkjennes – enstemmig: 
 
 
 
 
 

ST 48/2017 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 

 

Delegerte saker tas til orientering – enstemmig 
 
 
 
 
 

DS 40/2017 Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - dispensasjon til drift og vedlikehold 
av linjer - Statnett 

DS 41/2017 Dispensasjon fra verneforskriften - Etablering av nettstasjon for 
strømforsyning - Bane Nord - Saltfjellet landskapsvernområde - Nordlandsnett AS 

DS 42/2017 Dispensasjon for omlegging av sti rundt Fagermokoia - Dypen naturreservat - 
Statskog 

DS 43/2017 Dispensasjon til motorisert ferdsel for leting etter sau - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Fred-Arne Skjelstad 

ST 49/2017 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
Referatsak 43: Det tas sikte på et møte med Miljødirektoratet i forbindelse kommende 
skjøtselsprosjekt for å skape en god dialog mellom nasjonalparkstyret og direktoratet.  
 



Nasjonalparkstyret mener det bør tas initiativ til et møte med Nordland Fylkeskommune 
som forvaltningsmyndighet for kulturminner, for å avklare forhold rundt kulturminner i 
våre verneområder.  
 
Midler til Ecocoounter tellere hentes fra egne midler hos Miljødirektoratet og blir ikke 
belastet nasjonalparkstyrets budsjetter.  

Styret tar referatsakene til orientering – enstemmig 
 
 
 
 
 



RS 33/2017 Rapport - Transport av elgslakt 

RS 34/2017 MIDNOR - Referat fra orienteringsmøte med Miljødirektoratet - Revisjon og 
utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
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RS 36/2017 Tilbakemelding - Speiderlandsleir Nord 
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(Nordlandsbanen) 

RS 39/2017 Tilbakemelding - Oppføring av fugleavvisere på reinsdyrgjerde mellom 
Lønsdal - Kjemåforsen 

RS 40/2017 Avgjørelse i klagesak - Tillatelse til jakttrening med hund - Semnska-Stødi 
nasjonalpark 

RS 41/2017 Rapport - Platt ved hytte - Tverrbrennvatn - Gåsvatnan landskapsvernområde 
- reidar Bjørkmo 

RS 42/2017 Svar angående platt - Hytte ved Tverrbrennvatn - Reidar Bjørkmo 

RS 43/2017 Referat fra 1-bestillingsmøte 

RS 44/2017 Referat fra  møte 07.11.17 om ras i Junkerdalsura naturreservat 

RS 45/2017 Søknad om tilskudd til sommervedlikehold 2018 - Innfallsporten Håla - Håla 
veiforening 

RS 46/2017 Rapport - Tilskudd til sommervedlikehold 2017 - Innfallsporten Håla - Håla 
veiforening 

RS 47/2017 201601356-10 - Referat fra møte om besøksstrategi og informasjonsprosjekt 
for Làhko nasjonalpark - Inndyr 22 august. Kommentarer til møtereferatet. 

ST 50/2017 Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2018 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal ha fire styremøter på følgende datoer i 2018: 
 

- 1. mars 
- 8. juni (befaring?) 
- 14. september (Befaring: Langvassdalen-Ruffedalen og innfallsporter til Láhko) 
- 7. desember med RU-møte den 6. desember. 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
Styrets behandling: 
 



Styremøtene ble foreslått lagt til følgende datoer av styret:  
 
5. mars  
7. og 8. juni - befaring 7. juni og styremøte 8. juni 
13 og 14. september - befaring 13. september og styremøte 14. september 
13. og 14. desember - møte med rådgivende utvalg 13. desember og styremøte 14. 
desember. 
 
I forhold til befaringer ble Rago, Sjunkhatten (sjøveien), Làhko og eventuelle nye 
områder i Rødøy i forbindelse med utvidelse av Saltfjellet-Svartisen NP diskutert. Det 
var også et ønske om å ha et spesielt fokus på problemstillinger i forhold til 
reindriftsnæringa på befaringen i juni. Nærmere avklaringer om befaringer kommende 
år tas opp i AU.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
 
 
 

ST 51/2017 Valg av arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
2018-2019 

Forslag til vedtak 
Arbeidsutvalget velges for to år, frem til Midtre Nordland nasjonalparkstyre konstituerer 
seg på nytt etter kommende kommunevalg i 2019.  
 
Følgende velges til arbeidsutvalget: 

- Leder 
- Nestleder 
- Styremedlem (ingen innstilling) 

Av disse tre skal minst én være oppnevnt av Sametinget.  
 
Følgende velges til vara: 

1. Ingen innstilling 
2. Ingen innstilling  
3. Ingen innstilling 

Følgende velges til vara for samisk representant: 
1. Ingen innstilling 
2. Ingen innstilling 
3. Ingen innstilling 

Arbeidsutvalget skal møtes oftere i 2018 med jevn fordeling utover året: 
15. februar 
22. mars 
24. mai 
30. august 
4. oktober 
22. november 



 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
Styrets behandling: 
 
Forslag at Kjell Magne Johansen velges som representant i arbeidsutvalget. I tillegg til 
leder Geir Waage og nestleder Eva Stina Andersson.  
 
Astrid Olsen, Audgar Carlsen og Lars Evjenth foreslås som vararepresentanter til Geir 
Waage og Kjell Magne Johansen.  
 
Samiske vararepresentanter for Eva Stina Andersson foreslås Per Thomas Kuhmunen, 
Lisa Mari Blind og Anfinn Pavall.  
 
Møtedatoene for Au foreslås:  
 
15. februar 
21. mars 
24. mai 
30. august 
4. oktober 
22. november 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Arbeidsutvalget velges for to år, frem til Midtre Nordland nasjonalparkstyre konstituerer 
seg på nytt etter kommende kommunevalg i 2019.  
 
Følgende velges til arbeidsutvalget: 

- Leder Geir Waage 
- Nestleder Eva-Stina Andersson 
- Styremedlem Kjell Magne Johansen 

Av disse tre skal minst én være oppnevnt av Sametinget.  
 
Følgende velges til vara: 

4. Astrid Olsen 
5. Audgar Carlsen  
6. Lars Evjenth 

Følgende velges til vara for samisk representant: 
4. Per Thomas Kuhmunen 
5. Lisa Mari Blind 
6. Anfinn Pavall  

Arbeidsutvalget skal møtes oftere i 2018 med jevn fordeling utover året: 
 
15. februar 
21. mars 



24. mai 
30. august 
4. oktober 
22. november 
 
 
 

ST 52/2017 MIDNOR - Drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
kap.post.1420.21 

Forslag til vedtak 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 720 000,- NOK til drift av nasjonalparkstyret i 
2018.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker også om 640 000 til gjennomføring av 
besøksstrategi / forvaltningsplanarbeid i 2017:  

- 100 000,- oppstart forvaltningsplan Junkerdal nasjonalpark. Midlene skal benyttes til 
medvirkningsprosesser. 

- 100 000,- oppstart forvaltningsplan Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Midlene skal 
benyttes til medvirkningsprosesser. 

- 100 000,- til besøksstrategiarbeid for Sjunkhatten, Rago, Junkerdal og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark (25 000 pr park). Disse midlene skal benyttes til 
medvirkningsprosesser.  

- 150 000,- til registrering og dokumentasjon av husvære i verneområdene i 
forbindelse med forvaltningsplanarbeid.  

- 100 000,- til kartlegging av reindriftas sårbarhet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
- 60 000 til kartlegging av sopp og lav innenfor Dypen naturreservat som grunnlag for 

utarbeiding av besøksstrategi 

- 30 000 til å dokumentere og utarbeide en oversikt over store furuer i Saltdal som 
kan innarbeides som turmål i besøksstrategier for de verneområdene. 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  

 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 53/2017 Virksomhetsplan for Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 
sekretariat 2018 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar virksomhetsplan og prioriteringen av arbeidstida 
til sekretariatet til orientering.  
 



 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
Styrets behandling: 
 
Forslag fra styret:  
 
Som en følge av utvidelsen av Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark forutsetter styret at 
antallet forvalterstillinger økes og at driftsbudsjettet også økes. 
Sett i forhold til antall nasjonalparker og arbeidsoppgaver mener styret at MNNPS i 
utgangspunktet har for lite ressurser. 
Styret ber AU følge opp saken i forhold til Miljødirektoratet og Klima og 
miljødepartementet i et samarbeid med nasjonalparkkommune, regionrådene og 
fylkeskommunen.   
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar virksomhetsplan og prioriteringen av arbeidstida 
til sekretariatet til orientering.  
 
Som en følge av utvidelsen av Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark forutsetter styret at 
antallet forvalterstillinger økes og at driftsbudsjettet også økes. 
Sett i forhold til antall nasjonalparker og arbeidsoppgaver mener styret at MNNPS i 
utgangspunktet har for lite ressurser. 
Styret ber AU følge opp saken i forhold til Miljødirektoratet og Klima og 
miljødepartementet i et samarbeid med nasjonalparkkommune, regionrådene og 
fylkeskommunen.   

 
 
 
 

ST 54/2017 Forekomst av gran i områder som forvaltes av Midtre Norddland 
nasjonalparkstyre 

Forslag til vedtak 
For 2018 skal avvirkning av gran/fremmede arter i våre verneområder prioriteres høyt. 
 
Arbeidet skal følge følgende prosedyrer: 

 Rettighetene til grana skal avklares. 
 Det skal utarbeides et kostnadsoverslag for de forskjellige prosjektene/delprosjektene. 
 Prosedyrene for offentlige anskaffelser som benyttes av Fylkesmannen skal følges ved 

inngåing av kontrakter med aktuelle entreprenører. 
 Grunneierne som selv ønsker å ta ut gran på sine eiendommer skal ha førsterett, dersom 

de ser det mulig å gjennomføre innen en definert tidsperiode og til en konkurransedyktig 
pris. 

 Før prosjektene iverksettes skal de diskuteres med skogbrukssjefen i kommunen. 



 Konkrete prioriteringer for 2018 er: 
1. Storlia naturreservat  
2. Junkerdalsura  naturreservat 
3. Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat 
4. Sjunkhatten nasjonalpark 
5. Saltfjellet-svartisen nasjonalpark  (Rødøy) 
6. Gåsvatnan landskapsvernområde 

Stor Graddis naturreservat og sembrafuru i Junkedalsura naturreservat/Saltfjellet 
landskapsvernområde skal følges opp av oppsynet/Fjelltjenesten i Nordland. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
Styrets behandling:  
 
Kjell Magne Johansen fremmet et tilleggspunkt: Uttak av gran i naturreservat søkes 
finansiert eksplisitt, av Miljødirektoratet i tråd med forutsetninger for MNNPS 
overtakelse av ansvaret for reservatene.  
 
Det var i tillegg et ønske om at Miljødirektoratet inviteres til førstkommende styremøte 
5. mars.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
For 2018 skal avvirkning av gran/fremmede arter i våre verneområder prioriteres høyt. 
 
Arbeidet skal følge følgende prosedyrer: 

 Rettighetene til grana skal avklares. 
 Det skal utarbeides et kostnadsoverslag for de forskjellige 

prosjektene/delprosjektene. 
 Prosedyrene for offentlige anskaffelser som benyttes av Fylkesmannen skal 

følges ved inngåing av kontrakter med aktuelle entreprenører. 
 Grunneierne som selv ønsker å ta ut gran på sine eiendommer skal ha 

førsterett, dersom de ser det mulig å gjennomføre innen en definert tidsperiode 
og til en konkurransedyktig pris. 

 Før prosjektene iverksettes skal de diskuteres med skogbrukssjefen i 
kommunen. 

 Konkrete prioriteringer for 2018 er: 
7. Storlia naturreservat  
8. Junkerdalsura  naturreservat 
9. Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat 
10. Sjunkhatten nasjonalpark 
11. Saltfjellet-svartisen nasjonalpark  (Rødøy) 
12. Gåsvatnan landskapsvernområde 

Stor Graddis naturreservat og sembrafuru i Junkedalsura naturreservat/Saltfjellet 
landskapsvernområde skal følges opp av oppsynet/Fjelltjenesten i Nordland. 
 



Uttak av gran i naturreservat søkes finansiert eksplisitt, av Miljødirektoratet i tråd med 
forutsetninger for MNNPS overtakelse av ansvaret for reservatene.  

 
 
 
 

ST 55/2017 Bestillingsdialogen 2018 - Tiltaksmidler i verneområdene 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 3 808 000 kroner til gjennomføring av 
tiltak i verneområdene i 2018. Bestilling av tjenester fra SNO/Fjelltjenesten 
gjennomføres administrativt.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
Styrets behandling: 
 
Astrid Olsen fremmet et tilleggspunkt i forslag til vedtak: I tråd med målet om 
ivaretakelse av verneverdiene, prioriteres uttak av gran høyt i verneområdene 
kommende år.  
 
Forslag fra Astrid Olsen om å oppjustere beløpet for drift av toalett i Lakshola til 45 000 
kroner. Totalbeløpet oppjusteres til 3 833 000 kroner.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 3 833 000 kroner til gjennomføring av 
tiltak i verneområdene i 2018. Bestilling av tjenester fra SNO/Fjelltjenesten 
gjennomføres administrativt.  
 
I tråd med målet om ivaretakelse av verneverdiene, prioriteres uttak av gran høyt i 
verneområdene kommende år.  

 
 
 
 

ST 56/2017 Gjenopptatt sak ST 91/2012 - Søknad om utvidelse av 
eksisterende uthus ved hytte - Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Saltfjellet reinbeitedistrikt om 
utvidelse av uthus ved hytte i Stalluroggi i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
 
Fylkesmannen i Nordland har en påbegynt sak angående krav om retting, og avslaget 
oversendes slik at denne prosessen kan sluttføres.  



 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
Styrets behandling: 
 
Saken utsettes og Saltfjellet reinbeitedistrikt blir oppfordret å komme på neste 
styremøte for å informere om sitt syn i saken.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 

Saken utsettes og Saltfjellet reinbeitedistrikt blir oppfordret å komme på neste 
styremøte for å informere om sitt syn i saken.  
 
 

ST 57/2017 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert 
transport og utlegging av åte, samt oppsetting av viltkamera i forbindelse 
med jervjakt - Prosjekt Utmark 

Forslag til vedtak 
 
Prosjekt Utmark v/Bergfall rovviltlag gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal 
nasjonalpark, § 3, pkt. 1.1 og 6.1 for motorisert transport og utlegging av åte samt montering av 
viltkamera i forbindelse med lisensfelling av jerv. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 (jf § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriften for nasjonalparken). 
 
Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonene gjelder i lisensfellingsperioden 10.september – 15. februar i  
    jaktsesongene 2017/18, 2018/19 og 2019/20. 
 Før utlegging av åte og oppsetting av viltkamera skal det være inngått avtale med eier 
    om bruk av den aktuelle jakthytta 
 Åte og kamera skal plasseres ved hytte angitt på vedlagt kart 

For motorisert transport av åte gjelder: 
 Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å 

skade vegetasjonen fram til 15.februar i årene 2017 til og med 2020. 
 Det gis dispensasjon for inntil fire – 4 turer med snøscooter for transport av åte. Til 

denne transporten skal innvilget dispensasjon for transport av utstyr til hytta benyttes. 
 All kjøring utenom angitte formål og trase fram til åteplass er forbudt. 
 I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 

23.00.  
 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager. 
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. 
 Før hver transport skal det meldes fra til Statskog Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, 

tlf. 93423318 
 Denne dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. 

  For utlegging av åte gjelder: 
 Det skal kun legges ut åte når det er åpnet for jakt på jerv. 
 Åte skal legges slik at det er mest mulig skjult for eventuell ferdsel i området 
 Det skal kun legges ut åte; tilsvarende et helt kadaver om gangen, på en plass. Det 



   kan legges ut inntil fire - 4 hele kadaver i løpet av sesongen 
 Etter at dispensasjonsperioden er utløpt skal åteplassen ryddes og større rester av  
   åtet fjernes fra området. 

      For oppsetting av viltkamera gjelder: 
 Dispensasjonen gjelder for et (1) viltkamera ved åteplassen, samt eventuell skilting. 
 Ved oppsetting av viltkameraet skal det ikke gjøres inngrep på lokaliteten slik som 
   rydding av trær og kratt. 
 Etter at dispensasjonsperioden er utløpt skal kamera og eventuelle festeanordninger,  
   samt skilt tas ned og fjernes fra området. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 58/2017 Klage på vedtak - Dispensasjon fra verneforskriftene - 
Motorferdsel - Láhko, Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalpark - 
Lavtflyging og landing med helikopter i forbindelse med "Operasjon 
Muskedunder" - Balvatn reinbeitedistrikt 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder arbeidsutvalgets vedtak i AU sak 
10/2017 og oversender klagen til Miljødirektoratet for endelig behandling.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 59/2017 Motorisert ferdsel i verneområder i forbindelse med skadefelling 
- utredning av vedtak i ST 32/2017 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår Siv Mossleth sitt forslag til vedtak i ST 
32/2017 da dette ansees som ugyldig jfr. forvaltningsloven § 2b og c.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å være en treghet i systemet i saker der 
Fylkesmannen i Nordland gir kommunene dispensasjon til skadefellingsuttak og de 
kommunale skadefellingslagene må benytte seg av motoriserte kjøretøy i 
verneområder innenfor det avgrensete skadefellingsområdet.  
 
Styret definerer forvaltningspraksis og kriterier for muntlig enkeltvedtak noe som gjør at 
behandlingstida vil reduseres hvis tapssituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig.   
 
Der tapssituasjonen er så prekær at Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til 
skadefellingsuttak i et eller flere verneområder innenfor Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets virkeområde, bør også Midtre Nordland nasjonalparkstyre kunne gi 
dispensasjon til motorisert ferdsel i forbindelse med uttaket. Dispensasjon gis av 
nasjonalparkforvalterne på delegert myndighet. 
 
Nasjonalparkforvalterne kan sette vilkår som begrenser kjøring i områder som kan 
være spesielt sårbare for forstyrrelser. Hilokaliteter for fjellrev og reirlokaliteter for 
rovfugler er forekomster som kan sette begrensninger for kjøringa. Dette skal vurderes 
opp mot når på året kjøring finner sted.  
 
Det skal settes vilkår om hvilke traseer som gjelder inn til et gitt område for å begrense 
utstrekninga av motorisert ferdsel. Kjøretraseene er allerede bestemt basert på tidligere 
dispensasjoner til motorisert ferdsel uavhengig av formål for kjøringa.  
 
Det kan gis muntlig tillatelse etter § 23 i forvaltningsloven. Skriftlig dispensasjon 
utformes samme / neste virkedag.  
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Styrets behandling: 
 
To første setninger i forslag til vedtak tas ut og erstattes med: Det vises til omforent 
vedtak om utsettelse av sak 32/2017 for å få forslag til vedtak utredet. 
  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Det vises til omforent vedtak om utsettelse av sak 32/2017 for å få forslag til vedtak 
utredet. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å være en treghet i systemet i saker der 
Fylkesmannen i Nordland gir kommunene dispensasjon til skadefellingsuttak og de 



kommunale skadefellingslagene må benytte seg av motoriserte kjøretøy i 
verneområder innenfor det avgrensete skadefellingsområdet.  
 
Styret definerer forvaltningspraksis og kriterier for muntlig enkeltvedtak noe som gjør at 
behandlingstida vil reduseres hvis tapssituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig.   
 
Der tapssituasjonen er så prekær at Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til 
skadefellingsuttak i et eller flere verneområder innenfor Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets virkeområde, bør også Midtre Nordland nasjonalparkstyre kunne gi 
dispensasjon til motorisert ferdsel i forbindelse med uttaket. Dispensasjon gis av 
nasjonalparkforvalterne på delegert myndighet. 
 
Nasjonalparkforvalterne kan sette vilkår som begrenser kjøring i områder som kan 
være spesielt sårbare for forstyrrelser. Hilokaliteter for fjellrev og reirlokaliteter for 
rovfugler er forekomster som kan sette begrensninger for kjøringa. Dette skal vurderes 
opp mot når på året kjøring finner sted.  
 
Det skal settes vilkår om hvilke traseer som gjelder inn til et gitt område for å begrense 
utstrekninga av motorisert ferdsel. Kjøretraseene er allerede bestemt basert på tidligere 
dispensasjoner til motorisert ferdsel uavhengig av formål for kjøringa.  
 
Det kan gis muntlig tillatelse etter § 23 i forvaltningsloven. Skriftlig dispensasjon 
utformes samme / neste virkedag.  

 
 
 
 

ST 60/2017 Làhko nasjonalpark - Søknad om utvidelse av uthus og bygging 
av platting - Glomfjord jeger- og fiskeforening 

Forslag til vedtak 1 
 
Glomfjord jeger- og fiskeforening gis avslag på søknad om utvidelse av uthus ved 
Gåsvannshytta, Fiskvannshytta, Svalvannshytta og ved Sundvannshytta innenfor Làhko 
nasjonalpark i henhold til § 3 pkt. 1.1 i verneforskriften.   
 
Forslag til vedtak 2  
 
Glomfjord jeger- og fiskeforening gis avslag på søknad om tillatelse til etablering av gangvei/ 
platting mellom hytte og uthus ved Fiskvatnet Sør innenfor Làhko nasjonalpark i henhold til § 3 
pkt. 1.1 i verneforskriften.  
 
Siden tiltaket allerede er etablert stilles det krav om retting av tiltaket etter naturmangfoldlovens 
§ 69. Platting/ gangvei skal fjernes. Vegetasjon skal forsøkes reetablert på sikt. Det ses på 
mulighet for å legge steinheller mellom hytte og uthus. Tiltaket gjøres i samråd med 
nasjonalparkstyret.      
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 61/2017 Bane Nor. Semska-Stødi naturreservat, Saltdal. Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for bruk av snøskuter for innhenting av påkjørt rein 

Forslag til vedtak 
Bane Nor gis dispensasjon for bruk av snøskuter innen Semska-Stødi naturreservat for 
innhenting av påkjørt rein, jfr. verneforskriftens kap. IV punkt 5. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder kun for bruk av snøskuter på frossen snødekt mark 
 Dispensasjonen gis for resten av 2017 for 2018, 2019 og 2020. 
 Dispensasjonen gjelder for perioden 01.01.- til 01.05.  

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven. 
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Styrets behandling:  
 
Tidsperioden dispensasjonen gjelder for endres til 01.10 til 01.05.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Bane Nor gis dispensasjon for bruk av snøskuter innen Semska-Stødi naturreservat for 
innhenting av påkjørt rein, jfr. verneforskriftens kap. IV punkt 5. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder kun for bruk av snøskuter på frossen snødekt mark 
 Dispensasjonen gis for resten av 2017 for 2018, 2019 og 2020. 
 Dispensasjonen gjelder for perioden 01.10.- til 01.05.  

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven. 

 
 
 
 



ST 62/2017 Làhko nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat 
-Dispensasjon fra motorferdselsforbudet og vintermerking av løype - 
Glomfjord jeger- og fiskeforening 

Forslag til vedtak 1 
 
Glomfjord jeger og fiskeforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Làhko 
nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften for nødvendig transport av ved, materialer og 
utstyr til hytte ved Svalvatnet, Fiskvatnet, Sundvatnet, Ruffehytta og hytte ved Gåsvatnan. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i § 3 punkt 6.3 d i verneforskriften for Làhko nasjonalpark og 
§ 7 punkt 16 i verneforskriften for Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat. 
 
Vilkår for dispensasjon: 
 

 All kjøring utenom angitte formål er forbudt. Kjøretraseen er fra vernegrensen 
ved Namnlausvatnet og inn til hyttene ved Svalvatnet, Fiskvatnet, Sundvatnet, 
Ruffehytta og Gåsvatnet jfr. vedlagt kart. 

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1.11. – 1.5 i årene 2017, 2018, 2019, 2020 
og til og med 1.5 2021 på frosen snødekt mark. 

 Dispensasjonen gjelder for seks (6) turer pr. hytte pr. sesong med en (1) 
snøskuter. Alternativt kan flere scootere benyttes samtidig, men uansett regnes 1 
scooter = 1 tur. (bruk av 2 scootere = 2 turer). Men kun det antall turer som er 
nødvendig for frakt av ved, materialer og utstyr til hyttene. 

 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 
 Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 
 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved 

kontroll. 
 Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter 

endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2021. Det skal benyttes penn ved 
utfyllelse av kjørebok. 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 2 
 
Glomfjord jeger og fiskeforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Làhko 
nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften for transport av materialer og utstyr som er 
nødvendig for vedlikehold av naust ved Seglvatnet og lille Storglomvatnet. Dispensasjonen gis 
med hjemmel i § 3 punkt 6.3 d i verneforskriften for Làhko nasjonalpark. 
 
Vilkår for dispensasjon: 
 
 All kjøring utenom angitte formål er forbudt. Kjøretraseen er fra 
vernegrensen ved Namnlausvatnet og inn til naustene ved Seglvatnet og lille Storglomvatnet, jfr. 
vedlagt kart. 
 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1.11. – 1.5 i årene 2018, 2020 
og til og med 1.5 2020 på frosen snødekt mark. 



 Dispensasjonen gjelder for en (1) turer pr. naust i årene 2018 og 2020 med en 
(1) snøskuter. Men kun det antall turer som er nødvendig for frakt av nødvendig, 
materialer og utstyr til naustene.   
 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 
 Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 
 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 
forevises ved kontroll. 
 Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 
Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2021. Det skal 
benyttes penn ved utfyllelse av kjørebok. 
 
 
Forslag til vedtak 3 
 
Glomfjord jeger og fiskeforening gis med dette dispensasjon fra vern mot inngrep i landskapet i 
Làhko nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 1.1 i verneforskriften for merking av skiløype iht. til vedlagt 
kart. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 3 punkt 1.3 f i verneforskriften for Làhko 
nasjonalpark. Glomfjord jeger og fiskeforening gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Làhko nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften for å bruke 
snøscooter for nødvendig merking av skiløype til hyttene iht. til vedlagt kart. Dispensasjonen gis 
med hjemmel i § 3 punkt 6.3 h i verneforskriften for Làhko nasjonalpark. 
 
Vilkår for dispensasjon: 
 

 All kjøring utenom angitte formål er forbudt. Kjøretraseen er fra vernegrensen ved 
Namnlausvatnet og inn til hyttene iht til vedlagt kart. 

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1.11. – 1.5 i årene 2017, 2018, 2019,2020 og til og 
med 1.5 2021 på frosen snødekt mark. 

 Dispensasjonen gjelder for to (2) dager fritt antall turer og fritt antall scootere for 
merking av skiløype. Men kun det antall turer som er nødvendig for merking av skiløype 
iht. til vedlagt kart. For Nedtaking av merkepinner gis det dispensasjon for to (2) dager, 
fritt antall turer og fritt antall scootere. Men kun det antall turer som er nødvendig for 
fjerning av merkepinner. Det gis tillatelse for en (1) tur for remerking av skiløype, der 
det skulle være behov. Eventuelt ytterligere behov for remerking må kunne skje på de 
andre turene som er gitt i denne dispensasjonen. 
 

 Det skal benyttes bambuspinner eller bjørkepinner til merking av løypa. 
 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 
 Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 
 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. 
 Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2021. Det skal benyttes penn ved utfyllelse av 
kjørebok. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 63/2017 Valg av representanter til arbeidsgruppe for videre arbeid med 
brunskilting 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre utnevner leder ….. og nestleder ….. til å sitte i 
denne arbeidsgruppa. Det foreslås at første møte blir lagt i forbindelse med 
Nordlandskonferansen 2018 24. januar i Bodø. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 64/2017 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.12.2017  
 
 

Sekretariatet informerte om at Ronny Skansen overtar som fungerende 
sekretariatsleder fra 2. januar til 12. mars 

Sekretariatet informerte om innkommende søknader for kjentmannskjøring i tilknytning 
til redningstjeneste. Styret ga sin tilslutning til at søknadene kan behandles på 
delegasjon like over nytt år.  
 
 
 
 
 




