
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Meløy - Glomfjord 
Dato: 21.06.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 12:30 

 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Kjell Magne Johansen Medlem 
Sverre Hagen Medlem 
Lars Kr. H. Evjenth Medlem 
Torsten Simonsen Medlem 
Astrid Olsen Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Per Thomas Kuhmunen Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Anne Wiik MEDL 
Monika Sande MEDL 
Kurt Gaup MEDL 

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Monika M. Sandaa MEDL 

 
 
Merknader 
Ingen varamedlemmer hadde anledning til å møte 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Hanne Etnestad 
Oskar Pettersen 
Marius Saunders 
Sigrid E. Lium 
 

Sekretariatsleder 
Nasjonalparkforvalter 
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 12/2019 Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 
ST 13/2019 Delegerte saker  2003/577 
DS 40/2019 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert 

transport første helg i mai til hytte ved Salbergvannet  
- Ronny Ingvaldsen 

 2019/642 

DS 41/2019 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel 
- - Cato Johansen - Elisabeth Angler Johansen - 
Patrick Johansen - Grethe Johansen 

 2006/8832 

DS 42/2019 Junkerdal Nasjonalpark - dispensasjon for motorisert 
ferdsel - Jon-Ole Kuhmunen og Karl-Henrik 
Kuhmunen 

 2019/3694 

DS 43/2019 Láhko nasjonalpark - Dispensasjon til motorferdsel 
etter 1. mai - Transport av ny ytterdør - Bård Kjetil 
Hillestad 

 2016/5639 

DS 44/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde -Søknad om 
dispensasjon for transport av utstyr med snøscooter - 
Storgamvatnet - Halvdan Johannessen 

 2016/2222 

DS 45/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde -Søknad om 
dispensasjon for transport av utstyr med snøscooter - 
Elivatn -  Halvdan Johannessen 

 2016/2222 

DS 46/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon for transport av utstyr med snøscooter - 
Gjeterhytta i Sørdalen - Saltdal sausankerlag 

 2019/3033 

DS 47/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport ved til gapahuk i Tollådalen - 
Trones skole v. Knut Rønnåbakk 

 2019/3371 

DS 48/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Utvidet 
dispensasjon for frakt av ved med snøscooter til hytte 
ved Store Gåsvatn -  - Jacob Linaker 

 2013/595 

DS 49/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Transport av personell i 
forbindelse med skadefellingsuttak - Saltdal 
skadefellingslag 

 2019/811 

DS 50/2019 Rago nasjonalpark - Dispensasjon for bruk av 
helikopter til Litlverivasshytta - Fauske og Sørfold 
jeger- og fiskeforening 

 2012/162 

  



ST 14/2019 Referatsaker  2003/577 
RS 4/2019 Brev til kommunene i Midtre Nordland - Hvilke 

forventninger har din kommune til nasjonalparken(e)? 
 2018/7880 

RS 5/2019 Invitasjon til prosjektdeltakelse i forskningsprosjektet 
NP-trails 2020-2024 

 2019/2493 

RS 6/2019 Støtteerklæring til deltakelse i prosjektsamarbeid - 
NP-trails 2020 - 2024 

 2019/2493 

RS 7/2019 Avtale - innsamling av insekter Junkerdalsura 
naturreservat - Universitetet i Tromsø 

 2019/3326 

RS 8/2019 Søknad om dispensasjon - Tiltak på ruten Skaiti - 
Balvatnet - Junkerdal nasjonalpark - Sør om Argalad 
hytta - Bodø og Omegns Turistforening 

 2018/3842 

RS 9/2019 Trekker søknad - tiltak på ruten Skaiti - Baltvatn  2018/3842 
RS 10/2019 Miljødirektoratet - Bruk av el-sykkel i verneområder  2019/3406 
RS 11/2019 Referat fra møtet om Hålaveien  2012/6862 
RS 12/2019 Svar til  referat fra møtet om Hålaveien  2012/6862 
RS 13/2019 Høringsuttalelse - Forslag til besøksstrategi - Rago 

nasjonalpark - Sørfold 
 2017/984 

RS 14/2019 Vedtak - Klage på begrensning i tillatelse til motorisert 
transport til hytte - Saltfjellet landskapsvernområde 

 2018/7929 

RS 15/2019 Henvendelse vedr felling av gran i nasjonalparker - 
Naturvernforbundet i Salten 

 2019/3060 

RS 16/2019 Restaureringsprosjekt / uttak av plantet gran - 
Junkerdalsura naturreservat - Saltdal 

 2016/8388 

ST 15/2019 Junkerdalsura naturreservat - Skjøtselsprosjekt felling 
gran 

 2016/8388 

ST 16/2019 Enkel besøksstrategi Junkerdalsura naturreservat  2019/4061 
ST 17/2019 Saltfjellet-Svartisen - Besøksstrategi - Revidert 

fremdriftsplan med hensyn til styrket medvirkning 
 2019/3977 

ST 18/2019 Láhko nasjonalpark - Forvaltningsplan- Veien videre 
mot faglig godkjenning 

 2015/3474 

ST 19/2019 Behandling av klage på vedtak i ST 5/2019 - 
Tiderstedthytta - Láhko nasjonalpark 

 2019/204 

ST 20/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
motorisert ferdsel til Jarbrufjell gård i forbindelse med 
prøveprosjekt: NoFence-klaver til storfe - Rune Alm 

 2019/4009 

ST 21/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak - 
Motorisert transport til gapahukene i Tollådalen - 
Saltfjellet rbd 

 2019/3371 

ST 22/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - Endring av 
hovedinnfallsport i Bodø 

 2012/6862 

ST 23/2019 Rago nasjonalpark - Junkerdal nasjonalpark - 
Dispensasjon fra verneforskriften - Landingstillatelse 
for helikopter ved henting av vannprøver - NIVA 

 2018/5929 

ST 24/2019 Behandling av søknad om utlegging av gytegrus i 
Lahko nasjonalpark 

 2019/1279 



ST 25/2019 Rago nasjonalpark - Behov for ny bygningsmasse - 
Doukta reinbeitedistrikt 

 2019/2232 

ST 26/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om å 
arrangere "Telegrafruta Ultra" - Magnar Øygarden 

 2018/5613 

ST 27/2019 Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften - Oppsett av utedo - 
Krukkistua - Polarsirkelen turlag 

 2019/2295 

ST 28/2019 Spørsmål/Svar  2003/577 
 
 

ST 12/2019 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  

Godkjenning og protokoll fra forrige møte godkjennes – Enstemmig. 
 
 
 
 

ST 13/2019 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Styret tar de delegerte sakene til orientering.  
 
 
 



DS 40/2019 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport første 
helg i mai til hytte ved Salbergvannet  - Ronny Ingvaldsen 

DS 41/2019 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - - Cato 
Johansen - Elisabeth Angler Johansen - Patrick Johansen - Grethe Johansen 

DS 42/2019 Junkerdal Nasjonalpark - dispensasjon for motorisert ferdsel - Jon-
Ole Kuhmunen og Karl-Henrik Kuhmunen 

DS 43/2019 Láhko nasjonalpark - Dispensasjon til motorferdsel etter 1. mai - 
Transport av ny ytterdør - Bård Kjetil Hillestad 

DS 44/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde -Søknad om dispensasjon for 
transport av utstyr med snøscooter - Storgamvatnet - Halvdan Johannessen 

DS 45/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde -Søknad om dispensasjon for 
transport av utstyr med snøscooter - Elivatn -  Halvdan Johannessen 

DS 46/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
transport av utstyr med snøscooter - Gjeterhytta i Sørdalen - Saltdal 
sausankerlag 

DS 47/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert 
transport ved til gapahuk i Tollådalen - Trones skole v. Knut Rønnåbakk 

DS 48/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Utvidet dispensasjon for frakt av 
ved med snøscooter til hytte ved Store Gåsvatn -  - Jacob Linaker 

DS 49/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Transport av personell i forbindelse med 
skadefellingsuttak - Saltdal skadefellingslag 

DS 50/2019 Rago nasjonalpark - Dispensasjon for bruk av helikopter til 
Litlverivasshytta - Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening 

 

ST 14/2019 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  
 
Styrets behandling: 
Per Thomas mener at det er viktig at gran ikke felles over stier inn i verneområdene.  
 
Lars Evjenth foreslår at sekretariatet skal respondere på brevet fra Naturvernforbundet 
i Salten og minne de på at de sitter i rådgivende utvalg, og at disse signalene ikke har 
kommet fra deres representant der – enstemmig. 
 
Styrets vedtak: 
Sekretariatet svarer på brevet fra Naturvernforbundet i Salten - Enstemmig 
 
 
 



RS 4/2019 Brev til kommunene i Midtre Nordland - Hvilke forventninger har din 
kommune til nasjonalparken(e)? 

RS 5/2019 Invitasjon til prosjektdeltakelse i forskningsprosjektet NP-trails 2020-
2024 

RS 6/2019 Støtteerklæring til deltakelse i prosjektsamarbeid - NP-trails 2020 - 
2024 

RS 7/2019 Avtale - innsamling av insekter Junkerdalsura naturreservat - 
Universitetet i Tromsø 

RS 8/2019 Søknad om dispensasjon - Tiltak på ruten Skaiti - Balvatnet - Junkerdal 
nasjonalpark - Sør om Argalad hytta - Bodø og Omegns Turistforening 

RS 9/2019 Trekker søknad - tiltak på ruten Skaiti - Baltvatn 

RS 10/2019 Miljødirektoratet - Bruk av el-sykkel i verneområder 

RS 11/2019 Referat fra møtet om Hålaveien 

RS 12/2019 Svar til referat fra møtet om Hålaveien 

RS 13/2019 Høringsuttalelse - Forslag til besøksstrategi - Rago nasjonalpark - 
Sørfold 

RS 14/2019 Vedtak - Klage på begrensning i tillatelse til motorisert transport til 
hytte - Saltfjellet landskapsvernområde 

RS 15/2019 Henvendelse vedr felling av gran i nasjonalparker - 
Naturvernforbundet i Salten 

RS 16/2019 Restaureringsprosjekt / uttak av plantet gran - Junkerdalsura 
naturreservat - Saltdal 

  



ST 15/2019 Junkerdalsura naturreservat - Skjøtselsprosjekt felling 
gran 

Forslag til vedtak 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar vedlagt notat til etterretning. 
 
Skjøtselsprosjektet i Junkerdalsura naturreservat utføres som planlagt i henhold til 
utsendt konkurransegrunnlag for 2019.  
 
I videre arbeid med skjøtselsprosjektet for Junkerdalsura naturreservat må det vurderes 
hvor vidt tømmeret skal fraktes ut eller ikke. Dette skal vurderes ut fra størrelsen på 
tømmeret, terrengskader og skader på stedegen vegetasjon. Nasjonalparkstyret skal 
så langt som mulig søke om midler til å få fraktet ut det største tømmeret, men det er 
ikke ressursmessig forsvarlig å frakte ut alt virke fra reservatet.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 16/2019 Enkel besøksstrategi Junkerdalsura naturreservat 

Forslag til vedtak 
Styret tar besøksstrategien for Junkerdalsura naturreservat til orientering, med 
følgende endringer:  
- 
- 
- 
 
Forvaltningsmyndighet overtar ansvaret med forprosjektering av «utsiktspunkt 
Junkerdalsura», og tiltaksplanen i besøksstrategien vedtas med følgende endringer:  
 
- 
- 
- 
  
  



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  
 
Styrets behandling 
 
Kjell Magne Johansen ba sekretariatet orientere om utsiktspunktet som ligger inne i 
tiltaksplanen. Oskar Pettersen orienterte om prosessen med dette utsiktpunktet frem til 
nå.  
 
Geir Waage foreslo å ta bort «med følgende endringer» i første avsnitt, og «og 
tiltaksplanen i besøksstrategien vedtas med følgende endringer» i andre avsnitt. Da det 
ikke ble foreslått noen endringer til utkastet.  
 
Forslaget til Geir Waage ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Styret tar besøksstrategien for Junkerdalsura naturreservat til orientering. 
 
Forvaltningsmyndighet overtar ansvaret med forprosjektering av «utsiktspunkt 
Junkerdalsura». 
 
 
 

ST 17/2019 Saltfjellet-Svartisen - Besøksstrategi - Revidert 
fremdriftsplan med hensyn til styrket medvirkning 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å etablere to referansegrupper i forbindelse 
med besøksstrategiarbeidet for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for å styrke lokal 
medvirkning. Invitasjon til deltakelse i referansegruppene sendes ut før sommeren:  
 
Referansegruppe for Svartisen-området som omfatter kommunene: Rana og Beiarn 
vest for Blakkåga, Rødøy og Meløy, vest for Blakkåga.  

- Rana  
- Meløy  
- Rødøy 
- Statskog Rana 
- Salen friluftsråd  
- Forum for natur og friluftsliv 
- Bodø & omegn turistforening 
- Saltfjellet Reinbeitedistrikt 
- Hestmannen-Strandtinden Reinbeitedistrikt 
- Reiselivet - lokal aktør: Beyond Limits 
- Besøkssenter nasjonalpark Nordland 

Referansegruppe for Saltfjellet-området: Rana øst for Blakkåga, Saltdal, Beiarn og 
Bodø, øst for Blakkåga.  



- Rana 
- Saltdal 
- Beiarn 
- Bodø 
- Statskog Salten 
- Forum for natur og friluftsliv 
- Polarsirkelen friluftsråd  
- Bondelaget 
- Bodø & omegn turistforening 
- Polarsirkelen turlag 
- Saltfjellet reinbeitedistrikt 
- Reiselivet – lokal aktør: Albmi?  
- Besøkssenter nasjonalpark Nordland 

Utkast og arbeid som blir gjort underveis sendes til begge referansegruppene som en 
felles enhet. Det hele skal ende i en felles besøksstrategi for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark med omkringliggende verneområder.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  
 
Styrets behandling 
Astrid T. Olsen foreslo at lokallagene fra Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget får 
hver sin representant i de to gruppene. Lokallagene må forenes om ett medlem hver fra 
de respektive kommunene. Forslaget ble tatt inn i vedtaket – enstemmig.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å etablere to referansegrupper i forbindelse 
med besøksstrategiarbeidet for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for å styrke lokal 
medvirkning. Invitasjon til deltakelse i referansegruppene sendes ut før sommeren:  
 
Referansegruppe for Svartisen-området som omfatter kommunene: Rana og Beiarn 
vest for Blakkåga, Rødøy og Meløy, vest for Blakkåga.  

- Rana  
- Meløy  
- Rødøy 
- Statskog Rana 
- Salen friluftsråd  
- Én representant fra ett av lokallagene til Bondelaget 

Én representant fra ett av lokallagene til Bonde og småbrukarlaget.  
- Forum for natur og friluftsliv 
- Bodø & omegn turistforening 
- Saltfjellet Reinbeitedistrikt 
- Hestmannen-Strandtinden Reinbeitedistrikt 
- Reiselivet - lokal aktør: Beyond Limits 
- Besøkssenter nasjonalpark Nordland 

Referansegruppe for Saltfjellet-området: Rana øst for Blakkåga, Saltdal, Beiarn og 
Bodø, øst for Blakkåga.  



- Rana 
- Saltdal 
- Beiarn 
- Bodø 
- Statskog Salten 
- Forum for natur og friluftsliv 
- Polarsirkelen friluftsråd  
- Én representant fra ett av lokallagene til Bondelaget 
- Én representant fra ett av lokallagene til Bonde og småbrukarlaget.  
- Bodø & omegn turistforening 
- Polarsirkelen turlag 
- Saltfjellet reinbeitedistrikt 
- Reiselivet – lokal aktør: Albmi?  
- Besøkssenter nasjonalpark Nordland 

Utkast og arbeid som blir gjort underveis sendes til begge referansegruppene som en 
felles enhet. Det hele skal ende i en felles besøksstrategi for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark med omkringliggende verneområder.  
 
 

ST 18/2019 Láhko nasjonalpark - Forvaltningsplan- Veien videre mot 
faglig godkjenning 

Forslag til vedtak 
Vedtak 1: Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker en faglig oppdatert 
forvaltningsplan for Láhko nasjonalpark som er basert på tilgjengelig kunnskap om 
verneverdiene, besøkende og det samiske naturgrunnlaget. Da utkastet til 
forvaltningsplan for Láhko nasjonalpark ikke ble faglig godkjent av Miljødirektoratet i 
desember 2018 har det gått nesten ti år siden opprinnelig utkast var på høring. Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre vedtar derfor at det gjennomføres en mer omfattende 
prosess for revidering av utkast til forvaltningsplan før denne sendes til ny faglig 
godkjenning hos Miljødirektoratet.  
 
Vedtak 2: Arbeidet med revidering av utkastet til forvaltningsplan for Láhko 
nasjonalpark skal ledes av sekretariatet med sikte på å ferdigstille forvaltningsplan for 
Láhko nasjonalpark i løpet av 2020. Verneverdiene og verneformål skal tillegges særlig 
vekt i arbeidet med besøksstrategi. Det skal sikres bred involvering i prosessen og 
styrets rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg skal benyttes i arbeidet. Det 
bør legges opp til møter der lokalbefolkning og andre relevante lokale aktører med 
interesser i nasjonalparken utenom de etablerte rådgivingsorganene får anledning til å 
komme med sine innspill. Arbeidet skal startes opp straks og prosjektplan for 
prosessen fremlegges for styremøtet i september 2019.  
 
 



 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 19/2019 Behandling av klage på vedtak i ST 5/2019 - 
Tiderstedthytta - Láhko nasjonalpark 

Forslag til vedtak  
Vedtak 1: Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar klagen på vedtak i ST 5/ 2019 fra 
Statskog SF til følge. 
 
Vedtak 2: Statskog SF gis avslag på søknad om riving og flytting av Tiderstedthytta. 
Med bakgrunn i nåværende kunnskapsgrunnlag ser man ikke behovet for økt 
overnattingskapasitet i nasjonalparken. Det er ikke ønskelig å øke bruken av nye 
områder i nasjonalparken utenfor det som i dag er definert som «delområde bruk» før 
konsekvensene av dette for det samiske naturgrunnlaget og andre viktige verneverdier 
er bedre utredet.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 20/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om motorisert 
ferdsel til Jarbrufjell gård i forbindelse med prøveprosjekt: NoFence-
klaver til storfe - Rune Alm 

Forslag til vedtak 
Rune Alm gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde for å benytte terrengmotorsykkel / gårdsbil på atkomstveien opp 
til Jarbrufjell i forbindelse med tilsyn av storfe på utmarksbeite.  
 
Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriftens kapittel VI punkt 3.  
 
 
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  



- Dispensasjon gjelder kun for kjøring på den eksisterende atkomstveien, fra vernegrensa 
frem til gården Nordlund av Jarbrufjell.  

- Dispensasjon gjelder kun i forbindelse med tilsyn av storfe på beite 
- Ved bruk av gjetere må de ta med denne dispensasjonen, sammen med en bekreftelse 

fra Rune Alm om at disse kjører for ham. 
- Dispensasjon gjelder for inntil to turer per uke. Følgende kjøretøy kan benyttes: 

terrengmotorsykkel / gårdsbil (Suzukijeep) / traktor med dyrehenger ved spesielle 
tilfeller. Sistnevnte avklares med sekretariatet til nasjonalparkstyret. 

- Dispensasjon er gyldig i perioden 21. juni – 1. oktober 2019 
- Det må også innhentes tillatelse fra grunneier(e) og Saltdal kommune 
- Det skal føres kjørebok før kjøring. Denne må medbringes og forevises ved kontroll. 

Etter endt dispensasjonsperiode skal denne sendes/overleveres til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre.  

Det åpnes ikke for å benytte terrengmotorsykkel på stier innenfor 
landskapsvernområdet.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 21/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak - 
Motorisert transport til gapahukene i Tollådalen - Saltfjellet rbd 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar klagen fra Saltfjellet reinbeitedistrikt til følge.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at det ikke skal gis dispensasjon til motorisert 
ferdsel etter 1. mai innenfor reinbeitedistriktenes kalvingsområder.   
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 22/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - Endring av hovedinnfallsport i 
Bodø 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre endrer hovedinnfallsporten for Bodø kommune til 
Sjunkhatten nasjonalpark fra Vatnlia til Heia, dette med bakgrunn i Bodø kommunes 
eget vedtak og forvaltningens vurdering av saken i forbindelse med besøksstrategi.  
Endring av hovedinnfallsporten vil forenkle barn og unges tilgang til gode 
naturopplevelser og bidra til å bygge opp Sjunkhatten som barnas nasjonalpark.  
 
Vatnlia mister sin status som hovedinnfallsport med de endrede rammer dette gir for 
grad av tilrettelegging og prioritering av tiltaksmidler. Vatnlia som innfallsport til 
Sjunkhatten nasjonalpark utredes som tiltak i besøksstrategien. 
 
Sekretariatet kartlegger hvilke endringer som eventuelt med gjøres i forskrift og følger 
opp dette med Miljødirektoratet frem til neste styremøte (september 2019). 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.06.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 23/2019 Rago nasjonalpark - Junkerdal nasjonalpark - 
Dispensasjon fra verneforskriften - Landingstillatelse for helikopter 
ved henting av vannprøver - NIVA 

Forslag til vedtak 
Vedtak 1: 
NIVA gis dispensasjon fra verneforskriften til Rago nasjonalpark for bruk av helikopter for 
innhenting av vannprøver. Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.  
 
Dispensasjon gis på følgene vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for én (1) flygning med eventuell landing for én (1) innsjø 
spesifisert i søknad.   

- Dispensasjonen gjelder for perioden (15. september – 1. desember) og 
flygning/prøvetaking foregår med metoden beskrevet i søknad. 

- Sekretariatet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre og oppsyn (Statskog Fjelltjenesten 
v.Tore Veisetaune) skal varsles om datoer før flyging. 

- Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til dette. Duokta reinbeitedistrikt skal 
bli kontaktet før flyging i Rago nasjonalpark. 

- Landing skal kun skje om det er av sikkerhetsmessige årsaker eller om prøvetaking fra 
luften ikke kan gjennomføres. 

 
Vedtak 2: 



NIVA gis dispensasjon fra verneforskriften til Junkerdal nasjonalpark for bruk av helikopter for 
innhenting av vannprøver. Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjon gis på følgene vilkår: 
 

- Dispensasjonen gjelder for én (1) flygning med eventuell landing for fire (4) innsjøer 
spesifisert i søknad.   

- Dispensasjonen gjelder for perioden (15. september – 1. desember) og 
flyging/prøvetaking foregår med metoden beskrevet i søknad. 

- Sekretariatet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre og oppsyn (Statskog Fjelltjenesten 
ved Jim Tovås Kristensen) skal varsles om datoer før flyging. 

- Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til dette. Balvatn reinbeitedistrikt skal 
bli kontaktet før flyging i Junkerdal nasjonalpark. 

- Flyhøyde skal være over 300 meter over bakken, mellom lokalitetene i Junkerdal 
nasjonalpark (gjelder ikke mellom Store Rosna og HOH757) 

- Landing skal kun skje om det er av sikkerhetsmessige årsaker eller om prøvetaking fra 
luften ikke kan gjennomføres.  
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Styrets behandling 
Inga-Lill Sundset fremmet forslag om å endre ordlyden i fjerde kulepunkt i vedtak 1 til:  

- «Duokta reinbeitedistrikt skal kontaktes minst ei uke før flyging i Rago nasjonalpark» 
Og vedtak 2 til:  

- «Balvatn reinbeitedistrikt skal kontaktes minst ei uke før flyging i Junkerdal 
nasjonalpark» 

 
Inga-Lill Sundset fremmet forslag om å innskrenke tidsrommet til 1. november.  
 
Begge endringene ble enstemmig vedtatt. 
 
Under styremøtet kom det ytterliggere to søknader fra NIVA i dette prosjektet. Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre bekreftet at disse søknadene kunne behandles på 
delegasjon forutsatt at disse ble behandlet likt som styrets behandling.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Vedtak 1: NIVA gis dispensasjon fra verneforskriften til Rago nasjonalpark for bruk av 
helikopter for innhenting av vannprøver. Dispensasjon gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48.  
 
Dispensasjon gis på følgene vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for én (1) flygning med eventuell landing for én (1) innsjø 
spesifisert i søknad.  

 Dispensasjonen gjelder for perioden (15. september – 1. november) og 
flygning/prøvetaking foregår med metoden beskrevet i søknad. 

 Sekretariatet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre og oppsyn (Statskog Fjelltjenesten 
v.Tore Veisetaune) skal varsles om datoer før flyging. 

 Duokta reinbeitedistrikt skal kontaktes minst ei uke før flyging i Rago nasjonalpark. 
 Landing skal kun skje om det er av sikkerhetsmessige årsaker eller om prøvetaking fra 

luften ikke kan gjennomføres. 
 



Vedtak 2: 
NIVA gis dispensasjon fra verneforskriften til Junkerdal nasjonalpark for bruk av 
helikopter for innhenting av vannprøver. Dispensasjon gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48. Dispensasjon gis på følgene vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for én (1) flygning med eventuell landing for fire (4) 
innsjøer spesifisert i søknad.   

 Dispensasjonen gjelder for perioden (15. september – 1. november) og 
flyging/prøvetaking foregår med metoden beskrevet i søknad. 

 Sekretariatet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre og oppsyn (Statskog 
Fjelltjenesten ved Jim Tovås Kristensen) skal varsles om datoer før flyging. 

 Balvatn reinbeitedistrikt skal kontaktes minst ei uke før flyging i Junkerdal 
nasjonalpark 

 Flyhøyde skal være over 300 meter over bakken, mellom lokalitetene i Junkerdal 
nasjonalpark (gjelder ikke mellom Store Rosna og HOH757) 

 Landing skal kun skje om det er av sikkerhetsmessige årsaker eller om 
prøvetaking fra luften ikke kan gjennomføres. 

 
 

ST 24/2019 Behandling av søknad om utlegging av gytegrus i Lahko 
nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland Nasjonalparkstyre gir ikke dispensasjon fra verneforskriften for å 
gjennomføre habitatforbedrende tiltak innenfor Láhko Nasjonalpark.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 25/2019 Rago nasjonalpark - Behov for ny bygningsmasse - 
Doukta reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyret tar ønske fra Doukta reinbeitedistrikt om nybygging 
til etterretning.  
Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening gis i tillegg dispensasjon fra verneforskriftens 
kap. III pkt. 2.1 for at de kan sette opp del av ny todelt utedo ved Storskogvasshytta. 
 
Forvaltningsmyndigheten finner at oppsetting av et nytt todelt utedo ved 
Storskogvasshytta og et uthus ved Ragovatn-hytta ikke i vesentlig grad vil gå utover 
verneverdier og verneformål for Rago nasjonalpark.  
 
Vedtaket gjøres med følgende vilkår: 



- Utedoet ved Storskoghytta settes opp på samme tomt som det gamle utedoet 
- Utedoets ytre mål: 1,5 x 2,5 m 
- Uthuset ved Ragovatn-hytta settes opp i nærområdet til hytta og plasseres mest mulig 
  nøytralt i terrenget. 
- De to byggene gis en nøytral farge som øvrige bygg på lokalitetene 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 26/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om å arrangere 
"Telegrafruta Ultra" - Magnar Øygarden 

Forslag til vedtak 
Magnar Øygarden gis dispensasjon fra ferdselsbestemmelsene i Storlia naturreservat 
og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for å arrangere «Telegrafruta Ultra» fra Bjøllånes i 
Rana til Russånes/Trettnes i Saltdal. Dispensasjon gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  

- Dispensasjon er gyldig 10. august 2019. 
- Dispensasjon gjelder både for målgang i Russånes eller Trettnes. 
- Dispensasjon gjelder langs T-merket sti.  
- Det settes et tak på inntil 30 deltakere. 
- Det skal ryddes opp ved matstasjonene. Alt søppel skal fraktes ut av nasjonalparken.  
- Det skal sendes en kortfattet rapport til forvaltningsmyndigheten etter løpet. Rapporten 

skal inneholde: antall deltakere, hvor lenge varte løpet fra start til slutt, værforhold, vått / 
tørt og hvilke erfaringer arrangøren sitter igjen med etter løpet. Denne sendes til 
fmnoiin@fylkesmannen.no  

- Ved store nedbørsmengder i forkant av løpet kan forvaltningsmyndigheten kreve at 
løpet blir avlyst, eller utsettes etter nærmere avtale. 

- Løpet skal avklares med Saltfjellet reinbeitedistrikt og nødvendig hensyn til reindrifta må 
ivaretas 
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Styrets behandling 
Astrid T. Olsen foreslo å ta med ei setning om at rapporten fra arrangementet 
fremlegges som referatsak for styret.  
 
Per Thomas Kuhmunen presiserer at Saltfjellet er helårsbeite for Saltfjellet 
reinbeitedistrikt.  

mailto:fmnoiin@fylkesmannen.no


 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Magnar Øygarden gis dispensasjon fra ferdselsbestemmelsene i Storlia naturreservat 
og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for å arrangere «Telegrafruta Ultra» fra Bjøllånes i 
Rana til Russånes/Trettnes i Saltdal. Dispensasjon gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  

- Dispensasjon er gyldig 10. august 2019. 
- Dispensasjon gjelder både for målgang i Russånes eller Trettnes. 
- Dispensasjon gjelder langs T-merket sti.  
- Det settes et tak på inntil 30 deltakere. 
- Det skal ryddes opp ved matstasjonene. Alt søppel skal fraktes ut av nasjonalparken.  
- Det skal sendes en kortfattet rapport til forvaltningsmyndigheten etter løpet. Rapporten 

skal inneholde: antall deltakere, hvor lenge varte løpet fra start til slutt, værforhold, vått / 
tørt og hvilke erfaringer arrangøren sitter igjen med etter løpet. Denne sendes til 
fmnoiin@fylkesmannen.no og fremlegges Midtre Nordland nasjonalparkstyre som 
referatsak.  

- Ved store nedbørsmengder i forkant av løpet kan forvaltningsmyndigheten kreve at 
løpet blir avlyst, eller utsettes etter nærmere avtale. 

- Løpet skal avklares med Saltfjellet reinbeitedistrikt og nødvendig hensyn til reindrifta må 
ivaretas 

 
 

ST 27/2019 Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften - Oppsett av utedo - Krukkistua - 
Polarsirkelen turlag 

Forslag til vedtak 
Polarsirkelen turlag gis med dette tillatelse til å oppføre en utedo ved Krukkistua i 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana kommune. Dispensasjon gis med hjemmel i 
forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen vernebestemmelse 1.3..  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  
- Utedoen skal utformes i henhold til søknad, med unntak av avstand som blir endret fra 30 

m, til 5-15 m fra Krukkistua. 
- Utedoen skal plasseres nøytralt i terrenget, i området markert i vedlegg. 
- Etter endt oppføring skal det ryddes på stedet. 
- Avfall fra utedo (omsøkt og doen i uthuset) skal ikke graves ned slik at det medfører 

avrenning til rikmyra (Krukkimyra). 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
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ST 28/2019 Spørsmål/Svar 
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Orienteringer: 
Ny nasjonalparkutstilling på Nordland nasjonalparksenter 
Sigrid Lium orienterte om den nye nasjonalparkutstillingen som er under utarbeidelse 
på Besøkssenter nasjonalpark Nordland. Hun viste også prosjekttegninger om 
eventuelle ombygginger på Nordland nasjonalparksenter, som foreslår blant annet å 
bytte plass på kontorene til forvalterne og første del av utstillinga (paviljong 1 og 2, om 
geologi og fauna).  
 
Sekretariatsleder orienterer 
Inge Ingvaldsen orienterte om engasjementstillinga til Marius Saunders, som Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre ble bevilget penger til etter møte med Miljødirektoratet 
desember 2018, og oppfølgingsmøte med Fylkesmannen i Nordland januar 2019. 
Marius er engasjert i ett år (12 mnd), da stillingen ikke ble utlyst kan den ikke forlenges 
uten utlysning. Lønnsmidler er kun gitt for 2019, men på grunn av forventede 
permisjoner i sekretariatet (foreldrepermisjon) har Fylkesmannen i Nordland bekreftet 
at det vil være lønnsmidler også første tertial i 2020.  
 
Hanne Etnestad pensjonerer seg fra 1. juli 2019. Det jobbes nå med stillingsutlysning, 
som forhåpentligvis skal sendes ut før sommeren. 
 
Innspill fra styret: 
Per Thomas Kuhmunen ønsker å styrke den samiske kunnskapen i sekretariatet 
og foreslår at reindrift og samisk kultur tas inn som et eget punkt i 
stillingsutlysninga under ønskede kvalifikasjoner.  
 

Spørsmål / Svar 
 
Innfallsporter til Láhko 
Per Thomas Kuhmunen henviste til befaring 20. juni 2019 der det ble informert om 
informasjonsprosjektet til Láhko der det skal opprettes informasjonspunkter langs 
Rv17. Han ønsker at konsekvenser for reindrifta vurderes når det etableres slike 
stoppesteder som leder flere folk inn i områdene. 
 
Han synes videre at nasjonalparkforvalterne bør kunne ta de negative påvirkningene 
utenfor nasjonalparkene, og ikke bare engasjere seg i de positive prosjektene. Han 
henviser til brøyting av veien opp til Namnlausvatnet, og reindriftas ønske om å ikke 
brøyte denne opp til påske. I saker der styret bidrar med penger til tilrettelegging 
utenfor nasjonalparken bør i alle fall slike hensyn drøftes.  
 
Styret ber sekretariatet følge dette opp og invitere noen fra Meløy kommune til neste 
styremøte for å orientere om disse sakene.  
 
 
Besøksstrategi Rago er godkjent! 
 
Besøksstrategi for Sjunkhatten er straks klar for høring! 
 



 


