
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Meyergården hotell, Rana
Dato: 21.09.2016
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Linda Eide Vara
Kjell Magne Johansen Medlem
Eva Stina Anderson Medlem
Sverre Hagen Medlem
Lars Kr. H. Evjenth Medlem
Torsten Simonsen Medlem
Astrid Olsen Medlem
Audgar Carlsen Medlem
Lisa Maria Blind Medlem
Ole Martin Erikstad Vara
Per Thomas Kuhmunen Medlem
Anne Wiik Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Geir Waage
Annfinn Pavall
Monika M. Sandaa

Nestleder
Medlem
Medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for
Linda Eide
Ole Martin Erikstad

Geir Waage
Monika Sandaa

Merknader

Vara til Annfinn Pavall kunne ikke møte



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Inge Ingvaldsen
Hanne Etnestad
Gunnar Rofstad
Ronny Skansen

Sekretariatsleder
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 
54/2016

Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 
55/2016

Delegerte saker 2003/577

DS 
57/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet -
Nordlandsnett

Tillatelse 2016/3875

DS 
58/2016

Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet. Viggo Skogmo

Tillatelse 2015/1258

DS 
59/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Indre 
Salten energi

Tillatelse 2016/4531

DS 
60/2016

Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark. for frakt av varer og utstyr 
til egen hytte . - Rolv-Erling Iversen

Tillatelse 2014/4796

DS 
61/2016

Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjon 
fra verneforskriften for lavtflyging og landing -
Artic race of Norway

Tillatelse 2016/5664

DS 
62/2016

Dispensasjon fra motorferdselforbud i Gåsvatnan 
Landskapsvernområde - Sture Alvsaker -Tilltalse 
- frakt av ny ovn med helikopter.

Tillatelse 2015/5451

DS 
63/2016

Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til hytte ved Solvågvatn -
Stein Halvorsen

Tillatelse 2012/3464

DS 
64/2016

Rago nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert 
transport - Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskeforening

Tillatelse 2012/162

DS 
65/2016

Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet - Dag Kåre og Norma 
Hillestad

Tillatelse 2016/5639

DS 
66/2016

Junkerdal nasjonalpark og Lahko nasjonalpark -
Dispensasjon for innsamling av frø fra planter på 
Norsk Rødliste 2015 - Naturhistorisk museum, 
UiO

Tillatelse 2016/5788

DS 
67/2016

Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet - Guri Therese Halsan

Tillatelse 2016/5810

DS 
68/2016

Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet - Trude Holm

Tillatelse 2016/44

DS 
69/2016

Avslag på søknad fra motorferdselsforbudet -
Bruk av elgtrekker - Saltfjellet-Svartisen 

Avslag 2016/5730



nasjonalpark - Frode Sætran

DS 
70/2016

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for bruk av ATV med 
belter for uttransport av skutt elg. - Jaktvald i 
Tollådal - Freddy Olsen -

Tillatelse 2013/5948

DS 
71/2016

MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften - Tv-
sending fra  helikopter - Arctic Race of Norway

Tillatelse 2016/5680

DS 
72/2016

Saltfjellet landskapsvernområde og Dypen 
naturreservat. Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for bruk av helikopter for 
frakt av skutt elg. Rune Berg

Tillatelse 2016/6161

DS 
73/2016

Dispensasjon til motorisert utfrakt av elg - Storlia 
naturreservat - Lars Kristian Bjellånes

Tillatelse 2014/1907

ST 
56/2016

Referatsaker 2003/577

RS 
22/2016

Foreløpig svar - Klage på tillatelse til transport av 
varer og

utstyr til Nedre Naver - Láhko nasjonalpark

2014/3695

RS 
23/2016

MIDNOR - Henvendelse vedr parkeringsplass -
Hola - Øvre Valnesfjord - Sjunkhatten 
nasjonalpark

2016/4578

RS 
24/2016

Vedr dispensasjon for motorisert ferdsel -
Fjellvården Nordlund av Jarbrufjell - Lars Monsen

2012/6906

RS 
25/2016

Avgjørelse i klagesak - Tillatelse til transport av 
varer og utstyr til Nedre Naver

2014/3695

RS 
26/2016

MIDNOR - Angående klage på dispensasjon til 
utlegging av åte for jakt på jerv i Junkerdal 
nasjonalpark

2013/3711

RS 
27/2016

MIDNOR - Klage på tillatelse til utlegging av åte 
til jerv - Junkerdal / Balvatn

2013/3711

RS 
28/2016

Kjentmannskjøring i verneområder fpr 
hjelpekorpsene - politiet i Salten

2012/214

RS 
29/2016

MIDNOR - Klage - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Storlia naturreservat -
Tespdalen Rovviltlag

2016/3283

RS 
30/2016

MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Universitetet i Protsmouth

2016/5286

RS 
31/2016

MIDNOR - Angående klage på dispensasjon til 
utlegging av åte for jakt på jerv - Junkerdal 
nasjonalpark

2013/3711

RS 
32/2016

Angående gjensetting av isøks i forbindelse med 
avvikling av teltleir innenfor Junkerdal 
nasjonalpark

2016/138



RS 
33/2016

Bestillingsdialogen 2016 - Redegjørelse for 
omprioritering av tiltaksmidler Junkerdal og Rago 
nasjonalparker

2015/7672

ST 
57/2016

Rådgivende utvalg for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 2016 - 2020

2016/4646

ST 
58/2016

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til 
trening av løs hund på bjørn - Skadefellingslag 
Fauske og Sørfold

2012/6869

ST 
59/2016

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bygging av 
sikringshytte til Balvasshytta - Sulitjelma og 
omegn turistforening

2016/2214

ST 
60/2016

Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområde -
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - NVE for 
fast besøk på etablert målestasjon

2005/3971

ST 
61/2016

Søknad om dispensasjon til verneforskriften -
Geologiske undersøkelser - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Universitetet i Portsmouth

2016/5286

ST 
62/2016

Rago nasjonalpark - Søknad om tillatelse til 
oppsetting av nytt uthus ved Fjellrosen - Fauske 
og Sørfold jeger- og fiskeforening

2016/5560

ST 
63/2016

Henvendelse vedrørende samarbeid om økt 
fokus på Nordlandsruta - Polarsirkelen friluftsråd

2016/4837

ST 
64/2016

Klage - Dispensasjons fra verneforskriften til 
utplassering av jervbås - Storlia naturreservat -
Prosjekt Utmark

2016/3283

ST

65/2016

Junkerdal nasjonalpark – Søknad om bruk av atv 
med belter for transport av elgslakt – Runar 
Korsvik 

2015/6034

ST 
66/2016

Spørsmål/Svar 2003/577

ST 54/2016 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets behandling

Ingen bemerkninger til innkalling og / eller protokoll

Styrets godkjenner innkalling og protokoll – enstemmig



ST 55/2016 Delegerte saker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets behandling

Ingen bemerkninger til de delegerte sakene

Styret tar de delegerte sakene til orientering – enstemmig:



DS 57/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Nordlandsnett

DS 58/2016 Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon fra motorferdselsforbudet. 
Viggo Skogmo

DS 59/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Indre Salten energi

DS 60/2016 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde og 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. for frakt av varer og utstyr til egen hytte . - Rolv-Erling 
Iversen

DS 61/2016 Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjon fra verneforskriften for 
lavtflyging og landing - Artic race of Norway

DS 62/2016 Dispensasjon fra motorferdselforbud i Gåsvatnan Landskapsvernområde -
Sture Alvsaker -Tilltalse - frakt av ny ovn med helikopter.

DS 63/2016 Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved 
Solvågvatn - Stein Halvorsen

DS 64/2016 Rago nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport - Fauske og 
Sørfold jeger- og fiskeforening

DS 65/2016 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet -
Dag Kåre og Norma Hillestad

DS 66/2016 Junkerdal nasjonalpark og Lahko nasjonalpark - Dispensasjon for innsamling 
av frø fra planter på Norsk Rødliste 2015 - Naturhistorisk museum, UiO

DS 67/2016 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet -
Guri Therese Halsan

DS 68/2016 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet -
Trude Holm

DS 69/2016 Avslag på søknad fra motorferdselsforbudet - Bruk av elgtrekker - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Frode Sætran

DS 70/2016 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for 
bruk av ATV med belter for uttransport av skutt elg. - Jaktvald i Tollådal - Freddy Olsen 
-

DS 71/2016 MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften - Tv-sending fra  helikopter -
Arctic Race of Norway

DS 72/2016 Saltfjellet landskapsvernområde og Dypen naturreservat. Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for bruk av helikopter for frakt av skutt elg. Rune Berg

DS 73/2016 Dispensasjon til motorisert utfrakt av elg - Storlia naturreservat - Lars 
Kristian Bjellånes

ST 56/2016 Referatsaker



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets behandling 

Ole Martin Erikstad ønsket en orientering fra administrasjonen angående referatsak 
25/2016 – «Avgjørelse i klagesak – Tillatelse til transport av varer og utstyr til Nedre 
Naver».

Styrets tar referatsakene til orientering – enstemmig:



RS 22/2016 Foreløpig svar - Klage på tillatelse til transport av varer og

utstyr til Nedre Naver - Láhko nasjonalpark

RS 23/2016 MIDNOR - Henvendelse vedr parkeringsplass - Hola - Øvre Valnesfjord -
Sjunkhatten nasjonalpark

RS 24/2016 Vedr dispensasjon for motorisert ferdsel - Fjellvården Nordlund av Jarbrufjell 
- Lars Monsen

RS 25/2016 Avgjørelse i klagesak - Tillatelse til transport av varer og utstyr til Nedre 
Naver

RS 26/2016 MIDNOR - Angående klage på dispensasjon til utlegging av åte for jakt på 
jerv i Junkerdal nasjonalpark

RS 27/2016 MIDNOR - Klage på tillatelse til utlegging av åte til jerv - Junkerdal / Balvatn

RS 28/2016 Kjentmannskjøring i verneområder fpr hjelpekorpsene - politiet i Salten

RS 29/2016 MIDNOR - Klage - Dispensasjon fra verneforskriften - Storlia naturreservat -
Tespdalen Rovviltlag

RS 30/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Universitetet i Protsmouth

RS 31/2016 MIDNOR - Angående klage på dispensasjon til utlegging av åte for jakt på 
jerv - Junkerdal nasjonalpark

RS 32/2016 Angående gjensetting av isøks i forbindelse med avvikling av teltleir innenfor 
Junkerdal nasjonalpark

RS 33/2016 Bestillingsdialogen 2016 - Redegjørelse for omprioritering av tiltaksmidler 
Junkerdal og Rago nasjonalparker

ST 57/2016 Rådgivende utvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2016 -
2020

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar evalueringa fra Rådgivende utvalg (RU) til 
orientering.

Mandatet til rådgivende utvalg videreføres:

 Rådgivende utvalg skal fungere som et rådgivende utvalg for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre i saker som gjelder den faglige forvaltningen av alle verneområder 
nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndighet for.

 Rådgivende utvalg skal bidra med lokalkunnskap om områdene.
 Rådgivende utvalg skal gi råd om hvordan samhandling mellom ulike brukerinteresser i 

områdene kan oppnås.
 Rådgivende utvalg skal ha ett årlig møte internt i utvalget med forvalterne samt 

styreleder for nasjonalparkstyret, og ett årlig møte sammen med Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre. Tilsammen to møter. 

 Mandatet gjelder for fire år (2016 – 2020).



Nasjonalparkstyret foreslår følgene sammensetning av rådgivende utvalg:
 1 representant fra Nordland Bondelag

 1 fra Nordland Bonde- og Småbrukerlag

 2 fra reinbeitedistriktene 

 2 fra Forum for natur og friluftsliv 

 2 private grunneiere

 2 fra Statskog (Salten / Rana)

 1 fra reiselivsorganisasjonene

 2 fra friluftsråd (Salten og Polarsirkelen friluftsråd) (ny)

 1 fra Nordland fylkeskommune (friluftsliv / folkehelse evt. kulturminner) (ny)

 1 fra besøkssenter nasjonalpark - nasjonalparkene i Nordland

Utvalget bes om på sitt førstkommende møte å konstituere seg med egen leder.

MNNPS dekker utgiftene til leie av lokaler og servering i forbindelse med møtene. 

Reiseutgifter dekkes etter statens regulativ, men det utbetales ikke møtegodtgjørelse.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets behandling:

Per Thomas Kuhmunen ber administrasjonen sjekke ut mulighetene for å velge 
reindriftas to representanter på Reindriftsseminaret til Fylkesmannen i Nordland.

Kjell Magne Johansen fremmet forslag om at de private grunneierne velges gjennom 
interesseorganisasjonene Bonde- og Småbrukarlaget og Bondelaget for å få en 
demokratisk prosess på utvelgelsen. 

- Enstemmig vedtatt: Private grunneiere fjernes fra sammensettingen og Bondelaget og 
BSL får to representanter hver i Rådgivende utvalg. 

Lars Evjenth fremmet forslag om at representanten fra Nordland fylkeskommune skal 
ha bakgrunn fra næringsutvikling, og at friluftsliv / folkehelse er ivaretatt gjennom 
friluftsrådene. 

- Enstemmig vedtatt: Representant fra Nordland fylkeskommune skal være tilknyttet 
avdelinga for næringsutvikling. 

Siv Mossleth ber administrasjonen sjekke ut mulighetene for at medlemmene i 
rådgivende utvalg kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste for å delta på møtene i 
Rådgivende utvalg. Det legges fram sak om dette på neste styremøte.

Styrets vedtak – enstemmig:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar evalueringa fra Rådgivende utvalg (RU) til 
orientering.

Mandatet til rådgivende utvalg videreføres:



 Rådgivende utvalg skal fungere som et rådgivende utvalg for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre i saker som gjelder den faglige forvaltningen av alle verneområder 
nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndighet for.

 Rådgivende utvalg skal bidra med lokalkunnskap om områdene.
 Rådgivende utvalg skal gi råd om hvordan samhandling mellom ulike brukerinteresser i 

områdene kan oppnås.
 Rådgivende utvalg skal ha ett årlig møte internt i utvalget med forvalterne samt 

styreleder for nasjonalparkstyret, og ett årlig møte sammen med Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre. Tilsammen to møter. 

 Mandatet gjelder for fire år (2016 – 2020).

Nasjonalparkstyret foreslår følgene sammensetning av rådgivende utvalg:
 2 representanter fra Nordland Bondelag

 2 fra Nordland Bonde- og Småbrukerlag

 2 fra reinbeitedistriktene 

 2 fra Forum for natur og friluftsliv 

 2 fra Statskog (Salten / Rana)

 1 fra reiselivsorganisasjonene

 2 fra friluftsråd (Salten og Polarsirkelen friluftsråd) 

 1 fra Nordland fylkeskommune (næringsutvikling)

 1 fra besøkssenter nasjonalpark - nasjonalparkene i Nordland

Utvalget bes om på sitt førstkommende møte å konstituere seg med egen leder.

MNNPS dekker utgiftene til leie av lokaler og servering i forbindelse med møtene. 

Administrasjonen sjekker ut mulighetene for at medlemmene i rådgivende utvalg
kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste for å delta på møtene i Rådgivende utvalg. Det 
legges fram sak om dette på neste styremøte.

ST 58/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til trening av løs 
hund på bjørn - Skadefellingslag Fauske og Sørfold

Forslag til vedtak

Skadefellingslag Fauske og Sørfold v/Georg de Besche dy gis avslag på søknad om tillatelse til 
trening av løs hund på bjørn innenfor Junkerdal nasjonalpark, Junkerdalsura naturreservat og 
Storgraddis naturreservat. Avslaget gis med hjemmel i verneforskriftenes § 3 pkt. 3.1 for 
nasjonalparken, og kap. IV pkt.2 for naturreservatene.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets behandling:
Siv Mossleth fremmet et alternativt forslag til vedtak, med begrunnelse: 

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.  

Begrunnelse:
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.

- Siv Mossleths forslag ble enstemmig vedtatt. 

Lisa Maria Blind ønsker at det skal tas med et punkt om at hundene som benyttes skal 
ha godkjent aversjonskurs mot rein. 

- Enstemmig vedtatt. 

Styrets vedtak – enstemmig:

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 59/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bygging av sikringshytte til 
Balvasshytta - Sulitjelma og omegn turistforening

Forslag til vedtak

Vedtak 1
Sulitjelma og omegn turistforening v/ Tore Okkenhaug gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark, §3 pkt.1.1, for oppsetting av ny hytte og nytt 
uthus ved Balvasshytta i sørenden av Balvatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
vernebestemmelsene §3 pkt.1.3 bokstav f og g. 

Vilkår:
- Ny hytte skal settes opp i henhold til vedlagt kartskisse og byggetegninger

- Nytt uthus på inntil 10 m2 skal inneholde utedo og vedbod, og settes opp mellom 

eksisterende og ny hytte 

- Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares, det skal kun fjernes skog og annen

vegetasjon som er i direkte konflikt med plassering av hytta og uthuset.

- Bjørkeskogen rundt hytta skal bevares mest mulig intakt. Det kan fjernes kratt og trær 

rundt hyttene for å lette framkommeligheten. For å bedre utsynet fra ny hytte kan 

enkelte bjørketrær hogges foran hytta, disse skal påvises av forvaltningen.

- Hytta og uthus skal beises/males i mørke, matte farger

- Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning

- Største tillatte mur- eller pilarhøyde er 60 cm i flatt og skrått terreng.

- Møneretningen skal være 90o på fallende terreng

- Eksisterende utedo og uthus skal rives og alt materiell brennes på stedet eller tas ut av 

nasjonalparken når ny hytte og nytt uthus er ferdigstilt

- Hvis nødvendig for å unngå vannsig mot hytta kan en enkel grøft graves øst for tomta.

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal i 5 år ha en årlig rapportering som angir besøket 

på hytta/hyttene. Dette gjelder både overnattingsgjester og dagbesøkende.

Vedtak 2
Sulitjelma og omegn turistforening v/ Tore Okkenhaug gis dispensasjon fra
vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark, §3 pkt.6.1, for motorisert transport av 
byggesett, materialer og utstyr til hytta og uthuset. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
vernebestemmelsenes § 3 pkt. 6.3 bokstav c.

Vilkår
- Det gis tillatelse til nødvendig antall turer med helikopter i 2 - to dager pr år i perioden 

15. juli – desember i løpet av 2016 - 2018. 

- Det gis tillatelse til bruk av snøskuter korteste og best farbare vei opp fra Balvatnet og til 

hytta i forbindelse med byggearbeidet. Antall turer og tidsperiode avklares med 

sekretariatet før transport skjer.

- Før dispensasjonen for helikoptertransport til hytta benyttes, skal det gis beskjed til 

oppsynet for nasjonalparken, Statskog Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318.

- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur (både for helikopter og snøskuter), og sendes 

til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Nordland nasjonalparksenter, Storjord, 8255 

Røkland etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.12.2018.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets behandling:



Lars Evjenth fremmet forslag om et nytt vilkår i vedtak 1: Minst en av hyttene skal være 
åpne slik at den ivaretar funksjonen som sikringshytte for allmennheten.  

- Vedtatt med 12 mot 1 stemme. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Vedtak 1
Sulitjelma og omegn turistforening v/ Tore Okkenhaug gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark, §3 pkt.1.1, for oppsetting av ny hytte og nytt 
uthus ved Balvasshytta i sørenden av Balvatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
vernebestemmelsene §3 pkt.1.3 bokstav f og g. 

Vilkår:
- Ny hytte skal settes opp i henhold til vedlagt kartskisse og byggetegninger

- Nytt uthus på inntil 10 m2 skal inneholde utedo og vedbod, og settes opp mellom 

eksisterende og ny hytte 

- Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares, det skal kun fjernes skog og annen

vegetasjon som er i direkte konflikt med plassering av hytta og uthuset.

- Bjørkeskogen rundt hytta skal bevares mest mulig intakt. Det kan fjernes kratt og trær 

rundt hyttene for å lette framkommeligheten. For å bedre utsynet fra ny hytte kan 

enkelte bjørketrær hogges foran hytta, disse skal påvises av forvaltningen.

- Hytta og uthus skal beises/males i mørke, matte farger

- Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning

- Største tillatte mur- eller pilarhøyde er 60 cm i flatt og skrått terreng.

- Møneretningen skal være 90o på fallende terreng

- Eksisterende utedo og uthus skal rives og alt materiell brennes på stedet eller tas ut av 

nasjonalparken når ny hytte og nytt uthus er ferdigstilt

- Hvis nødvendig for å unngå vannsig mot hytta kan en enkel grøft graves øst for tomta.

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal i 5 år ha en årlig rapportering som angir besøket 

på hytta/hyttene. Dette gjelder både overnattingsgjester og dagbesøkende.

- Minst én av hyttene skal være åpen slik at den ivaretar funksjonen som sikringshytte for 

allmennheten (ikke låst med DNT-nøkkel). 

Vedtak 2
Sulitjelma og omegn turistforening v/ Tore Okkenhaug gis dispensasjon fra
vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark, §3 pkt.6.1, for motorisert transport av 
byggesett, materialer og utstyr til hytta og uthuset. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
vernebestemmelsenes § 3 pkt. 6.3 bokstav c.

Vilkår
- Det gis tillatelse til nødvendig antall turer med helikopter i 2 - to dager pr år i perioden 

15. juli – desember i løpet av 2016 - 2018. 

- Det gis tillatelse til bruk av snøskuter korteste og best farbare vei opp fra Balvatnet og til 

hytta i forbindelse med byggearbeidet. Antall turer og tidsperiode avklares med 

sekretariatet før transport skjer.

- Før dispensasjonen for helikoptertransport til hytta benyttes, skal det gis beskjed til 

oppsynet for nasjonalparken, Statskog Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318.

- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur (både for helikopter og snøskuter), og sendes 

til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Nordland nasjonalparksenter, Storjord, 8255 

Røkland etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.12.2018.



ST 60/2016 Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - NVE for fast besøk på etablert målestasjon

Forslag til vedtak

1. Norges Vassdrag og energidirektorat gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Gåsvatnan landskapsvernområde for bruk av snøskuter og for bruk av ATV inn til 

målestasjonen ved Russåga:

 Dispensasjonen for snøskuter gis på følgende vilkår:

o Dispensasjonen gjelder kun for frossen snødekt mark.

 Dispensasjonen for ATV gis på følgende vilkår:

o Kjøring med ATV skal foregå etter etablert kjørespor fra verneområdets 

grense ved Tverrlimyra og opp til Jarbrufjell gård.

o Strekningen fra Jarbrufjell gård og til målestasjonen må foregå til fots.

Samlet antall turer inn til målestasjonen ved Russåga med snøskuter og med ATV 
inn til Jarbrufjell gård er begrensa til maks seks (6) turer pr år.

2. Norges Vassdrag og energidirektorat gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Saltfjellet landskapsvernområde for bruk av snøskuter inn til målestasjonen ved 

Kjemåvatnet. Antall turer med snøskuter inn til målestasjonen ved Kjemåvatnet er 

begrensa til seks (6) turer pr år.

Søknaden om bruk av ATV på barmark inn til målestasjonen ved Kjemåvatn avslås.

For begge dispensasjonene gjelder følgende vilkår:
 Dispensasjonene skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

 Dispensasjonene gjelder for 2017, 2018, 2019 og 2020.

 Før dispensasjonene nyttes skal det før hver tur gi skriftlig melding (pr e-post) til 

sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre ved Gunnar Rofstad 

(fmnogro@fylkesmannen.no). Melding vil da bli videresendt til ansvarlig oppsynet for 

området, Fjelltjenesten i Nordland.

 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne.

Før noen av disse dispensasjonene nyttes skal NVE utarbeide en oversikt over aktuelle 
tidspunkt for besøk på de forskjellige målestasjonene og oversende denne til Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre.

Avgjørelsene er fattet med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å få en kompetent og uhildet aktør til å 
vurdere om dette kjøresporet, som det nå fremstår og i framtiden, er forenelig med 
formålet med vernet av Gåsvatnat landskapsvernområde.



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets behandling:
Siv Mossleth fremmet forslag om å ta ut følgende avsnitt fra vedtaket: «Før noen av 
disse dispensasjonene nyttes skal NVE utarbeide en oversikt over aktuelle tidspunkt for 
besøk på de forskjellige målestasjonene og oversende denne til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre.»

- Vedtatt: 12 mot 1 stemme. Avsnittet tas ut fra endelig vedtak. 

Siv Mossleth fremmet også forslag om å ta ut avsnittet: «Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre ønsker å få en kompetent og uhildet aktør til å vurdere om dette 
kjøresporet, som det nå fremstår og i framtiden, er forenelig med formålet med vernet 
av Gåsvatnan landskapsvernområde».

- Ikke vedtatt: 8 mot 5 stemmer for administrasjonen si innstilling. Avsnittet tas med i 
endelig vedtak. 

Styrets vedtak:

Norges Vassdrag og energidirektorat gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Gåsvatnan landskapsvernområde for bruk av snøskuter og for bruk av ATV inn til 

målestasjonen ved Russåga:

 Dispensasjonen for snøskuter gis på følgende vilkår:

o Dispensasjonen gjelder kun for frossen snødekt mark.

 Dispensasjonen for ATV gis på følgende vilkår:

o Kjøring med ATV skal foregå etter etablert kjørespor fra verneområdets 

grense ved Tverrlimyra og opp til Jarbrufjell gård.

o Strekningen fra Jarbrufjell gård og til målestasjonen må foregå til fots.

Samlet antall turer inn til målestasjonen ved Russåga med snøskuter og med ATV inn 
til Jarbrufjell gård er begrensa til maks seks (6) turer pr år.

Norges Vassdrag og energidirektorat gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Saltfjellet landskapsvernområde for bruk av snøskuter inn til målestasjonen ved 

Kjemåvatnet. Antall turer med snøskuter inn til målestasjonen ved Kjemåvatnet er 

begrensa til seks (6) turer pr år.

Søknaden om bruk av ATV på barmark inn til målestasjonen ved Kjemåvatn avslås.

For begge dispensasjonene gjelder følgende vilkår:
 Dispensasjonene skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

 Dispensasjonene gjelder for 2017, 2018, 2019 og 2020.

 Før dispensasjonene nyttes skal det før hver tur gi skriftlig melding (pr e-post) til 

sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre ved Gunnar Rofstad 

(fmnogro@fylkesmannen.no). Melding vil da bli videresendt til ansvarlig oppsynet for 

området, Fjelltjenesten i Nordland.

 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne.

Avgjørelsene er fattet med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.



Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å få en kompetent og uhildet aktør til å 
vurdere om dette kjøresporet, som det nå fremstår og i framtiden, er forenelig med 
formålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde.

ST 61/2016 Søknad om dispensasjon til verneforskriften - Geologiske 
undersøkelser - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Universitetet i 
Portsmouth

Forslag til vedtak

Department of Geography ved Universitetet i Portsmouth gis dispensasjon til å utføre 
sedimentære undersøkelser i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon gis med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

Vilkår
- Dispensasjonen gjelder ut 2017

- Dispensasjonen gjelder kun for de områder som er henvist til i søknad

- Vegetasjonsdekket som skrapes av avsettingene legges på plass etter endt kartlegging

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal ha beskjed om at feltarbeid er utført

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 62/2016 Rago nasjonalpark - Søknad om tillatelse til oppsetting av nytt 
uthus ved Fjellrosen - Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening

Forslag til vedtak

Vedtak 1
Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening v/ Per G. Andersen gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Rago nasjonalpark, § 2.1, for oppsetting uthus ved eksisterende 
hytte, Fjellrosen, i østenden av Litlverivatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48.



Vilkår:
 Uthuset settes opp på gammel grunnmur / fundament for Fjellrosen, ca. 40 m NV for 

hytta.

 Uthus skal ha en grunnflate på maks. 6 m2 og settes opp i henhold til vedlagt 

byggeskisse.

 Uthuset skal kun inneholde utedo og vedbod

 Uthus skal beises/males i mørke, matte farger

 Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning 

 Eksisterende utedo skal fjernes fra stedet, eller brennes og tomt ryddes når nytt uthus 

er ferdigstilt

 Området rundt uthus og eksisterende hytte skal ryddes og alt gammelt materiell 

og søppel skal fjernes fra området eller brennes på stedet

 Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares, det skal ikke fjernes skog og annen 

vegetasjon i området.

 Oppsetting av uthus og all rydding skal være utført innen utgangen av 2017

Vedtak 2
 Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening v/ Per G. Andersen gis dispensasjon fra kap. 

III pkt. 2,4a i vernebestemmelsene for Rago nasjonalpark for helikopter-transport av 
byggesett, materialer og utstyr for oppsetting av nytt uthus ved hytte i østenden av 
Litlverivatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.

Vilkår
 Forvaltningsmyndigheten skal informeres så snart som mulig når dato

for flygningene skal utføres
 Det gis tillatelse til nødvendig antall turer med helikopter i inntil 2 - to dager i perioden 

15. juli – desember i 2017. 
 Før dispensasjonen for helikoptertransport til hytta benyttes, skal det gis beskjed til 

oppsynet for nasjonalparken, Statskog Fjelltjenesten v/Tore Veisetaune, tlf. 91627036.
 Dispensasjonen skal tas med ved transporten og forevises ved kontroll.
 Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.
 Det skal tas hensyn til rein på beite – Duokta reinbeitedistrikt v/Signar Pavall, tlf: 

41557680, bør kontaktes før transporten.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 63/2016 Henvendelse vedrørende samarbeid om økt fokus på 
Nordlandsruta - Polarsirkelen friluftsråd

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er positiv til å bidra i et samarbeid om økt fokus på 
Nordlandsruta. Nordlandsruta skal implementeres i besøksstrategien som ei vandrerute 
som berører flere nasjonalparker og verneområder. Vandrerutene skal i 
besøksstrategien ha tettere oppfølging i forhold til brukerundersøkelser, status på 
bevaringsmål og kartlegginger. 

Det opprettes fire bevaringsmål med hensyn til stislitasje på utvalgte steder langs 
Nordlandsruta: Raudfjellelvdalen, Steindalen, Stor-Graddis og Skaitidalen. Dette 
avtales nærmere mellom nasjonalparkforvaltere og lokalt naturoppsyn i forbindelse 
med bestillingsdialogen. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets behandling:
Lars Evjenth ber nasjonalparkstyret vurdere hans habilitet som følge av hans styreverv 
i Salten friluftsråd.

- Styret vedtok enstemmig at Lars Evjenth er inhabil og han fratreder møtet

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 64/2016 Klage - Dispensasjons fra verneforskriften til utplassering av 
jervbås - Storlia naturreservat - Prosjekt Utmark

Forslag til vedtak

Klagen fra Foreningen våre rovdyr på vedtak i styresak ST39/2016 tas ikke til følge. 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak, og klagen videresendes til 
Miljødirektoratet for endelig behandling.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 65/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bruk av atv med belter for 
transport av elgslakt - Runar Korsvik

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir jaktlag v/Runar Korsvik dispensasjon til motorisert 
uttransport av felt elg innenfor Junkerdal nasjonalpark i forbindelse med elgjakta 2016. 
Tillatelsen er gitt etter naturmangfoldlovens paragraf 48. 

Motorisert transport kan skje langs følgende stitraséer; 
- T-merket sti; Coarvi – Juttar - Doarro – Callanasjavri – Låmivatnet
- T-merket sti; Callanasjavri – Kjelvatnet

Motorisert transport kan skje langs stitrase på vedlagt kart 2.

Langs innvilget kjøretraseer aksepteres at denne avvikes med ca. 100 m for å unngå kjøring i 
myr og/eller våte partier hvor det kan oppstå kjøreskader eller for å unngå vanskelige partier 
langs traseen.

Dersom elgen skytes utenfor innvilget kjøretrase / område må elgen fraktes til kjøretrasen ved 

at elgen dras eller bæres.

Det settes følgende vilkår for dispensasjonen: 
- Dispensasjonen gjelder i forbindelse med elgjakta 2016 
- Kjøring skal unngås i områder som vil kunne få særlige skader, herunder våte myrpartier,
  samt så langt som mulig i de avmerkede områdene i vedlagt kart 1. 
- Til uttransport kan jernhest, elgtrekk eller beltegående ATV benyttes. 
- Dispensasjonen gjelder kun uttransport av felt elg fra det tidspunkt elgen er felt 
- Antall turer er begrenset oppad til det samme antall som dyr på kvoten. 
- Kjøring skal foregå med gangfart eller lavere. 
- Kjøring skal skje så hensynsfullt som mulig i forhold til dyreliv og vegetasjon.
- Det skal ikke settes varige spor i terrenget. Med varige spor menes spor som er synlige over 
  flere sesonger. 
- All kjøring skal loggføres og tegnes inn på vedlagt kart. Logg med kartinntegning skal

sendes nasjonalparkstyret innen 01.11.2017.
- Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 66/2016 Spørsmål/Svar

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2016

Styrets behandling:

Administrasjonen mottok en sen søknad angående bruk av beltegående ATV for 
transport av elgslakt. Denne ble behandlet av nasjonalparkstyret i 2015 med hjemmel i 
§ 48. Etter det nye delegasjonsreglementet kunne denne vært behandlet av forvalter. 
Administrasjonen ønsket ikke å behandle denne på delegert myndighet da det var 
behov for flere vilkår enn det styret har lagt i sine føringer fra i fjor. Sekretariatet ber 
styret vurdere å behandle saken på dette styremøtet. 

- Styret besluttet at saken skulle tas til behandling – enstemmig vedtatt

ST 65/ 2016 - Junkerdal nasjonalpark – Søknad om bruk av beltegående ATV for 
transport av elgslakt – Runar Korsvik»

- Enstemmig vedtatt – legges inn på sakslista og i protokoll

Orientering om bruk av drone i Sjunkhatten nasjonalpark
Før styret begynte på styresakene holdt sekretariatet en orientering angående bruk av 
drone i nasjonalparkene. Det ble vist et klipp fra Nordnytt 1. august der det ble fløyet i 
Sjunkhatten nasjonalpark. Administrasjonen ønsker at styret vurderer hva som gjøres 
videre og henviste til invitasjon til møte med tiltakshaver i oktober. Referat fra møtet 
legges frem på styremøtet i desember. Signalet fra styret er å holde en positiv dialog, 
og fremme informasjon om bruk av droner i verneområder gjennom samtaler med 
tiltakshaver. 

Orientering om styrets henvendelse angående besøksstrategi- og 
forvaltningsplanarbeid
Det ble fra administrasjon orientert om slitasje i og rundt stien til Finnkonnakken i 
Sjunkhatten nasjonalpark, og at slike problemstillinger må belyses i besøksstrategien. 

Utlysning av delt stilling, Nordland Nasjonalparksenter/MNNS
Som følge av 40 % mindre arbeidskapasitet i sekretariatet har Fylkesmannen i 
Nordland besluttet å lyse ut denne stillingsbrøken sammen med en 60 % stilling som 
naturveileder for Nordland nasjonalparksenter. Det er ønsket fra sekretariatsleder at 
denne 40 % stillinga jobber eksplisitt med besøksstrategi-arbeid i ett års engasjement. 
Styret var positiv til at den nyansatte kunne tildeles denne rollen, men en representant 
mente at dette engasjementet burde være av en viss varighet (3 år).

Styret poengterte at det burde opprettes et prosjekt der arbeidstid ble loggført. Dette i 
fare for at stillinga over tid kunne gli over til å subsidiere naturveiledninga på Nordland 
nasjonalparksenter. Et annet alternativ var å ha faste arbeidsdager som naturveileder 
og nasjonalparkforvalter.

Orientering om søppelrydding i Sjunkan i Sjunkhatten nasjonalpark
Administrasjonen orienterte om søppelryddeprosjektet i Sjunkan som sto på årets liste 
over tiltak i verneområder. Det ble vist bilder fra aksjonen. Kostnadene ble mye større 
enn det som var budsjettert, men dette blir dekt over IRIS-Salten «Aksjon Reine 



strender» som er finansiert av Miljødirektoratet.  Foreløpig leder nasjonalparkstyret an i 
kampen om tittelen «Årets strandrydder 2016».


