
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 04.09.2012
Tidspunkt: 09:00 – 15:00

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
Lisa Maria Blind Medlem
Hilde Skogsholm Medlem

  Johan Petter Røssvoll         Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Gudbjørg Navjord Medlem
Per Thomas Kuhmunen Medlem 

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for
Bror Hemminghytt Gudbjørg Navjord
Per Ole Andersen Oskal Per Thomas Kuhmunen

Følgende medlemmer møtte ikke:
Navn

Mats Jonas Pavall Medlem 

Merknader

Per Ole Andersen Oskal møtte kl. 11.00 (kom til ST-sak 
66/2012) 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Hanne Etnestad
Ronny Skansen
Ole Petter 
Rundhaug

Nasjonalparkforvalter
Nasjonalparkforvalter
Nasjonalparkforvalter



Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 
74/2012

Referatsaker 2003/577

RS 
18/2012

Fylkesmannen i Nordland ber om redegjørelse -
Oppføring av tilbygg til uthus til reindriftshytte ved 
Stallogropa - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark -
Saltfjellet reinbeitedistrikt

2012/4381

RS 
19/2012

Brev fra DN – utlysning av midler til 
forvaltningsknutepunktet

2011/9355

RS 
20/2012

Brev fra DN - Gåsvatnan landskapsvernområde -
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen 
gård - Orientering om rett til å gi uttalelse

2011/587

RS 
21/2012

Brev fra FM - Bemerkninger til vedtak -
Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
til bruk av ATV langs kjørevei i forbindelse med 
restaurering av stall Jordbruhytta - Bodø & 
Omegn Turistforening

2012/4560

RS 
22/2012

Fjellrosen – Rapport fra Karl Prytz, datert 
09.08.2012  

2011/9150

ST 
75/2012

Forslag til informasjons- og mediastrategi for 
styret

2012/5850

ST 
76/2012

Midtre Nordland nasjonalparkstyre -
regnskapsrapport 1.halvår 2012

2012/5761

ST 
77/2012

Forvaltningplan Rago nasjonalpark - Opprettelse 
av nytt Arbeidsutvalg

2011/5030

ST 
78/2012

Skilting av de store verneområdene i Nordland 
med brune skilt langs E6 - videre arbeid

2012/6021

ST 
79/2012

Saltfjellet-Svartisen NP - Søknad om tilskudd til 
reparasjon av fjøstak på Granneset - Statskog 
Fjelltjenesten

2012/5868

ST 
80/2012

Forslag til forskrift om miljøvedtaksregister -
Høringsuttalelse til DN

2012/5138

ST 
81/2012

Saltfjellet-Svartisen NP - Søknad om 
dispensasjon til bruk av helikopter i 
forskningsprosjekt - Universitetet i Bergen v/Stein 
Erik Lauritzen

2012/4451

ST 
82/2012

Saltfjellet-Svartisen NP - Søknad om 
dispensasjon til prøvetaking av trær - Gøteborgs 
Universitet v/Jesper Bjørklund

2012/5402



ST 
83/2012

Utsending av høringsutkast forvaltningsplan for 
Rago nasjonalpark

2011/5030

ST 
84/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
til bruk av ATV langs kjøreveg i forbindelse med 
restaurering stall Jordbruhytta - Bodø & Omegn 
Turistforening

2012/3360

ST 74/2012 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets vedtak – enstemmig:

Sakene tas til orientering

RS 18/2012 Ber om redegjørelse - Oppføring av tilbygg til uthus til reindriftshytte ved 
Stallogropa - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet reinbeitedistrikt

RS 19/2012 MIDNOR - Midler til forvaltningsknutepunkt

RS 20/2012 MIDNOR - Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Stolpen gård - Orientering om rett til å gi uttalelse

RS 21/2012 Brev til Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Bemerkninger til vedtak -
Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon til bruk av ATV langs kjørevei i 
forbindelse med restaurering av stall Jordbruhytta - Bodø & Omegn Turistforening

RS 22/2012 Fjellrosen

ST 75/2012 Forslag til informasjons- og mediastrategi for styret

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets behandling: 

Styret hadde ingen forslag til tillegg / endringer i det framlagte forslaget, men hadde en del 
innspill som AU bes om å ta med i det videre arbeid:

- Prosjekt som gjennomføres med økonomisk støtte fra MNNPS bør merkes med små 
skilt som bidrar til lokal synliggjøring av styrets arbeid.

- Bør vurdere om strategien skal “spisses” noe mer.
- I infoarbeidet bør en bl.a. avklare ansvar og roller mellom styret og Nordland 

nasjonalparksenter.



- MNNPS bør på samme måte som SNO være tilstede på bygde-/villmarksdager for å 
legitimere sin virksomhet.

- Styret bør også profileres via media og dette kan bl.a. skje ved deltakelse på utvalgte 
arrangement.

- Lokal forvaltning må synliggjøres og en bør vurdere om årsmeldinga skal være en 
egen trykksak.

Styrets vedtak – enstemmig:

- AU gis i ansvar å bearbeide styrets innspill slik at informasjons- og mediastrategien kan 

vedtas endelig av styret 6.desember 2012.

- Strategien skal gjelde for perioden 2012-2015 og revideres når nytt styre er oppnevnt for 

perioden 2016-2019

ST 76/2012 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Regnskapsrapport 1.halvår 
2012

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets behandling: 
Arne B. Vaag la fram forslag om endring i pkt.2 begrunnet i at krav til honorar- og 
reiseregninger har gyldighet inntil tre år. Endringen som ble foreslått:

«Det er behov for å forbedre rutinene rundt honorar- og reiseregninger og det henstilles til at 

reiseregninger leveres innen 14 dager etter avsluttet møte».

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Regnskapsrapport 1.halvår 2012 tas til orientering

2. Det er behov for å forbedre rutinene rundt honorar- og reiseregninger og det henstilles til 

at reiseregninger leveres innen 14 dager etter avsluttet møte.

ST 77/2012 Forvaltningplan Rago nasjonalpark - Opprettelse av nytt 
Arbeidsutvalg

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets behandling:



Siv Mossleth satte fram forslag om at Sørfold kommunes representant utpekes av kommunen 
selv og to representanter kommer fra styret - sametingets representant i styret fra Doukta 
reinbeitedistrikt og en representant som velges av nasjonalparkstyret.

Sekretariatet la fram forslag om endring av pkt. 3, og at utvalget konstituerer seg selv.

Lars Kr. Evjenth, Sørfold kommune ble forslått som 2.representant fra nasjonalparkstyret

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Fylkesmannen i Nordland bes om å avvikle nåværende arbeidsutvalg for forvaltningsplanen 
Rago nasjonalpark.

2. For videre arbeid med forvaltningsplanen opprettes et nytt arbeidsutvalg med utgangspunkt i 
nasjonalparkstyret og faglig rådgivende utvalg for styret. Det nye arbeidsutvalget skal ha sju 
medlemmer med følgende sammensetning:

- Sørfold kommune – 1 representant 
- Fra nasjonalparkstyret – 2 representanter

- Sametingets representant fra Duokta reinbeitedistrikt
- Nasjonalparkstyret velger den 2. representanten – Lars Kr. Evjenth

- Fra faglig rådgivende utvalg – 3 representanter 
– Duokta reinbeitedistrikts representant
- Forum for natur og friluftsliv sin representant 
- Statskog SF sin representant

- Fra svenske reineiere – 1 representant

Mandat for arbeidsutvalget:

 Arbeidsutvalget skal bistå Midtre Nordland nasjonalparkstyre i arbeidet med en 
forvaltningsplan for Rago nasjonalpark.

 Om et flertall i Arbeidsutvalget eller et flertall av de samiske representantene i 
Arbeidsutvalget og nasjonalparkstyret ikke kommer fram til et felles forslag skal de ulike 
forslag følge saken videre. 

 Arbeidsutvalget skal i sine vurderinger ta utgangspunkt i 

- avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for
verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder 

- verneforskriften

- utredninger av områdets verneverdier og kartlagt bruk av området.

 Konsultasjonene i Arbeidsutvalget skal foregå i god tro og med målsetting om å oppnå 
enighet. Arbeidsutvalget har et samlet ansvar for å bidra til en god og effektiv prosess.

3. Utvalget konstituerer seg selv

4. Sekretariatet konsulterer med Sametinget om forslaget til sammensetning av nytt 
arbeidsutvalg.



ST 78/2012 Skilting av de store verneområdene i Nordland med brune skilt 
langs E6 - videre arbeid

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Styrets vedtak – enstemmig:

1. MNNPS ønsker at alle de store verneområdene med innfallsporter fra E6 og riksveger 

skiltes med brune skilt.

2. Statens vegvesen inviteres til neste styremøte for å orientere om gjeldende 

skiltnormaler, praksis i Nordland og hvordan vi i fellesskap kan løse oppgaven Samtidig 

ber en Statens Vegvesen orientere om hvordan en planlegger i forhold til informasjon og 

tilrettelegging for vegfarende og turfolk langs E6 på strekningen Rana - Sørfold.

ST 79/2012 Saltfjellet-Svartisen NP - Søknad om tilskudd til reparasjon av 
fjøstak på Granneset - Statskog Fjelltjenesten

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre innvilger Statskog Fjelltjenesten og Helgeland 

Museum et samlet tilskudd på kr.200.000,- til reparasjon av fjøs- og låvebygingene på 

Granneset og Bredek

2. Tilskuddet finansieres via styrets udisponerte frie midler for 2012

3. Eierne anmodes om å kvalitetssikre planer og kalkyler slik at det kan fremmes en felles 

søknad til Statens kulturminnefond innen 1.november og Nordland fylkeskommune 

innen 15.november 2012 for å sikre fullfinansiering.

4. Styret vil med utgangspunkt i framlagte planer vurdere om det er behov for også å 

prioritere prosjektene i “Bestillingsdialogen 2013”



ST 80/2012 Forslag til forskrift om miljøvedtaksregister - Høringsuttalelse til 
DN

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets behandling:
Arne B. Vaag la fram forslag om endringer i pkt.2. Siste linje endres til; «Styret foreslår 
formuleringen «så raskt som mulig og senest innen to uker etter at vedtaket er fattet»»

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre slutter seg til forslag til forskrift om 

miljøvedtaksregister og erkjenner at styret vil være blant de forvaltningsorganer som skal 

legge informasjon inn i systemet. Det vil i hovedsak gjelde enkeltvedtak etter forskrifter 

om verneområder og nml. § 48 (generell dispensasjonsbestemmelse for verneområder)

2. Opprettelsen av registeret vil ha administrative konsekvenser og MNNPS stiller seg 

kritisk til DN’s forslag om at vedtak skal registreres så raskt som mulig og senest innen 

neste virkedag. Styret foreslår formuleringen “så raskt som mulig og senest innen to uker 

etter at vedtaket er fattet”.

3. Vedtak skal lastes opp i fulltekst og publiseres gjennom direktoratets datasystem for 

Miljøvedtaksregisteret. Styret tar for gitt at det utvikles nødvendig kompabilitet mellom 

saksbehandlingsmodulen Ephorte og Miljøvedtaksregisteret slik at rutinene kan 

automatiseres.

ST 81/2012 Saltfjellet-Svartisen NP - Søknad om dispensasjon til bruk av 
helikopter i forskningsprosjekt - Universitetet i Bergen v/Stein Erik 
Lauritzen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets behandling:

Forslag fra Per Ole Oskal om at punktet i vilkårene for dispensasjonen; begrensning i 
tidsrommet for flygingen, tas ut.



Styrets vedtak – enstemmig:

1. Universitetet i Bergen v/Stein-Erik Lauritzen gis med dette dispensasjon fra 

motorferdselsforbudet i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark for bruk av helikopter til frakt av 

utstyr til vitenskapelige undersøkelser i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. Dispensasjonen 

gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vilkår for dispensasjonen:
Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer i uke 43-44 i oktober 2012. Hvis værforhold skaper 
problemer, gjelder tillatelsen fram til 1.desember 2012. Dispensasjonen gjelder for frakt av 
utstyr, for vitenskapelige undersøkelser, til grotter i området Pikhaugene – Glomdalsvatnet i 
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark.

- Dispensasjonen er betinget av nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier.
- Hvis det er rein i området skal det tas hensyn til det.
- Før transporten starter, skal Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt v/Nils Mathis 

Anti varsles på telefon 958 71 290.
- Leirplass anlegges og landingsplass benyttes uten at vegetasjon og terreng påføres 

slitasjeskader

2. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber som forvaltningsmyndighet om å få tilsendt rapporter 

fra de vitenskapelige undersøkelsene etter hvert som de foreligger.

ST 82/2012 Saltfjellet-Svartisen NP - Søknad om dispensasjon til prøvetaking 
av trær - Gøteborgs Universitet v/Jesper Bjørklund

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets behandling:
Styret ønsket at det ble satt vilkår om tilbakemelding fra Gøteborg Universitet om resultatet av 
analysene som blir foretatt.

Sekretariatet informerte om at tidsrom for dispensasjonen; 2012 og 2013, ikke var angitt i 
vedtaket og foreslo det lagt inn.

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Gøteborgs Universitet v/ Jesper Bjørklund gis dispensasjon fra verneforskriftene for de 
respektive verneområdene – for Storlia NR kap. IV, pkt. 1, Saltfjellet-Svartisen NP kap. 
IV, pkt. 2.1 og Gåsvatnan og Saltfjellet LVO kap. IV, pkt. 3 til å ta borekjerneprøver (10 
mm i diameter)av friske furutrær for densitetsanalyser.  

Det gis samtidig dispensasjon til å ta prøver av døde trær i dagen og stokker hentet opp 
fra vann og tjern. Her kan det skjæres partielle tverrsnitt eller hele kubber på inntil 50 
mm ved å bruke sag.



Alle prøvene skal tas slik at trærne ikke påføres varig skade og diskret slik at inngrepene 
ikke er synlige for folk som ferdes i området. Antall prøver skal holdes på et 
minimumsnivå.

Dispensasjonene gis for 2012 og 2013 med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

2. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber som forvaltningsmyndighet om å få tilsendt 

rapporter fra de vitenskapelige undersøkelsene etter hvert som de foreligger.

ST 83/2012 Utsending av høringsutkast forvaltningsplan for Rago 
nasjonalpark

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets behandling:
  
Sekretariatet informerte om at høringsutkastet var gjennomgått av saksbehandler i Direktoratet 
for naturforvaltning. En del innspill til endringer i planteksten var kommet inn, men ingen 
endringer av betydning for innholdet i planen. Til vedleggene med bevaringsmål og 
overvåkingsplan hadde imidlertid DN innspill til en del vesentlige endringer, utkastene til 
vedlegg forventes derfor å måtte omarbeides en del for endelig planutkast. 

Styret mente at planen kunne sendes ut på høring med bevaringsmålene slik de var, og endringer
innarbeides i det endelige planforslaget etter høringsrunden. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 84/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon til bruk av ATV 
langs kjøreveg i forbindelse med restaurering stall Jordbruhytta - Bodø & 
Omegn Turistforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 04.09.2012 

Styrets behandling:

Sekretariatet orienterte om status i prosjektet ut fra samtale med prosjektansvarlig Ivan 
Johannessen:

- Det er kjørt en tur på den gitte dispensasjonen i anledning restaureringsarbeidet.
- Det foreligger ikke kopi til styret av dispensasjon gitt av Saltdal kommune.



- Arbeidet med stallen er avsluttet for i år og never- og torvtekking vil bli gjennomført 
neste år. Det er ikke avklart hvor torva kan tas og hvis det skal skje innenfor Gåsvatnan 
LVO, betinger det en dispensasjon. Det må søkes om egne dispensasjoner for 2013.

- Hvis BOT ønsker utført reparasjonarbeid på taket på hovedhytta nå i høst, kan det være 
behov for en tur i den anledning.

Siv Mossleth framsatte følgende forslag: “Siden arbeidet med stallen er avsluttet for i år, 
forlenges ikke dispensasjonen”.

Styrets vedtak – enstemmig:

Siden arbeidet med stallen er avsluttet for i år, forlenges ikke dispensasjonen.


