
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Rognan hotell 
Dato: 20.12.2016 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Siv Mossleth Leder 
Geir Waage Nestleder 
Kjell Magne Johansen Medlem 
Eva Stina Anderson Medlem 
Sverre Hagen Medlem 
Lars Kr. H. Evjenth Medlem 
Torsten Simonsen Medlem 
Astrid Olsen Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Annfinn Pavall MEDL 
Anne Wiik MEDL 
Monika M. Sandaa MEDL 

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Lisa Maria Blind MEDL 
Per Thomas Kuhmunen MEDL 
Audgar Carlsen MEDL 

 
Merknader 
Ingen av varamedlemmene til de som hadde meldt forfall 
hadde anledning til å møte.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen Sekretariatsleder 
Hanne Etnestad Nasjonalparkforvalter 
Gunnar Rofstad Nasjonalparkforvalter 
Ronny Skansen 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 
69/2016 

Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
70/2016 

Delegerte saker  2003/577 

DS 
74/2016 

MIDNOR - Søknad om utvidelse av dispensasjon 
- motorferdsel - Elgjakt - Harodalen jaktfelt - 
Roger Ingvaldsen 

 2014/4137 

DS 
75/2016 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra 
verneforskriften vedrørende driftsplan for 
fiskestell - Øvre Valnesfjord grunneierlag 

 2016/6198 

DS 
76/2016 

Saltfdjellet-Svartisen nasjonalpark Dispensasjon 
for landing med helikopter ved Bjellåvasstua .  
Bodø og Omegns Turistforening 

 2016/7162 

DS 
77/2016 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert ferdsel til hytte ved Fuglevatnet - Jan 
Seiring 

 2011/9580 

DS 
78/2016 

Semska-Stødi naturreservat Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for bruk av helikopter for 
frakt av skudd elg. - Rune Berg 

 2016/6161 

DS 
79/2016 

Dispensasjon motorferdsel- Leiekjøring med 
snøskuter. Gåsvatnan landskapsvernområde. 
Sten - Jerry Stormo 

 2014/5040 

DS 
80/2016 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
transport med snøskuter til hytte i Kvebilok  - 
Christian Ruså og Marianne Ruså 

 2012/6068 

DS 
81/2016 

MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Transport til hytte - Lahku 
nasjonalpark - Karl Christian Hals 

 2016/7439 

DS 
82/2016 

Làhko nasjonalpark - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Karl Chr. Hals 

 2016/7439 

DS 
83/2016 

Dypen naturreservat. Transport av ved til privat 
hytte. - Manfred Hüttopohl og Eli Knudsen 

 2013/2318 

DS 
84/2016 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for bruk 
av snøscooter til hytte ved Salbergvatnet- Bjørn - 
Egil Jenssen 

 2012/58 

DS 
85/2016 

Junkerdalsura naturreservat  - Dispensasjon for 
motorisert uttransport av elgslakt - Storjord øst 
v/Chris-André Paulsen 

 2016/7203 

DS 
86/2016 

Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - 
Transport med snøskuter til egen hytte - 
Gåsvatnan landskapsvernområde - Inger og  

 2014/5040 



Sten - Jerry Stormo 
DS 
87/2016 

Dispensasjon for preparering av skiløype på 
Beiarfjellet. Gåsvatnan landskapsvernområde 

 2012/7237 

DS 
88/2016 

Làhko nasjonalpark og Langvassdalen-
Ruffedalen NR - dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Geir Nicolaisen 

 2016/8285 

ST 
71/2016 

Referatsaker  2003/577 

RS 
34/2016 

MIDNOR - Vedr møte 211116 - Innfallsporter for 
nasjonalparker i Gildeskål og Meløy 

 2016/3348 

RS 
35/2016 

Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet - Svartisen 
nasjonalpark - Hjalmar Johansen - Kåre 
Johansen 

 2013/751 

RS 
36/2016 

Avgjørelse i klagesak - Avslag på søknad om 
utbygging av hytte ved Store Gåsvatnan - 
Gåsvatnan landskapsvernområde - Viggo 
Skogmo 

 2015/1258 

RS 
37/2016 

MIDNOR - Vedtak - Klage - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet landskapsvernområde 
- John Arne Norbergsen og Evelyn Olsen 
Norbergsen 

 2014/1679 

RS 
38/2016 

MIDNOR - Vedtak - Klage - Dispensasjon - 
Motorferdsel i Saltfjellet landskapsvernområde - 
Arvid Norbergsen - Saltdal 

 2013/1680 

RS 
39/2016 

Vedtak - Klage - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Terje Berg 

 2016/1290 

RS 
40/2016 

Bru over Nordskarelva  2016/7495 

RS 
41/2016 

Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Fellvasstua - Langvassdalen - 
Ruffedalen naturreservat - Bodø og Omegns 
Turistforening 

 2015/7972 

RS 
42/2016 

Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Oppføring av reinsdyrgjerde - 
Lønsdal - Kjemåfossen - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Saltdal 

 2016/1422 

RS 
43/2016 

Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Synnøve Berg og Terje 
Berg 

 2016/1290 

RS 
44/2016 

MIDNOR - Klagesak - Stadfestelse av vedtak - 
Oppføring av reinsdyrgjerde - Lønsdal - 
Kjemånasen - Saltfjellet landskapsvernområde - 
Saltdal 

 2016/1422 



RS 
45/2016 

Referat fra styringsgruppe 21.11.2016 - 
Tiltaksplan nasjonalparker Gildeskål og Meløy , 

 2016/3348 

RS 
46/2016 

Referat fra møte i Rådgivende utvalg 29. 
november 2016 

 2012/6869 

RS 
47/2016 

Skiltplan for Sjunkhatten  2016/8739 

RS 
48/2016 

SV: Trening av løs hund på bjørn  2016/4646 

RS 
49/2016 

Henvendelse med spørsmål vedr tillatelse til 
trening med hund i Nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
50/2016 

VS: Trening av hunder til jakt i nasjonalparken  2016/4646 

RS 
51/2016 

MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
52/2016 

MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
53/2016 

MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
54/2016 

MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
55/2016 

MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
56/2016 

MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
57/2016 

MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
58/2016 

MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
59/2016 

MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
60/2016 

SV: Jakt på 3 bjørner inne i nasjonalparkene.  2016/4646 

RS 
61/2016 

Trening av jakthunder i nasjonalpark  2016/4646 

RS 
62/2016 

MIDNOR - Henvendelse vedr jakt på bjørn med 
hund 

 2016/4646 

RS 
63/2016 

VS: Bjørnunger  2016/4646 

RS 
64/2016 

VS: The Use of Bear Cubs in Dog Training in 
National Parks 

 2016/4646 

RS 
65/2016 

VS: Trening av hund på bjørn  2016/4646 

RS VS: Hunder/Bjørn  2016/4646 



66/2016 
RS 
67/2016 

VS: bear cub used as bait traing dogs  2016/4646 

RS 
68/2016 

VS: Bjørnejakt  2016/4646 

RS 
69/2016 

VS: Trening av jakt hunder på bjørnunger  2016/4646 

RS 
70/2016 

VS: Klage  2016/4646 

RS 
71/2016 

VS: Trening av hund på bjørnunger i Junkerdal 
nasjonalpark 

 2016/4646 

RS 
72/2016 

VS: Jakttrening på morløse bjørnunger.  2016/4646 

RS 
73/2016 

VS: Vedtak om jakttrening  2016/4646 

RS 
74/2016 

VS: Undeliverable: bjørnunger hundetrening  2016/4646 

RS 
75/2016 

MIDNOR - Rammer og opplegg for 
verneområdestyrer - Innmelding av behov for 
tiltaksmidler og bestilling av tjenester av SNO - 
2017 

 2016/8159 

ST 
72/2016 

Møtedatoer - Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
2017 

 2016/8365 

ST 
73/2016 

Budsjett 2017 -Drift av Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 

 2016/8365 

ST 
74/2016 

Bestillingsdialogen 2017 - C-skjema  2016/8778 

ST 
75/2016 

Besøksstrategi Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre - veien videre 

 2015/4072 

ST 
76/2016 

Utvidet delegering til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets arbeidsutvalg - Oppsettende 
virkning 

 2016/312 

ST 
77/2016 

Junkerdal nasjonalpark - Klage på dispensasjon 
for motorisert transport til hytte ved Solvågvatnet 
- Stein Halvorsen 

 2012/3464 

ST 
78/2016 

Junkerdal nasjonalpark - Klage på dispensasjon 
for bruk av beltegående ATV til transport av 
elgslakt  - Runar Korsvik 

 2015/6034 

ST 
79/2016 

Junkerdal nasjonalpark - Klage på dispensasjon 
for trening av løs hund på bjørn - Skadefellingslag 
Fauske og Sørfold 

 2016/4646 

ST 
80/2016 

Junkerdal nasjonalpark - Klage på tillatelse til 
utlegging av åte til jerv - Naturvernforbundet 
Nordland 

 2013/3711 



ST 
81/2016 

Klage på dispensasjon for trening av løs hund på 
bjørn - private 

 2016/4646 

ST 
82/2016 

Klage på forvaltert vedtak "Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for bruk av ATV med belter 
. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark" 

 2013/5948 

ST 
83/2016 

MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften - 
Motorisert ferdsel - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - NVE 

 2014/90 

ST 
84/2016 

Klage på dispensasjon:  Forvakters vedtak 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
Gåsvatnan landskaspvernområde og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark 

 2014/4137 

ST 
85/2016 

MIDNOR - Avslag på søknad om bruk av 
snøskuter for taksering av fjellrype - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Statskog Fjelltjenesten 

 2016/2153 

ST 
86/2016 

Gåsvatnan landskapsvernområde. Klage på 
forvalters vedtak. Dispensasjon for preparering av 
skiløype på Beiarfjellet 

 2012/7237 

ST 
87/2016 

Klage på forvalters vedtak. Dispensdajion fra 
motorferdselsforbudet i Semsks-Stødi 
naturreservar for bruk av halikopter for frakt av 
skutt elg. -Rune Berg 

 2016/6161 

ST 
88/2016 

Klage - Jervbås Storlia - Nordland 
naturvernforbund 

 2016/3283 

ST 
89/2016 

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verenforskriften - Valnesfjord 
helsesportsenter 

 2012/1297 

ST 
90/2016 

Innspill fra Rådgivende utvalg  2012/6869 

ST 
91/2016 

Spørsmål/Svar  2003/577 

 
 

ST 69/2016 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Innkalling / protokoll godkjennes – enstemmig. 
 
 
 



ST 70/2016 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Delegerte saker tas til orientering – enstemmig. 
 
 
 
 



DS 74/2016 MIDNOR - Søknad om utvidelse av dispensasjon - motorferdsel - Elgjakt - 
Harodalen jaktfelt - Roger Ingvaldsen 

DS 75/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra verneforskriften vedrørende 
driftsplan for fiskestell - Øvre Valnesfjord grunneierlag 

DS 76/2016 Saltfdjellet-Svartisen nasjonalpark Dispensasjon for landing med helikopter 
ved Bjellåvasstua .  Bodø og Omegns Turistforening 

DS 77/2016 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert ferdsel til hytte ved 
Fuglevatnet - Jan Seiring 

DS 78/2016 Semska-Stødi naturreservat Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for bruk 
av helikopter for frakt av skudd elg. - Rune Berg 

DS 79/2016 Dispensasjon motorferdsel- Leiekjøring med snøskuter. Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Sten - Jerry Stormo 

DS 80/2016 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for transport med snøskuter til hytte i 
Kvebilok  - Christian Ruså og Marianne Ruså 

DS 81/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Transport til hytte 
- Lahku nasjonalpark - Karl Christian Hals 

DS 82/2016 Làhko nasjonalpark - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Karl Chr. 
Hals 

DS 83/2016 Dypen naturreservat. Transport av ved til privat hytte. - Manfred Hüttopohl 
og Eli Knudsen 

DS 84/2016 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for bruk av snøscooter til hytte ved 
Salbergvatnet- Bjørn - Egil Jenssen 

DS 85/2016 Junkerdalsura naturreservat  - Dispensasjon for motorisert uttransport av 
elgslakt - Storjord øst v/Chris-André Paulsen 

DS 86/2016 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Transport med snøskuter til egen 
hytte - Gåsvatnan landskapsvernområde - Inger og  Sten - Jerry Stormo 

DS 87/2016 Dispensasjon for preparering av skiløype på Beiarfjellet. Gåsvatnan 
landskapsvernområde 

DS 88/2016 Làhko nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen NR - dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Geir Nicolaisen 

  



ST 71/2016 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 
Referatsaker  
 
Styret ba sekretariatet orientere om RS 34/2016, RS35/2016 og RS47/2016.  
 
Referatsakene tas til orientering med følgende merknad:  
 
Merknad til RS 34/2016: Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker at innfallsportene til 
nasjonalparkene skal løse folks behov for toalett. Styret anser tiltaksplanen og arbeidet 
i Gildeskål og Meløy som pilotarbeid og har et sterkt ønske om at toalettforhold tas inn i 
utforming av inngangsportens etablering. Det oppfordres til å søke samarbeid med 
teknologimiljø for å finne nye kostnadseffektive løsninger for drift av toalett.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 



RS 34/2016 MIDNOR - Vedr møte 211116 - Innfallsporter for nasjonalparker i Gildeskål 
og Meløy 

RS 35/2016 Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet - 
Svartisen nasjonalpark - Hjalmar Johansen - Kåre Johansen 

RS 36/2016 Avgjørelse i klagesak - Avslag på søknad om utbygging av hytte ved Store 
Gåsvatnan - Gåsvatnan landskapsvernområde - Viggo Skogmo 

RS 37/2016 MIDNOR - Vedtak - Klage - Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet 
landskapsvernområde - John Arne Norbergsen og Evelyn Olsen Norbergsen 

RS 38/2016 MIDNOR - Vedtak - Klage - Dispensasjon - Motorferdsel i Saltfjellet 
landskapsvernområde - Arvid Norbergsen - Saltdal 

RS 39/2016 Vedtak - Klage - Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Terje Berg 

RS 40/2016 Bru over Nordskarelva 

RS 41/2016 Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra verneforskriften - Fellvasstua - 
Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Bodø og Omegns Turistforening 

RS 42/2016 Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra verneforskriften - Oppføring av 
reinsdyrgjerde - Lønsdal - Kjemåfossen - Saltfjellet landskapsvernområde - Saltdal 

RS 43/2016 Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra verneforskriften - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Synnøve Berg og Terje Berg 

RS 44/2016 MIDNOR - Klagesak - Stadfestelse av vedtak - Oppføring av reinsdyrgjerde - 
Lønsdal - Kjemånasen - Saltfjellet landskapsvernområde - Saltdal 

RS 45/2016 Referat fra styringsgruppe 21.11.2016 - Tiltaksplan nasjonalparker Gildeskål 
og Meløy , 

RS 46/2016 Referat fra møte i Rådgivende utvalg 29. november 2016 

RS 47/2016 Skiltplan for Sjunkhatten 

RS 48/2016 SV: Trening av løs hund på bjørn 

RS 49/2016 Henvendelse med spørsmål vedr tillatelse til trening med hund i Nasjonalpark 

RS 50/2016 VS: Trening av hunder til jakt i nasjonalparken 

RS 51/2016 MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - Junkerdal 
nasjonalpark 

RS 52/2016 MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - Junkerdal 
nasjonalpark 

RS 53/2016 MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - Junkerdal 
nasjonalpark 



RS 54/2016 MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - Junkerdal 
nasjonalpark 

RS 55/2016 MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - Junkerdal 
nasjonalpark 

RS 56/2016 MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - Junkerdal 
nasjonalpark 

RS 57/2016 MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - Junkerdal 
nasjonalpark 

RS 58/2016 MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - Junkerdal 
nasjonalpark 

RS 59/2016 MIDNOR - Vedr dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - Junkerdal 
nasjonalpark 

RS 60/2016 SV: Jakt på 3 bjørner inne i nasjonalparkene. 

RS 61/2016 Trening av jakthunder i nasjonalpark 

RS 62/2016 MIDNOR - Henvendelse vedr jakt på bjørn med hund 

RS 63/2016 VS: Bjørnunger 

RS 64/2016 VS: The Use of Bear Cubs in Dog Training in National Parks 

RS 65/2016 VS: Trening av hund på bjørn 

RS 66/2016 VS: Hunder/Bjørn 

RS 67/2016 VS: bear cub used as bait traing dogs 

RS 68/2016 VS: Bjørnejakt 

RS 69/2016 VS: Trening av jakt hunder på bjørnunger 

RS 70/2016 VS: Klage 

RS 71/2016 VS: Trening av hund på bjørnunger i Junkerdal nasjonalpark 

RS 72/2016 VS: Jakttrening på morløse bjørnunger. 

RS 73/2016 VS: Vedtak om jakttrening 

RS 74/2016 VS: Undeliverable: bjørnunger hundetrening 

RS 75/2016 MIDNOR - Rammer og opplegg for verneområdestyrer - Innmelding av behov 
for tiltaksmidler og bestilling av tjenester av SNO - 2017 

  



ST 72/2016 Møtedatoer - Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2017 

Forslag til vedtak 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar følgende datoer for sine styremøter i 2017: 

- 2. mars 
- 30. mai (befaring 29. mai?) 
- 15. september (befaring 24. september?) 
- 12. desember (møte med rådgivende utvalg 11. desember). 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 
Styrets behandling: 
Styremøtene ble foreslått lagt til følgende datoer av styret: 
 
2. mars 
1. og 2. juni - styremøtet 2. juni 
14 og 15. september 
18. og 19. desember 
 
Styret ble utfordret til å komme med innspill til befaringer: Namnlausdalen, Láhko 
innfallsporter på Sundsfjorden/Fykan og Sjunkhatten. Husk å invitere RU til å delta på 
befaringene. 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
2. mars - Styremøte 
 
1. og 2. juni – befaring 1. juni og styremøte 2. juni 
 
14 og 15. september – befaring 14. september og styremøte 15. september 
 
18. og 19. desember – møte med RU/AK 18. desember og styremøte 19. desember. 
 
Sekretariatet foreslår opplegg for befaringer på styremøtet 2. mars. Innspill fra styret: 
Namnlausdalen på Saltfjellet, Innfallsporter på Sundsfjorden/Fykan i forbindelse med 
informasjonstiltak og Sjunkhatten np. Husk å invitere RU til å delta på befaringene.  
 
 
 

ST 73/2016 Budsjett 2017 -Drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er orientert om regnskapet for 2016, samt forslag til 
budsjett for 2017.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 780 000,- NOK til drift av 
nasjonalparkstyret i 2017.  



 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker også om 35 000,- til gjennomføring av 
besøksstrategi / forvaltningsplanarbeid i 2017: 

- 125 000 NOK til medvirkningsprosesser i forbindelse med besøksstrategiarbeid i 2017 
- 100 000 NOK til utredning «ViewPoint Rago» 
- 30 000 NOK til oppstart av revisjon av forvaltningsplan i Junkerdal nasjonalpark.  
- 50 000 NOK til arbeid med forvaltningsplan Láhko np 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 
Styrets behandling: 
Lars Evjenth fremmet forslag med å bytte ut «Viewpoint» med utkikkspunkt – 
enstemmig vedtatt. 
 
Geir Waage fremmet forslag om å øke potten til medvirkningsprosesser i forbindelse 
med besøksstrategiarbeid fra 125 000,- til 175 000,-. Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er orientert om regnskapet for 2016, samt forslag til 
budsjett for 2017.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 780 000,- NOK til drift av 
nasjonalparkstyret i 2017.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker også om 355 000,- til gjennomføring av 
besøksstrategi / forvaltningsplanarbeid i 2017: 

- 175 000 NOK til medvirkningsprosesser i forbindelse med besøksstrategiarbeid i 2017 
- 100 000 NOK til utredning «Utkikkspunkt Rago» 
- 30 000 NOK til oppstart av revisjon av forvaltningsplan i Junkerdal nasjonalpark.  
- 50 000 NOK til arbeid med forvaltningsplan Láhko np 

 
 

ST 74/2016 Bestillingsdialogen 2017 - C-skjema 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 2 401 500 NOK (eks. mva.) til 
gjennomføring av tiltak i verneområder over bestillingsdialogen 2017. Vedlagt 
tiltaksliste godkjennes av styret med følgende endringer:  
……………………………….. 
……………………………….. 
 
Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste før oversending til Miljødirektoratet 10.01.2017.  
 
 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 
Styrets behandling: 
Astrid T Olsen fremmet et alternativt forslag: 
«Uttak av gran i naturreservat søkes finansiert eksplisitt, av Miljødirektoratet i tråd med 
forutsetninger for MNNPS overtakelse av ansvaret for reservatene. Tiltak 2 , 6 og 7 
plasseres nederst på lista.  
 
Uttak av gran i LVO (4) flyttes ned på lista, etter tiltak 17 i forslaget. Láhko nasjonalpark 
(tiltak 24) omgjøres til tiltak 3». - Enstemmig vedtatt 
 
Siv Mossleth fremmet et alternativt forslag:  
«Punkt 41 flyttes opp til plass 2». - Enstemmig vedtatt 
 
Geir Waage fremmet et alternativt forslag: 
«Prosjekt 20 (trippelløe Inner-Bredek) overføres til 2018. Prosjekt 31 (Pikhåghytta) 
flyttes opp til prioritet 20». Enstemmig vedtatt 
 
Lars Evjenth fremmet et alternativt forslag: 
«Rago nasjonalpark: tilskudd til drift av toalett Lakshola økes til 45 000,- slik at en 
oppnår kostnadsdeling med Sørfold kommune». Enstemmig vedtatt.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 2 414 500 NOK (eks. mva.) til 
gjennomføring av tiltak i verneområder over bestillingsdialogen 2017. Vedlagt 
tiltaksliste godkjennes av styret med følgende endringer:  
 

- Uttak av gran i naturreservat søkes finansiert eksplisitt, av Miljødirektoratet i tråd med 
forutsetninger for MNNPS overtakelse av ansvaret for reservatene. Tiltak 2, 6 og 7 
plasseres nederst på lista.  

 
- Uttak av gran i LVO (4) flyttes ned på lista, etter tiltak 17 i forslaget. Láhko nasjonalpark 

(tiltak 24) omgjøres til tiltak 3. 
 

- Punkt 41 flyttes opp til plass 2. 
 

- Prosjekt 20 (trippelløe Inner-Bredek) overføres til 2018. Prosjekt 31 (Pikhåghytta) flyttes 
opp til prioritet 20. 

 
- Rago nasjonalpark: tilskudd til drift av toalett Lakshola økes til 45 000,- slik at en oppnår 

kostnadsdeling med Sørfold kommune. 
 

Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste med styrets endringer før oversending til 
Miljødirektoratet 10.01.2017 
 
 
 
 
 



ST 75/2016 Besøksstrategi Midtre Nordland nasjonalparkstyre - veien videre 

 

Forslag til vedtak 
 
Besøksstrategiarbeid: 
Alle nasjonalparkene til Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen første styremøte i 
2017 ha prosessplan for videre arbeid med besøksstrategien. Disse blir presentert for 
styret og vedtatt for videre oppfølging og prosess/fremdrift.  
 
Forvaltningsplanarbeid: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er ansvarlig for å ha oppdaterte forvaltningsplaner 
for sine verneområder. I 2017 skal det jobbes særskilt med tre nasjonalparker: 

1. Lahko nasjonalpark – ferdigstilles 2017 
2. Junkerdal nasjonalpark – oppstart ny forvaltningsplan 2017 
3. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark – oppstart 2017 

I løpet av 2017 skal det gjøres ei vurdering av dagens forvaltningsplaner for 
naturreservatene Midtre Nordland nasjonalparkstyre overtok forvaltningsmyndighet for i 
2015, og se på behovet for ny forvaltningsplan for aktuelt reservat. Eventuelt oppstart 
av arbeid med forvaltningsplaner for naturreservatene blir ikke iverksatt før 2018. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 
Styrets behandling: 
Siv Mossleth fremmet forslag om bytte ut «skal» med «kan» i siste avsnitt: 
«I løpet av 2017 kan det gjøres ei vurdering av dagens forvaltningsplaner…» - 
Enstemmig vedtatt. 
 
Astrid T. Olsen fremmet et alternativt vedtak: 
«Fremdriftsplan fremlegges med prioritering av de fem nasjonalparkene før 
ferdigstillelse av to i 2018 og tre i 2019. fremdriftsplanen skal inneholde oversikt over 
samarbeidspartnere og utkast til årshjul. En mulig kontakt med Nord Universitet og hva 
de kan bidra med presenteres i saken.  
 
Medfinansierer for ulike tiltak i prosjektplanen skal fremkomme i et utkast til budsjett». - 
Enstemmig vedtatt mot administrasjonens vedtak.   
 
Geir Waage fremmet et tilleggsforslag:  
«Knyttet til arbeidet med besøksstrategi ber styret administrasjon om å lage et forslag 
til et dialogmøte hvor følgende aktører inviteres til å delta: Vertskommunene, reiselivet, 
rådgivende utvalg, friluftsrådene, NFK, Statskog og Nordland nasjonalparksenter». – 
Enstemmig vedtatt-  
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Besøksstrategiarbeid: 
Fremdriftsplan fremlegges med prioritering av de fem nasjonalparkene før ferdigstillelse 
av to i 2018 og tre i 2019. fremdriftsplanen skal inneholde oversikt over 



samarbeidspartnere og utkast til årshjul. En mulig kontakt med Nord Universitet og hva 
de kan bidra med presenteres i saken.  
 
Medfinansierer for ulike tiltak i prosjektplanen skal fremkomme i et utkast til budsjett  
 
Knyttet til arbeidet med besøksstrategi ber styret administrasjon om å lage et forslag til 
et dialogmøte hvor følgende aktører inviteres til å delta: Vertskommunene, reiselivet, 
rådgivende utvalg, friluftsrådene, NFK, Statskog og Nordland nasjonalparksenter 
 
Forvaltningsplanarbeid: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er ansvarlig for å ha oppdaterte forvaltningsplaner 
for sine verneområder. I 2017 skal det jobbes særskilt med tre nasjonalparker: 

4. Lahko nasjonalpark – ferdigstilles 2017 
5. Junkerdal nasjonalpark – oppstart ny forvaltningsplan 2017 
6. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark – oppstart 2017 

I løpet av 2017 kan det gjøres ei vurdering av dagens forvaltningsplaner for 
naturreservatene Midtre Nordland nasjonalparkstyre overtok forvaltningsmyndighet for i 
2015, og se på behovet for ny forvaltningsplan for aktuelt reservat. Eventuelt oppstart 
av arbeid med forvaltningsplaner for naturreservatene blir ikke iverksatt før 2018 
 
 
 

ST 76/2016 Utvidet delegering til Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 
arbeidsutvalg - Oppsettende virkning 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre delegerer ytterliggere myndighet til 
nasjonalparkforvaltere.  

- Nasjonalparkforvalter kan fatte beslutning etter forvaltningsloven § 42 – Utsatt 
iverksetting av vedtak: En slik beslutning er gyldig frem til klagen blir behandlet av 
nasjonalparkstyret, og eventuelle krav om oppsettende virkning skal da tas opp til ny 
vurdering ved klagebehandlingen i styret.  

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 
Styrets behandling 
Geir Waage fremmet forslag om å bytte ut nasjonalparkforvalter med arbeidsutvalg i 
vedtaket. – Geir Waage sitt forslag ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer for administrasjon 
sitt forslag.  
 
Styrets vedtak (5 mot 3 stemmer): 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre delegerer ytterliggere myndighet til sitt 
arbeidsutvalg.  

- Arbeidsutvalget kan fatte beslutning etter forvaltningsloven § 42 – Utsatt iverksetting av 
vedtak: En slik beslutning er gyldig frem til klagen blir behandlet av nasjonalparkstyret, 



og eventuelle krav om oppsettende virkning skal da tas opp til ny vurdering ved 
klagebehandlingen i styret.  

 
 
 
 

ST 77/2016 Junkerdal nasjonalpark - Klage på dispensasjon for motorisert 
transport til hytte ved Solvågvatnet - Stein Halvorsen 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen har kommet med nye momenter som 
gir grunnlag for å gjøre om vilkår om tidsbegrensning i dispensasjon av 01.08.2016. 
Nasjonalparkstyret opprettholder derfor vedtaket som er i samsvar med etablert 
forvaltningspraksis / forvaltningsplan. Klagen oversendes Miljødirektoratet for endelige 
behandling. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 78/2016 Junkerdal nasjonalpark - Klage på dispensasjon for bruk av 
beltegående ATV til transport av elgslakt  - Runar Korsvik 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen har kommet med nye momenter som 
gir grunnlag for å gjøre om vedtaket i sak 65/2016. Vedtaket opprettholdes og klagen 
oversendes til Miljødirektoratet for endelige behandling. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 79/2016 Junkerdal nasjonalpark - Klage på dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Skadefellingslag Fauske og Sørfold 

 

Forslag til vedtak 
Klagene tas til følge og dispensasjon av 10.09.2016 oppheves 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 
Styrets behandling:  
Siv Mossleth fremmet et alternativt vedtak: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser ikke at det er kommet nye momenter som gir 
grunnlag for å gjøre om vedtaket i sak 58/2016. Vedtaket opprettholdes, med utfyllende 
begrunnelse, og klagen oversendes Miljødirektoratet for endelig behandling. 
 
Begrunnelse for vedtaket:  
I henhold til naturmangfoldlovens (nml) § 48 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak 
fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.  
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å opprette kommunale skadefellingslag. For 
at skadefellingslagene skal være best mulig forberedt på skadefelling av bjørn er det 
nødvendig med trening av både jeger og hund. Dette gir deltakerne på 
skadefellingslagene mulighet til å trene sporing på bjørn i realistiske situasjoner, også 
innenfor vernegrensene. For å få godt utbytte av treningen bør det oppnås los på bjørn. 
For å kunne få dette til må man slippe hunden når man har fått kontakt med bjørn. Sau- 
og reindriftsnæringen har tidligere vært positive til bruk av løse hunder i forbindelse 
med skadefellingsoppdrag, eksempelvis i Saltdal. Omfanget av trening med løs hund 
på bjørn vurderes å skje såpass sjelden og i såpass lite omfang at det vurderes å være 
liten sannsynlighet for skade på verneverdiene, eller bjørnen. Samtidig vil sjansen for å 
få trent med løshund øke om det gis anledning til å trene innenfor verneområdene 
utenom båndtvangstida. 
 
Tiltaket skal skje i forståelse med rettighetshavere (sauenæring og reineiere). Det er 
anledning til å stille krav for å unngå eventuell forstyrrelser og skade på tamrein og sau. 
Jaktlaget har også egne regler, ifølge foreløpig rutine, beskrevet i Midtre Nordland 
Nasjonalparkstyres saksframlegg 21.9.16. I tillegg er det stilt vilkår for dispensasjon fra 
Saltdal kommune, delegert viltsak 4/16.  
 
Bjørn er fredet etter Lov 29. mai 1981 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og Lov 19. juni 
2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Samtidig er det slik at 
bjørn volder skade på næringsutøvelse, husdyr- og tamreinnæring. For å forhindre 
skade på husdyr og tamrein, kan rovvilt felles med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 
første ledd b).  
 
Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå, 
jf. rovviltforskriften §§ 9 og 13.  
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven §§ 8 til 10 og § 



12 er omtalt senere. Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse. 
Vedtaket gjelder trening av hund og det er ikke aktuelt å stille fordyrende vilkår i 
vedtaket. Midtre Nordland Nasjonalparkstyre anser derfor ikke § 11 som relevant i 
saken. 
 
Det foreligger kunnskap om den samlede belastningen bjørnebestanden utsettes for, 
og kjente vurderinger av når slipp av hund ikke anses å være i strid med nml. § 15, jf. 
naturmangfoldloven § 10. Informasjon om bjørnebestanden finnes i Rovdata og rapport 
fra Det Skandinaviske bjørneprosjektet, slik at forvaltningen i har oversikt over 
situasjonen. Når det gjelder begrepet unødig jaging av vilt vurderer Fylkesmannen i 
Nordland det slik at å slippe hund under bjørnetrening etter 1. august ikke vil være i 
strid med nml. § 15. Fylkesmannen i Hedmark vurderer at å slippe hund under bjørn 
om våren og første del av sommeren (fram til omkring 1. juli) må defineres som unødig 
jaging av vilt og vil være i strid med nml. § 15. I Hedmark er det flere kommuner som 
har fritak fra båndtvangsbestemmelsene for trening av hund på bjørn etter 1. juli, det 
anses således som ikke i strid med nml. § 15. Vedtaket til Midtre Nordland 
Nasjonalparkstyre gjelder utenom båndtvangstiden og er etter de datoer som 
fylkesmannen i Nordland og fylkesmannen i Hedmark anser som i strid med nml §15.  
 
Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik 
tilstrekkelig kunnskap, jf. naturmangfoldloven § 9. I dette tilfellet foreligger det god 
informasjon om bestanden av bjørn i Norge, og vurderinger om når stillende, løse, 
hunder ikke anses i strid med nml. § 15. 
 
Under vurderinger etter nml. §12 er det sett på at rovviltforvaltningen skal være lik 
innenfor og utenfor verneområdene. Det samme gjelder loven om jakt og fangst av vilt 
(viltloven), så sant ikke annet er fastslått. I enkelte år er de eneste observasjonen av 
bjørn om sommeren i verneområdene det her er snakk om. Hvis hundeekvipasjene skal 
få mulighet til å trene før evt. bjørn gjør skade og det blir gitt ei evt. 
skadefellingstillatelse er det behov å trene i verneområdene. Som en tilleggsopplysning 
kan det nevnes at nærmere 70 % av arealet i Saltdal er underlagt vern.  Å drive 
skadefelling eller ettersøk på trafikkskadd bjørn med dårlig trente hunder er lite 
effektivt. Skadefellinga og ettersøk vil ta lengre tid, dyret som skal tas ut blir jaktet på 
over lengre tid og trafikkskadd dyr lider i lengre tid enn nødvendig.  
 
Et verneformål for de tre områdene er å sikre biologisk mangfold med økosystemer, 
arter og bestander. Verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark sier i tillegg at dyrelivet 
er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelser. Men tillatelsen som er gitt av Midtre 
Nordland Nasjonalparkstyre er utenfor båndtvangtiden, så den omsøkte aktiviteten vil 
ikke skje når sårbarheten på dyre- og fuglelivet er stor.  
 
Til sist er det vist til lov og forskrift som viser at det kan oppstå situasjoner som fører til 
behov av uttak av bjørn, selv om den er fredet, og viser til hensynet til andre 
samfunnsinteresser, som nevnt i nml. § 48. 
Naturmangfoldloven § 18 (annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering 
av myndighetene): Kongen kan ved forskrift eller ved enkeltvedtak tillate uttak av vilt og 
lakse- innlandsfisk (…) b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk 
vann eller annen eiendom, (…) 
 
Rovviltforskriften § 1 (Formål): Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig 
forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal 
forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. 



Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges 
forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. Forskriften skal sikre en forvaltning 
som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning. 
 
Rovviltforskriften § 13 (Direktoratet for naturforvaltnings myndighet til å fatte vedtak om 
felling og jakt): Direktoratet for naturforvaltning kan fatte vedtak om skadefelling, kvote 
for betinget skadefelling, kvote for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv eller 
kvotejakt for gaupe av eget tiltak eller etter søknad. Direktoratet kan fatte slike vedtak 
også der bestanden ligger under det fastsatte bestandsmålet for en region eller for 
landet. 

Styrets vedtak i sak 58/2016 
Skadefellingslag Fauske og Sørfold v. Georg de Besche dy gis tillatelse til 
trening av løs hund på bjørn utenom båndtvangstiden innenfor Junkerdal 
nasjonalpark, Junkerdalsura naturreservat og Stor-Graddis naturreservat. 
Tillatelsen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.  

 
Trening med hundene finner sted på eget ansvar der hundeeierne (aktive 
medlemmer av skadefellingslagene) må forholde seg til annet lovverk, og egne 
utarbeidete regler for gjennomføring av treningsopplegget. Sportreningen må 
skje i enighet med grunneierne / rettighetshavere /reinbeitedistriktene / 
sauenæringa, der skadefellingslagene innhenter de nødvendige tillatelser før 
treningen starter. Hundene som benyttes skal ha godkjent aversjonskurs mot 
rein. 

 
 
Styrets vedtak (fire mot fire stemmer – vedtatt med leders dobbeltstemme): 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser ikke at det er kommet nye momenter som gir 
grunnlag for å gjøre om vedtaket i sak 58/2016. Vedtaket opprettholdes, med utfyllende 
begrunnelse, og klagen oversendes Miljødirektoratet for endelig behandling. 
 
Begrunnelse for vedtaket:  
I henhold til naturmangfoldlovens (nml) § 48 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak 
fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.  
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å opprette kommunale skadefellingslag. For 
at skadefellingslagene skal være best mulig forberedt på skadefelling av bjørn er det 
nødvendig med trening av både jeger og hund. Dette gir deltakerne på 
skadefellingslagene mulighet til å trene sporing på bjørn i realistiske situasjoner, også 
innenfor vernegrensene. For å få godt utbytte av treningen bør det oppnås los på bjørn. 
For å kunne få dette til må man slippe hunden når man har fått kontakt med bjørn. Sau- 
og reindriftsnæringen har tidligere vært positive til bruk av løse hunder i forbindelse 
med skadefellingsoppdrag, eksempelvis i Saltdal. Omfanget av trening med løs hund 
på bjørn vurderes å skje såpass sjelden og i såpass lite omfang at det vurderes å være 
liten sannsynlighet for skade på verneverdiene, eller bjørnen. Samtidig vil sjansen for å 
få trent med løshund øke om det gis anledning til å trene innenfor verneområdene 
utenom båndtvangstida. 
 
Tiltaket skal skje i forståelse med rettighetshavere (sauenæring og reineiere). Det er 
anledning til å stille krav for å unngå eventuell forstyrrelser og skade på tamrein og sau. 
Jaktlaget har også egne regler, ifølge foreløpig rutine, beskrevet i Midtre Nordland 



Nasjonalparkstyres saksframlegg 21.9.16. I tillegg er det stilt vilkår for dispensasjon fra 
Saltdal kommune, delegert viltsak 4/16.  
 
Bjørn er fredet etter Lov 29. mai 1981 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og Lov 19. juni 
2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Samtidig er det slik at 
bjørn volder skade på næringsutøvelse, husdyr- og tamreinnæring. For å forhindre 
skade på husdyr og tamrein, kan rovvilt felles med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 
første ledd b).  
 
Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå, 
jf. rovviltforskriften §§ 9 og 13.  
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven §§ 8 til 10 og § 
12 er omtalt senere. Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse. 
Vedtaket gjelder trening av hund og det er ikke aktuelt å stille fordyrende vilkår i 
vedtaket. Midtre Nordland Nasjonalparkstyre anser derfor ikke § 11 som relevant i 
saken. 
 
Det foreligger kunnskap om den samlede belastningen bjørnebestanden utsettes for, 
og kjente vurderinger av når slipp av hund ikke anses å være i strid med nml. § 15, jf. 
naturmangfoldloven § 10. Informasjon om bjørnebestanden finnes i Rovdata og rapport 
fra Det Skandinaviske bjørneprosjektet, slik at forvaltningen i har oversikt over 
situasjonen. Når det gjelder begrepet unødig jaging av vilt vurderer Fylkesmannen i 
Nordland det slik at å slippe hund under bjørnetrening etter 1. august ikke vil være i 
strid med nml. § 15. Fylkesmannen i Hedmark vurderer at å slippe hund under bjørn 
om våren og første del av sommeren (fram til omkring 1. juli) må defineres som unødig 
jaging av vilt og vil være i strid med nml. § 15. I Hedmark er det flere kommuner som 
har fritak fra båndtvangsbestemmelsene for trening av hund på bjørn etter 1. juli, det 
anses således som ikke i strid med nml. § 15. Vedtaket til Midtre Nordland 
Nasjonalparkstyre gjelder utenom båndtvangstiden og er etter de datoer som 
fylkesmannen i Nordland og fylkesmannen i Hedmark anser som i strid med nml §15.  
 
Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik 
tilstrekkelig kunnskap, jf. naturmangfoldloven § 9. I dette tilfellet foreligger det god 
informasjon om bestanden av bjørn i Norge, og vurderinger om når stillende, løse, 
hunder ikke anses i strid med nml. § 15. 
 
Under vurderinger etter nml. §12 er det sett på at rovviltforvaltningen skal være lik 
innenfor og utenfor verneområdene. Det samme gjelder loven om jakt og fangst av vilt 
(viltloven), så sant ikke annet er fastslått. I enkelte år er de eneste observasjonen av 
bjørn om sommeren i verneområdene det her er snakk om. Hvis hundeekvipasjene skal 
få mulighet til å trene før evt. bjørn gjør skade og det blir gitt ei evt. 
skadefellingstillatelse er det behov å trene i verneområdene. Som en tilleggsopplysning 
kan det nevnes at nærmere 70 % av arealet i Saltdal er underlagt vern.  Å drive 
skadefelling eller ettersøk på trafikkskadd bjørn med dårlig trente hunder er lite 
effektivt. Skadefellinga og ettersøk vil ta lengre tid, dyret som skal tas ut blir jaktet på 
over lengre tid og trafikkskadd dyr lider i lengre tid enn nødvendig.  
 
Et verneformål for de tre områdene er å sikre biologisk mangfold med økosystemer, 
arter og bestander. Verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark sier i tillegg at dyrelivet 
er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelser. Men tillatelsen som er gitt av Midtre 



Nordland Nasjonalparkstyre er utenfor båndtvangtiden, så den omsøkte aktiviteten vil 
ikke skje når sårbarheten på dyre- og fuglelivet er stor.  
 
Til sist er det vist til lov og forskrift som viser at det kan oppstå situasjoner som fører til 
behov av uttak av bjørn, selv om den er fredet, og viser til hensynet til andre 
samfunnsinteresser, som nevnt i nml. § 48. 
Naturmangfoldloven § 18 (annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering 
av myndighetene): Kongen kan ved forskrift eller ved enkeltvedtak tillate uttak av vilt og 
lakse- innlandsfisk (…) b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk 
vann eller annen eiendom, (…) 
 
Rovviltforskriften § 1 (Formål): Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig 
forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal 
forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. 
Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges 
forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. Forskriften skal sikre en forvaltning 
som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning. 
 
Rovviltforskriften § 13 (Direktoratet for naturforvaltnings myndighet til å fatte vedtak om 
felling og jakt): Direktoratet for naturforvaltning kan fatte vedtak om skadefelling, kvote 
for betinget skadefelling, kvote for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv eller 
kvotejakt for gaupe av eget tiltak eller etter søknad. Direktoratet kan fatte slike vedtak 
også der bestanden ligger under det fastsatte bestandsmålet for en region eller for 
landet. 

Vedtak sak 58/2016 
Skadefellingslag Fauske og Sørfold v. Georg de Besche dy gis tillatelse til 
trening av løs hund på bjørn utenom båndtvangstiden innenfor Junkerdal 
nasjonalpark, Junkerdalsura naturreservat og Stor-Graddis naturreservat. 
Tillatelsen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.  

 
Trening med hundene finner sted på eget ansvar der hundeeierne (aktive 
medlemmer av skadefellingslagene) må forholde seg til annet lovverk, og egne 
utarbeidete regler for gjennomføring av treningsopplegget. Sportreningen må 
skje i enighet med grunneierne / rettighetshavere /reinbeitedistriktene / 
sauenæringa, der skadefellingslagene innhenter de nødvendige tillatelser før 
treningen starter. Hundene som benyttes skal ha godkjent aversjonskurs mot 
rein. 

 
 
 
 

ST 80/2016 Junkerdal nasjonalpark - Klage på tillatelse til utlegging av åte til 
jerv - Naturvernforbundet Nordland 

 

Forslag til vedtak 
 
Vedtak 1 



Midtre Nordland nasjonalparkstyre finner ikke å ta klage på avvisning fra 
Naturvernforbundet Nordland datert 02.08.16 til følge, og opprettholder AU sin 
beslutning av 08.07.16 om å avvise klagen. 
 
Klagen fra Naturvernforbundet Nordland når det gjelder avvisning av klage mottatt 
04.07.16 oversendes Miljødirektoratet for endeling behandling. 
 
Vedtak 2 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen fra Naturvernforbundet Nordland 
av 18.10.16 tilsier at vedtak av 25.05.2016 er ugyldig, og finner ikke grunn til å omgjøre 
vedtaket.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingene 
 
 
 

ST 81/2016 Klage på dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - private 

Forslag til vedtak 
Klager fra privatpersoner avvises da nasjonalparkstyret finner at vilkårene for å behandle 
klagene ikke er oppfylt, klagerne har ikke rettslig klageinteresse i saken. Det legges også til 
grunn at klagesak på vedtaket vil bli behandlet i forhold til klager fra flere 
interesseorganisasjoner for natur- og dyrevern.  

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 82/2016 Klage på forvaltert vedtak "Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for bruk av ATV med belter . Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark" 

Forslag til vedtak 
Klagen tas til følge og dispensasjon av 10.09.2016 oppheves slik at den ikke gjelder for 
2017, 2018 og 2019. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 



Styrets behandling: 
Siv Mossleth fremmet forslag om ikke å ta klagene til følge.  
 
Forslaget ble nedstemt med tre mot fem stemmer for administrasjonen sitt forslag.  

Styrets vedtak (fem mot tre stemmer): 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 83/2016 MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften - Motorisert 
ferdsel - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - NVE 

Forslag til vedtak 
Norges vassdrag- og energidirektorat gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for bruk av skuter på snødekt 
mark og helikopter til undersøkelser på området Svartisen/Engabreen. Dispensasjon 
gis med hjemmel i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark kap IV pkt 4.3.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt 
- Dispensasjon gjelder fra 2017 til 2021 
- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager 
- Dispensasjon gjelder for helikopter og inntil to snøskutere på snødekt mark, og det 

antall turer som trengs for nødvendig kontroll 
- Dispensasjon gjelder kun for undesøkelser på området Svartisen/Engabreen 
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. 
- Dispensasjon skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.  
- Forvaltningsmyndigheten skal årlig forevises rapport for bruk av dispensasjon. 

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 84/2016 Klage på dispensasjon:  Forvakters vedtak dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskaspvernområde og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Klagen oversendes Miljødirektoratet for sluttbehandling. 



 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 85/2016 MIDNOR - Avslag på søknad om bruk av snøskuter for taksering 
av fjellrype - Saltfjellet landskapsvernområde - Statskog Fjelltjenesten 

Forslag til vedtak 
Søknad om bruk av snøskuter i forbindelse med et pilotprosjekt for taksering av 
fjellryper avslås. 
 
Avslaget gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven. 
 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 86/2016 Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage på forvalters vedtak - 
Dispensasjon for preparering av skiløype på Beiarfjellet 

Forslag til vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Klagen oversendes Miljødirektoratet for sluttbehandling. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 87/2016 Klage på forvalters vedtak. Dispensdajion fra 
motorferdselsforbudet i Semsks-Stødi naturreservar for bruk av halikopter 
for frakt av skutt elg. -Rune Berg 

Forslag til vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Klagen oversendes Miljødirektoratet for sluttbehandling 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 88/2016 Klage - Jervbås Storlia - Nordland naturvernforbund 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avviser klagen fra Naturvernforbundet i Nordland 
med hjemmel i forvaltningsloven § 33, jf. § 29. Det er ikke grunnlag for å behandle 
klagen i henhold til forvaltningsloven § 31. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 
Styrets behandling: 
Administrasjonen ønsket å presisere at vedtaket gjelder to klager og at det bør komme 
frem av vedtaket.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avviser klagene datert 19. oktober og 19. juni fra 
Naturvernforbundet i Nordland med hjemmel i forvaltningsloven § 33, jf. § 29. Det er 
ikke grunnlag for å behandle klagen i henhold til forvaltningsloven § 31. 

 
 
 
 

ST 89/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verenforskriften - Valnesfjord helsesportsenter 

Forslag til vedtak 1 

Valnesfjord Helsesportsenter gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten 



nasjonalpark for bruk av snøskuter/ATV m belter i forbindelse med transport av pasienter til 
Sætervatn, Hømmervatn og Halsvatn i Fauske kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 
e i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark. 
 
Vilkår for dispensasjonen: 
 
- Antall kjøringer er begrensa til 10 (10) turer pr. sesong 
- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 20.12.2016 – 01.05.2021. Dispensasjon gjelder for 
perioden 1. november t.o.m. 1. mai. 
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter/ATV m/belter. 
- 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. Det skal 
benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 
- Utfylt kjørebok (nr.1) sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2021. 
 

Forslag til vedtak 2 
 
Valnesfjord Helsesportsenter gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten 
nasjonalpark for bruk av løypemaskin inn mot sørenden av Hømmervatnet (Løype 1 iht. til kart) 
og bruk av snøskuter/ATV m belter ved Hømmervatnet (løype 2 iht. til kart) for å tilrettelegge 
løypene for pasienter ved helsesportsenteret. Dispensasjonen gis etter § 4 punkt i 
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark.  
Det gis i tillegg tillatelse til transport av pasienter etter disse traseene ved Hømmervatnet i 
Fauske kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 e i verneforskriften for Sjunkhatten 
nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.  
 
 
 
Vilkår for dispensasjonen: 
 
- Antall kjøringer er begrensa til 20 (20) turer pr. sesong 
- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 20.12.2016 – 01.05.2021. Dispensasjon gjelder for 
perioden 1. november t.o.m. 1. mai. 
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) løypemaskin eller snøskuter/ATV m/belter. 
- 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. Det skal 
benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 
- Utfylt kjørebok (nr. 2) sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2021. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 
Styrets behandling: 



Lars Evjenth ønsket en presisering i fjerde kulepunkt om at kjøring med ATV m. belter 
gjelder på snødekt mark, og ikke barmarkskjøring.  

Styrets vedtak – enstemmig: 

Vedtak 1: 
Valnesfjord Helsesportsenter gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av snøskuter/ATV m belter i forbindelse med 
transport av pasienter til Sætervatn, Hømmervatn og Halsvatn i Fauske kommune. 
Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 e i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark 
og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark. 
 
Vilkår for dispensasjonen: 
 
- Antall kjøringer er begrensa til 10 (10) turer pr. sesong 
- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 20.12.2016 – 01.05.2021. Dispensasjon gjelder 
for perioden 1. november t.o.m. 1. mai. 
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter/ATV m/belter på snødekt mark. 
- 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. 
Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 
- Utfylt kjørebok (nr.1) sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter 
endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2021. 
 
Vedtak 2:  
Valnesfjord Helsesportsenter gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av løypemaskin inn mot sørenden av Hømmervatnet 
(Løype 1 iht. til kart) og bruk av snøskuter/ATV m belter ved Hømmervatnet (løype 2 
iht. til kart) for å tilrettelegge løypene for pasienter ved helsesportsenteret. 
Dispensasjonen gis etter § 4 punkt i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark.  
Det gis i tillegg tillatelse til transport av pasienter etter disse traseene ved 
Hømmervatnet i Fauske kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 e i 
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark.  
 
Vilkår for dispensasjonen: 
 
- Antall kjøringer er begrensa til 20 (20) turer pr. sesong 
- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 20.12.2016 – 01.05.2021. Dispensasjon gjelder 
for perioden 1. november t.o.m. 1. mai. 
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) løypemaskin eller snøskuter/ATV m/belter på 
snødekt mark.  
- 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. 
Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 
- Utfylt kjørebok (nr. 2) sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter 
endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2021. 
 
 



 

ST 90/2016 Innspill fra Rådgivende utvalg 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar rådene fra Rådgivende Utvalg til orientering.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  
 
Styrets behandling: 
Astrid T. Olsen fremmet et alternativt forslag:  
«Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar rådene fra Rådgivende utvalg til orientering. 
Styret ber administrasjonen legge frem sak til neste styremøte». – Enstemmig vedtatt 
 
Siv Mossleth fremmet et tillegg til vedtaket: 
«Nye innspill til bestillingsdialogen, som kom frem i løpet av møtet med Rådgivende 
Utvalg, vurderes videre i forbindelse med bestillingsdialogen 2018». – enstemmig 
vedtatt.   

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar rådene fra Rådgivende utvalg til orientering. 
Styret ber administrasjonen legge frem sak til neste styremøte. 
Nye innspill til bestillingsdialogen, som kom frem i løpet av møtet med Rådgivende 
Utvalg 19. desember, vurderes videre i forbindelse med bestillingsdialogen 2018 
 
 
 
 

ST 91/2016 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.12.2016  

Orientering fra administrasjon 
Sekretariatsleder orienterte om at styret nylig har fått delegasjon til å kreve retting og 
kreve miljøskadeerstatning. Veileder har blitt oversendt i forbindelse med partsbrev. 
Sekretariatet har ikke kunne prioritere å sette seg inn i dette i forkant av møtet. Det vil 
gi en utvidet orientering om dette på styremøtet 2. mars 2017.  
 
 
 


