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ST 29/2019 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  

 

Innkalling og protokoll godkjennes – enstemmig: 
 
 
 
 

ST 30/2019 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  

De delegerte sakene tas til orientering - enstemmig: 
 
 
 
 
 



DS 51/2019 Junkerdal nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskriften - Frakt av 
båt - Rosna - Morten Sjø 

DS 52/2019 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon fra verneforskriften - 
uttransport av elg med beltegående ATV - Risedal ØST 

DS 53/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra motorferdselsforbudet - 
transport av bagasje og utstyr til hytte ved Halsvatn - Solveig og Per Arne 
Rubbås 

DS 54/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra motorferdselforbudet - 
frakt av utstyr og byggevarer - Trond Nyquist 

DS 55/2019 Láhko nasjonalpark - Dispensasjon fra motorferdselforbudet til frakt 
av utstyr - Glomfjord Røde Kors.pdf 

 

 

ST 31/2019 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  
 
Styrets behandling 
Astrid T. Olsen synes brevet til Naturvernforbundet i Salten var bra skrevet og ønsker 
at dette kan presenteres til avisene.  
 
Geir Waage: Sekretariatet omarbeider svaret til en kronikk som sendes til lokalavisene i 
Salten – enstemmig vedtatt 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Sekretariatet omarbeider svaret til en kronikk som sendes til lokalavisene i Salten. 
 
 
 

RS 17/2019 Svar på henvendelse vedrørende felling av gran i nasjonalparker - 
Naturvernforbundet i Salten 

 

RS 18/2019 Rapport Telegrafruta Ultra 2019 

  



ST 32/2019 Láhko nasjonalpark - Forvaltningsplan - Prosjektplan 

Forslag til vedtak 
Fremlagt prosjektplan og oppstartsmelding for arbeidet med forvaltningsplan Láhko 
nasjonalpark vedtas. Referansegruppen skal oppdateres med personnavn og 
virksomhet i begge dokumenter når dette er på plass.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  
 
Styrets behandling: 
Monika Sandaa ba sekretariatet orienterte årsakene til at forvaltningsplanen ikke ble 
faglig godkjent av Miljødirektoratet.  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 33/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om oppsetting 
av utedo ved gjeterhytte ved Hessihompvatnet - Jon-Anders 
Kuhmunen 

Forslag til vedtak 
Jon-Anders Kuhmunen gis dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark for å bygge en utedo ved sin elementlavvo i nærheten av 
Hessihompvatnet.  
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens kapitel IV, punkt 1.3. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  

- Utedoen skal settes innenfor det blåskraverte området i vedlagt kart.  
- Utedoen skal ha en ytre størrelse på maksimalt 4m2 (2 x 2 m). 
- Halve bygget skal kunne brukes til lagring. 
- Det skal ikke oppføres flere bygg i tilknytning til elementlavvoen. 
- Oppsettet av utedoen skal være avtalt med grunneier. 
- Etter endt oppføring skal det ryddes på stedet. 
- Etter oppføring skal det sendes kart med nøyaktig plassering til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre på fmnopost@fylkesmannen.no 
- Avfall fra utedoen skal håndteres slik at det ikke blir sjenerende for andre 

brukere 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  
 
Styrets behandling: 

mailto:fmnopost@fylkesmannen.no


Geir Waage foreslår at arealet økes til omsøkte 2 x 3 m² og at «halve» i kulepunktet 
under fjernes til «Bygget skal kunne brukes til lagring».  
 
Forslaget til Geir Waage ble enstemmig vedtatt. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Jon-Anders Kuhmunen gis dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark for å bygge en utedo ved sin elementlavvo i nærheten av 
Hessihompvatnet.  

Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens kapitel IV, punkt 1.3. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  
- Utedoen skal settes innenfor det blåskraverte området i vedlagt kart. 
- Utedoen skal ha en ytre størrelse på maksimalt 6 m² (3 x 2 m). 
- Bygget skal kunne brukes til lagring. 
- Det skal ikke oppføres flere bygg i tilknytning til elementlavvoen. 
- Oppsettet av utedoen skal være avtalt med grunneier. 
- Etter endt oppføring skal det ryddes på stedet.  
- Etter oppføring skal det sendes kart med nøyaktig plassering til Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre på fmnopost@fylkesmannen.no 
- Avfall fra utedoen skal håndteres slik at det ikke blir sjenerende for andre 

brukere. 
 
 
 

ST 34/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om bygging av 
sikringshytte ved Blakkådalshytta - Polarsirkelen turlag 

Forslag til vedtak 
Polarsirkelen turlag gis dispensasjon for oppføring av sikringshytte ved Blakkådalshytta 
i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriftens 
kapitel IV punkt 1.3.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- Maksimal tillatt størrelse på hytta er 36 m². Platt/veranda inngår i dette arealet.  
- Hytta skal være ei sikringshytte til eksisterende hytte, og ikke en utvidelse av 

kapasiteten. Dette innebærer at den skal gi mulighet for overnatting og varme i 
krisesituasjoner. Kjøkken, stue og vaskerom begrenses til et minimum av hyttas 
totalareal. 

- Hytta skal bygges uten store vindusflater og skal ha en nøytral farge. Nye tegninger 
sendes til sekretariatet.  

- Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.  
- Største tillatte pilarhøyde er 30 cm i flatt og skrått terreng.  

mailto:fmnopost@fylkesmannen.no


- Bjørkeskogen rundt hytta skal bevares mest mulig intakt. Det kan fjernes kratt og trær 
rundt hyttene for å lette fremkommeligheten. For å bedre utsynet fra sikringshytta kan 
enkelte bjørketrær hogges foran hytta, etter samtale med sekretariatet.  

- Minst èn av hyttene skal være åpen slik at den ivaretar funksjonen som sikringshytte for 
allmennheten (ikke låst med DNT-nøkkel) 

- Motorferdsel i forbindelse med bygging må behandles som en egen sak. Denne kan 
behandles av sekretariatet på delegert myndighet.  

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 35/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark  - Søknad om 
dispensasjon for motorferdsel / Uttak av torv - Tjærvedbrakka -
Tollådalen 

Forslag til vedtak 
 
Vedtak 1 
Bygningsvernprosjektet i Bodø kommune gis dispensasjon fra motorferdsel forbudet i 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for bruk av snøscooter til frakt av materiell og utstyr 
på snødekket mark til Tjærvedbrakka i Tollådalen. 
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens § 4.3.  
 

 Dispensasjonen gjelder Trond Sivertsen, som kjører for Bygningsvernprosjektet i 
Bodø kommune. 

 Dispensasjonen gjelder for perioden 1. mars til 30. april 2020. 
 Dispensasjonen gjelder for inntil tre turer med én snøskuter, for frakt av 

materialer og utstyr. 
 Kjøring er tillat i periodene fra kl. 07:00 - 11.00 og kl. 16.00 - 23.00 
 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager. 
 Vedlagte kjørebok skal føres for hver tur og sendes til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre: Storjord 8255 Røkland. 
 Dispensasjonen skal sammen med vedlagt kart og kjørebok skal tas med ved 

kjøring og forevises ved kontroll. Det samme gjelder kommunal dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i utmark samt grunneiers tillatelse. 

 



Vedtak 2 
Bygningsvernprosjektet i Bodø kommune gis dispensasjon fra verneforskriften til å ta ut 
av torv til taket på Tjærvedbrakka. 
 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 
 
Dispensasjonen gis på følgene vilkår: 

 Det skal ikke tas ut mer torv enn det som er nødvendig for taktekkingen. 
 Ved start av uttak skal nasjonalparkforvalter(e) og oppsyn være med i felt og 

være med på å velge en lokasjon for å stikke ut torv. 
 Grunneiers tillatelse skal foreligge før uttak startes. 
 Det skal ligge igjen et forsvarlig torv- eller jordlag etter fullført uttak. 
 Dispensasjonen gjelder for 2020. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  
 
Styrets behandling 
Vedtak 1 og vedtak 2 vedtas, alternativ til vedtak 2 forkastes. 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen vedtak 1 og vedtak 2 
 
 
 

ST 36/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om merking av 
sti til Tåkeheimen - Bodø & Omegn turistforening 

Forslag til vedtak 
Bodø & omegn turistforening gis avslag på søknad om merking av sti til Tåkeheimen og 
Helgelandsbukken.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  
 
Styrets behandling: 
 
Geir Waage fremmet et forslag om å føye til følgende setning:  
 
Saken må sees på i sammenheng med ny forvaltningsplan og besøksstrategi for 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det vises for øvrig til at DNT allerede har en GPS-
merket trase til Tåkeheimen og Helgelandsbukken.  
 
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 



Bodø & omegn turistforening gis avslag på søknad om merking av sti til Tåkeheimen og 
Helgelandsbukken. Saken må sees på i sammenheng med ny forvaltningsplan og 
besøksstrategi for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det vises for øvrig til at DNT 
allerede har en GPS-merket trase til Tåkeheimen og Helgelandsbukken.  
 
 
 

ST 37/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om riving og 
gjennoppbygging av hytte i Røvassdalen - Stig Leirdal 

Forslag til vedtak 
Stig Leirdal gis dispensasjon til å rive og gjenoppbygge sin hytte i Røvassdalen i Rana i 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det gis også dispensasjon til å sette opp et nytt 
utedo. 
 
Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.  
 
Vilkår: 

- Hytta skal bygges i samsvar med søknad: 
o Areal opp til 35 m² (7m x 5m) 
o Males i nøytrale farger 
o Opptil 3,6 m mønehøyde 
o Opptil 30 cm pilarhøyde 
o Pipe i matt svart lakk 
o Plasseres som angitt i terrenget 

- Furuskogen rundt hytta må bevares. Hogst av furu i forbindelse med arbeidet, og / eller 
som står i fare for å ramle ned på hytta må avtales med forvaltningsmyndigheten.  

- Helikoptertransport i forbindelse med innflyging søkes utenom. Sekretariatet behandler 
denne på delegert myndighet.  

- Det kan settes opp utedo ved siden av hytta på inntil 2 m². Denne skal også males i 
nøytrale farger, og plasseres øst for hytta i naturlig forsenkning i terrenget.  

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 38/2019 Søknad om helikoptertransport i forbindelse med 
uttransport av skutt elg - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Statskog 
SF v. Lars Movik 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 39/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Behandling av søknad 
- merking av kulturminner langs turiststi Tållådalen - Bjøllåvatn - Knut 
og Toril Sivertsen 

Forslag til vedtak 
Knut og Toril Sivertsen gis tillatelse til å merke fire samiske kulturminner langs 
stitraséen Skulneset (Tollådalen) til Bjellåvasstua ved Nordre Bjøllåvatnet.  
 
Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriftens kapitel IV pkt. 1.3. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  
 

 Skiltene utformes og plasseres i henhold til søknad 
 Skiltene skal kunne fjernes ved enkle grep i tilfelle konflikt med andre interesser i 

området  
 Det kan ikke brukes motoriserte hjelpemidler til uttransport eller montering av skiltene 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 
  



ST 40/2019 MIDNOR - Junkerdalsura naturreservat - utvidelse av 
dispensasjon til å gjelde bruk av vanlig ATV på opparbeidet veg - 
elgjakt - Chris-Andre Paulsen 

Forslag til vedtak 
 
Elgjaktlag Storjord øst v/Chris-André Paulsen gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i 
Junkerdalsura naturreservat (kap. IV pkt. 5 i verneforskriften) for bruk av vanlig ATV med hjul 
på opparbeidet skogsveg til uttransport av felt elg. Tillatelsen gis etter verneforskriftens kap. VI 
pkt. 1 
 
Den motoriserte ferdselen kan kun skje på opparbeidet skogsbilveg:  

 Langs gammelvegen fra Storjord og innover mot «Trekta», mot Junkerdal  
 Langs ferdselsvegen fra Storjord og opp til Storjordfjellkoia  

Det settes følgende vilkår for dispensasjonen:  
 

 Dispensasjonen gjelder for elgjakta 2019 
 Dispensasjonen gjelder kun uttransport av felt elg fra det tidspunktet elgen er felt  
 Antall turer begrenses til tre (3), det samme antall dyr som på kvoten  
 Makshastighet skal ikke overstige normal gangfart 
 Kjøring skal skje så hensynsfullt som mulig i forhold til dyreliv og vegetasjon. 
 Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.  
 Kjøring skal kun skje på opparbeidet skogsveg  
 Etter elgjakta skal sekretariatet informeres om antall turer, hvor det ble kjørt og 

tidspunkt for kjøringen. Denne kan sendes på mail til onpet@fylkesmannen.no  

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 41/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra vernebestemmelsene for flytting av gjeterhytte - 
Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak 
Saltfjellet reinbeitedistrikt ved Per Guttorm Kuhmunen gis dispensasjon fra 
verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for å flytte deres nødbu i 
Lappflytterskardet mellom Blakkådalen og Stormdalen til høyde 788 nede i 
Blakkådalen. Det gis også dispensasjon til å benytte helikopter til arbeidet.  
 
Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriftens kapitel IV pkt. 1.3 for å oppføre 
nødbua på en ny plassering, og med hjemmel i verneforskriftens kapitel IV pkt. 4.3 for å 
benytte helikopter til flyttinga.  
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Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Nødbua plasseres som beskrevet i søknad og inntegnet kart 
- Dagens tomt ryddes  
- Statskog Fjelltjenesten ved Kristian Sivertsen (telefon 988 42 329) kontaktes før 

helikoptertransport.  
- Nødvendige tillatelser fra Rana kommune og Statskog som grunneier skal foreligge før 

nødbua flyttes.   

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 42/2019 Forventninger til nasjonalparkforvaltningen i Midtre 
Nordland - innspill fra kommunene 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyret ser en del fellestrekk ved kommunenes sine 
tilbakemeldinger: 

- Alle kommunene synes nasjonalparkstyret leverer god kvalitet og gjør en god jobb som 
samsvarer med de ressursene styret disponerer.  

- Fire forvaltere er for få til å være i dialog med kommuner, lokalmiljø, planprosesser og 
prosjekter som kan ha relevans for forvaltningen, over så store geografiske områder. 

- Nasjonalparkstyret får ikke tilstrekkelig med midler til å gjennomføre tilrettelegging- og / 
eller skjøtselstiltak etter forventingene fra kommunene.  

- Implementering av ny merkevare er viktig, og kommunene ønsker at dette skal gå så 
raskt som mulig når besøksstrategiene er ferdige.  

- Statens naturoppsyn bør overta oppsynsansvaret i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 
verneområder. Dette i samsvar med fagrapporten om forenkling at utmarksforvaltninga.  

Sekretariatet utformer på bakgrunn av disse innspillene et brev som sendes til Klima- 
og miljødepartementet og Nordlandsbenken på Stortinget innen utgangen av 
september 2019.  
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Styrets behandling 
Da saksfremlegget ble behandlet hadde det kommet inn tre uttalelser fra henholdsvis 
Fauske, Beiarn og Rana. I ettertid har også Meløy, Saltdal, Gildeskål og Bodø kommet 
med sine uttalelser. Disse ble skrevet ut og forelagt nasjonalparkstyret i møtet.  



 
Astrid T. Olsen: Vil at innspillet om å styrke samisk kompetanse i forvaltninga bør 
komme tydeligere frem.  
 
Geir Waage fremmet et tillegg til vedtaket:  
Styrets leder tar initiativ til at fylkeskommunen og ordførerne i kommunene i Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre ber om møte med Nordlandsbanken og statsråden med 
bakgrunn i et felles opprop.  
 
Brevet sendes også til lederne i fylkespartiene i Nordland for å få et tverrpolitisk i 
initiativ. Styret gir på bakgrunn av dette arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre 
med saken. 
 
Geir Waage sitt tillegg ble tatt med i endelig vedtak. Enstemmig vedtatt.  
 
 
Husk å legge ved: Brev + saksfremlegg + kommunenes uttalelser + notat. Legges ut 
elektronisk på hjemmesida.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyret ser en del fellestrekk ved kommunenes sine 
tilbakemeldinger: 

- Alle kommunene synes nasjonalparkstyret leverer god kvalitet og gjør en god jobb som 
samsvarer med de ressursene styret disponerer.  

- Fire forvaltere er for få til å være i dialog med kommuner, lokalmiljø, planprosesser og 
prosjekter som kan ha relevans for forvaltningen, over så store geografiske områder. 

- Nasjonalparkstyret får ikke tilstrekkelig med midler til å gjennomføre tilrettelegging- og / 
eller skjøtselstiltak etter forventingene fra kommunene.  

- Implementering av ny merkevare er viktig, og kommunene ønsker at dette skal gå så 
raskt som mulig når besøksstrategiene er ferdige.  

- Statens naturoppsyn bør overta oppsynsansvaret i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 
verneområder. Dette i samsvar med fagrapporten om forenkling at utmarksforvaltninga.  

- Naturveiledninga omkring Midtre Nordlands nasjonalparker bør styrkes 

Styrets leder tar initiativ til at fylkeskommunen og ordførerne i kommunene i Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre ber om møte med Nordlandsbanken og statsråden med 
bakgrunn i et felles opprop.  
 
Brevet sendes også til lederne i fylkespartiene i Nordland for å få et tverrpolitisk i 
initiativ. Styret gir på bakgrunn av dette arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre 
med saken. 

 
 
 
 



ST 43/2019 Junkerdalsura naturreservat - Behandling av klage på 
skjøtselsprosjekt - Statskog SF 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak. Klagen oversendes til 
Miljødirektoratet for endeling behandling. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  
 
Styrets behandling: 
 
Astrid T. Olsen: Må endre årstallet i setninga «møte med rådgivende utvalg i desember 
2019» til 2018.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 44/2019 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 20.09.2019  

Sekretariatet orienterte om møte med arbeidsgruppa for forvaltningsplanarbeidet for 
Junkerdal, samt tilsetningsprosess for den utlyste forvalterstillinga.  
 
 
 


