
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Nordland nasjonalparksenter, Storjord
Dato: 26.02.2016
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth LEDER
Audgar Carlsen MEDL
Geir Waage MEDL
Annfinn Pavall MEDL
Per Ole Oskal MEDL
Astrid Tove Olsen MEDL
Lars Kr. H. Evjenth MEDL
Sverre Hagen MEDL
Torsten Simonsen MEDL
Monika Mehus Sandaa MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Anne Wiik MEDL
Kjell Magne Johansen MEDL
Eva Stina Anderson NESTL

Følgende medlemmer deltok ikke og hadde ikke meldt forfall:

Navn Møtte for
Lisa Maria Blind MEDL

Merknader

Ingen vararepresentanter hadde anledning til å møte på 
kort varsel. 



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Hanne Etnestad
Inge Ingvaldsen
Gunnar Rofstad
Ronny Skansen

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.

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________
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ST 4/2016 Delegerte saker 2003/577
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DS 3/2016 MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften -
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hytte - Lillian Trones Osbak og Helge Osbak

2013/517

DS 4/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - 2016/544



Motorferdsel Nordre Bjellåvatn -Saltfjellet -
Svartisen nasjonalpark - Astrid Marie Nilsen

DS 5/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Bruk av 
snøskuter - Gåsvatnan landskapsvernområde -
Jan Steinar Olsen med flere

2013/753

DS 6/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Bruk av 
snøskuter - Gåsvatnan landskapsvernområde -
Saltfjellet landskapsvernområde - Jan Steinar 
Olsen med flere

2013/753

DS 7/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Transport 
til drift av hyttetilbud- Saltfjellet - Svartisen 
nasjonalpark - Bodø og Omegns Turistforening
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DS 8/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tove Engan

2013/769

DS 9/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon -
Motorferdsel - Gåsvatnan landskapsvernområde -
Karin og Stein Berntsen

2013/932

DS 
10/2016

MIDNOR - Søknad om dispensasjon -
Motorferdsel Kvitbergvatn - Saltfjellet - Svartisen 
nasjonalpark - Astrid Marie Nilsen

2016/544

DS 
11/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet

2012/1161

DS 
12/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Trond 
Nyquist og Marita Leirvik

2013/2267

DS 
13/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet -
Gudmund Andreassen

2012/1395

DS 
14/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Jørn 
Ove Strømsnes

2012/1620

DS 
15/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Rainer 
Korneliussen

2016/141

DS 
16/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Frants 
Andorsen

2012/126

DS 
17/2016

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert ferdsel til hytte i  Kvæblokk - Maria 
Nordahl

2016/628

DS 
18/2016

Junkerdalen nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til hytte ved Nienna - Lars 
Anders Lunde

2012/1716

DS 
19/2016

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til hytte ved Øvre Rosna -

2012/638



Johan Karbøl

DS 
20/2016

Dispensasjon. Transport til egen private hytte. 
Gåsvatnan landskapsvernområde

2016/639

DS 
21/2016

Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon 
for bruk av snøskuter  for frakt av varer og utstyr 
til egen privat hytte

2016/929

DS 
22/2016

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften -
Gåsvatnan landskapsverneområde - Jan 
Kristensen - Jacob Linaker

2013/595

DS 
23/2016

Saltfjellet landskapsvernområde. Søknad om bruk 
av snøskuter for frakt av varer til egen privat 
hytte.

2012/207

DS 
24/2016

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon 
for bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til 
gen privat hytte ved Djupvatnet Øvre Tollådalen, 
Baiarn

2016/952

DS 
25/2016

Saltfjellet landskapsvernområde - Baard Ellingsen 
- Dispensasjon for motorisert ferdsel

2016/467

DS 
26/2016

Dispensasjon fra motorferdselforbudet i  Saltfjellet 
- Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Marit Jensen Haugen

2015/7752

ST 5/2016 Valg av arbeidsutvalg for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 2016-20xx

2016/312

ST 6/2016 Møtedatoer for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre, rådgivende utvalg og 
arbeidsutvalg 2016

2015/7157
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motorferdselsregelverket: Persontransport i 
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ST 8/2016 Søknad om dispensasjon for motorisert transport 
i forbindelse med fangst og merking av gaupe og 
jerv - Norsk institutt for naturforskning

2014/85

ST 9/2016 Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat -
Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til 
frakt av ved og utstyr til Fellvasstua - Bodø og 
omegn turistforening

2015/7972

ST 
10/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til oppsetting av 
skilt - Fauske kommune

2016/813

ST 
11/2016

Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon 
fra verneforskriften til transport av varer og utstyr 
ved Nedre Naver - Vitar AS

2014/3695

ST 
12/2016

Avslag på søknad om dispensasjon for motorisert 
ferdsel. Gåsvatnan landskaåsvernområde og 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

2015/7711



ST 
13/2016

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om organisert 
teltleir ved Balvatnet - foreningen Skaidivagge

2016/138

ST 
14/2016

Dispensasjon for utvidelse av gjerdeanlegg ved 
Sørelva Saltdal kommune, innen Saltfjellet 
landskapsvernområde

2015/8095

ST 
15/2016

Junkerdalsura naturreservat - Søknad om 
etablering av tilrettelagt utsiktsplass ved nytt 
veganlegg Tjørnfjellet - Statens Vegvesen

2012/8574

ST 
16/2016

Dispensasjon for Klopplegging ved 
Tvarrbrennstua

2016/881

ST 
17/2016

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark. Bodø og 
omegns turistforening. Søknad om dispensasjon 
for klopplegging

2016/471

ST 
18/2016

Reingjerde Eemska- Sørelva. Evaluering etter 5 -
års drift

2012/4012

ST 
19/2016

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Reinhornrennet 
2016. Dispensasjon for idrettsarrangement og 
bruk av mororiserte kjøretøy for preparering av 
skiløype. IL Stormfjell.

2012/1346

ST 
20/2016

Dispensasjon for oppføring av reingjerde. 
Saltfjellet landskapsområde. Jernbaneverket.

2016/1422

ST 
21/2016

Eventuelt 2003/577

ST 1/2016 Valg av leder og nestleder for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
2016 - 2018

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016 

Styrets behandling:

Saken hadde ingen innstilling.

Forslag om at leder og nestleder velges for to år - Enstemmig vedtatt.

Valg av leder:
Det ble fremmet to forslag til valg av styreleder: Siv Mossleth og Kjell Magne Johansen. 
Det ble også fremmet krav om skriftlig votering. 

Siv Mossleth ble valgt som styreleder med syv stemmer, mot tre stemmer til Kjell 
Magne Johansen.  



Valg av nestleder:
Geir Waage ble foreslått som nestleder. 

Enstemmig vedtatt. 

Styrets vedtak:

Styreleder og nestleder velges for to år. 

Leder: Siv Mossleth
Nestleder: Geir Waage 

Forslag til vedtak

Styreleder og nestleder velges for … år. 

Leder: Ingen innstilling fra saksbehandler
Nestleder: Ingen innstilling fra saksbehandler 

ST 2/2016 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets behandling:

Styreleder orienterer om hvorfor innkallinga til styremøtet kom for sent, og ikke sto i 
forhold til styrets vedtekter. 

Styret godkjenner innkalling – enstemmig vedtatt. 

Forslag om at Lars Evjenth og Torsten Simonsen underskriver protokoll. Enstemmig 
vedtatt.

Styrets vedtak.

Styret godkjenner innkalling og velger Lars Evjenth og Torsten Simonsen til å 
underskrive protokoll. 



ST 3/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styret tar referatsakene til orientering

Gjennomgang av referatsakene.

RS 1/2016 Klagebehandling - Avslag på søknad om utbygging av hytte ved Store 
Gåsvatnan - Gåsvatnan landskapsvernområde

RS 2/2016 MIDNOR - Avgjørelse  i klagesak - Søknad om tillatelse til innsamling av 
plantebelegg - Rago - Sjunkhatten - Junkerdal - Saltfjellet-Svartisen - Prosjekt Saltens 
Flora

RS 3/2016 Oppnevnelse av Sametingsrepresentanter

RS 4/2016 Avgjørelse av klagesak - Utvidelse av hytte - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark 
- Joar Lillerødvann

RS 5/2016 MIDNOR - Informasjonsbrev til nasjonalpark- og verneområdestyrene

RS 6/2016 Uttalelse - Søknad om utvidelse av gjerdeanlegg - Sørelva - Saltdal

RS 7/2016 MIDNOR - Uttalelse vedr scooterløype - Saltfjellet landskapsvernområde -
Saltdal

RS 8/2016 Rapport - Dispensasjon motorferdsel i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark -
Norges vassdrags- og energidirektorat

RS 9/2016 MIDNOR - Henvendelse vedr søknad om dispensasjon fra verneforskriften -
Oppsetting av informasjonsskilt og etablering av bru - Saltfjellet - Saltdal

ST 4/2016 Delegerte saker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets behandling:

Lars Evjenth fremmet forslag om at delegerte vedtak som avslås må fremgå av lista 
over delegerte saker. 

Styret tar de delegerte sakene til orientering, men ønsker at eventuelle avslag 
kommer med i sakslista uten at man må inn i hver sak for å finne utfallet. 





DS 1/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskrift - Transport med 
snøskuter - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde - Kåre 
Alm

DS 2/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra  verneforskriften - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Saltdal jeger- og fiskerforening

DS 3/2016 MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Transport til hytte - Lillian Trones Osbak og Helge Osbak

DS 4/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Motorferdsel Nordre Bjellåvatn -
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Astrid Marie Nilsen

DS 5/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Bruk av snøskuter - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Jan Steinar Olsen med flere

DS 6/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Bruk av snøskuter - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Saltfjellet landskapsvernområde - Jan Steinar Olsen med flere

DS 7/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Transport til drift av hyttetilbud-
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Bodø og Omegns Turistforening

DS 8/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tove Engan

DS 9/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Motorferdsel - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Karin og Stein Berntsen

DS 10/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Motorferdsel Kvitbergvatn - Saltfjellet -
Svartisen nasjonalpark - Astrid Marie Nilsen

DS 11/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet

DS 12/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Trond Nyquist og Marita Leirvik

DS 13/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

DS 14/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Jørn Ove Strømsnes

DS 15/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Rainer Korneliussen

DS 16/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Frants Andorsen

DS 17/2016 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert ferdsel til hytte i  
Kvæblokk - Maria Nordahl

DS 18/2016 Junkerdalen nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved 
Nienna - Lars Anders Lunde



DS 19/2016 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved 
Øvre Rosna - Johan Karbøl

DS 20/2016 Dispensasjon. Transport til egen private hytte. Gåsvatnan 
landskapsvernområde

DS 21/2016 Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon for bruk av snøskuter  for 
frakt av varer og utstyr til egen privat hytte

DS 22/2016 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Gåsvatnan 
landskapsverneområde - Jan Kristensen - Jacob Linaker

DS 23/2016 Saltfjellet landskapsvernområde. Søknad om bruk av snøskuter for frakt av 
varer til egen privat hytte.

DS 24/2016 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for bruk av snøskuter for 
frakt av varer og utstyr til gen privat hytte ved Djupvatnet Øvre Tollådalen, Baiarn

DS 25/2016 Saltfjellet landskapsvernområde - Baard Ellingsen - Dispensasjon for 
motorisert ferdsel

DS 26/2016 Dispensasjon fra motorferdselforbudet i  Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark 
og Gåsvatnan landskapsvernområde - Marit Jensen Haugen

ST 5/2016 Valg av arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
2016-20xx

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets behandling

Eva Stina Andersson ble foreslått som tredje representant for arbeidsutvalget –
enstemmig vedtatt

Styrets vedtak – enstemmig:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre utnevner styreleder og nestleder, samt et 
styremedlem som representanter til arbeidsutvalget:

1. Styreleder – Siv Mossleth

2. Nestleder – Geir Waage

3. Eva Stina Andersson

Arbeidsutvalget velges for samme antall år som leder og nestleder. 



Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har gjort følgende vurderinger:

og utnevner styreleder og nestleder, samt et styremedlem som representanter til 
arbeidsutvalget:

1. Styreleder

2. Nestleder

3. Ingen innstilling fra saksbehandler

Arbeidsutvalget velges for samme antall år som leder og nestleder. 

ST 6/2016 Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre, rådgivende 
utvalg og arbeidsutvalg 2016

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets behandling:

Styret diskuterte de oppsatte datoene og kom med forslag om nye datoer. 

Møtedatoer for arbeidsutvalget tas på mailmøte. 

Styrets vedtak

Styret godkjenner datoene for fastlagt aktivitet i 2016:

 23. mai opplæring og kurs på Storjord

 24. mai – Styremøte Storjord

 21. september – Befaring i Rana – Marmorslottet

 22. september – Styremøte i Rana

 19. desember – Møte med Rådgivende utvalg

 20. desember – Styremøte Storjord

Nasjonalparkkonferanser kommer i tillegg når datoene for disse er satt.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner datoene for fastlagt aktivitet i 2016:



 25. mai opplæring og kurs på Storjord

 26. mai – Styremøte Storjord

 15. september - befaring

 16. september – Styremøte

 8. desember – Møte med Rådgivende utvalg

 9. desember – Styremøte Storjord

Nasjonalparkkonferanser kommer i tillegg når datoene for disse er satt.

ST 7/2016 MIDNOR - Høring av forslag til endringer i 
motorferdselsregelverket: Persontransport i utmarksnæring og bruk av el-
sykler i utmark

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets behandling:
Styret synes at definisjon «opparbeidet sti og veg» er noe uklar. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre støtter Miljødirektoratets avgrensning til at el-sykling 
kun skal gjelde etter opparbeidet sti og veg, og at el-sykkel sidestilles med sykkel i 
verneforskrifter.  

Midtre Nordland nasjonalparkstyre støtter Klima- og miljødepartementets vurdering om 
å begrense persontransport i utmarksnæring til vinterhalvåret. Nasjonalparkstyret 
støtter også at transporten må ha et spesifikt formål, og ønsker en spesifisering om at 
transport inn til nasjonalparker ikke kan regnes som et slikt formål. 

ST 8/2016 Søknad om dispensasjon for motorisert transport i forbindelse 
med fangst og merking av gaupe og jerv - Norsk institutt for naturforskning

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



Forslag til vedtak

Vedtak 1
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra; 
Kap. IV, pkt. 6.1 i verneforskriften for Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark
§ 3 pkt. 5.1 i verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark 
for fangst og radiomerking av gaupe og jerv i forbindelse med forskning. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vedtak 2 
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra;
Kap. IV, pkt. 4.1 i verneforskriften for Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark
Kap. IV, pkt. 8 for Saltfjellet landskapsvernområde
Kap. IV, pkt. 7 for Gåsvatnan landskapsvernområde
§ 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark
for bruk av helikopter og snøscooter i forbindelse med forskning/fangst og radiomerking av gaupe og 
jerv. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjon gjelder for perioden 26.02 – 30.04.2016 og 01.08  – 31.12.2016.
- Bruk av helikopter: det gis tillatelse til lavtflyging og inntil femten - 15 landinger med helikopter totalt
  innenfor verneområdene.
- Bruk av snøscooter: hvis transport til fots eller med helikopter ikke er mulig, gis det
  tillatelse til inntil ti - 10 turer med snøscooter i perioden 26.02 – 30.04.2016 i forbindelse med
  merkearbeidet og for nødvendig oppfølging av merkede dyr.    
- Det skal tas særlig hensyn til ynglelokaliteter for fjellrev og sårbare rovfuglarter i
   forbindelse med den motoriserte ferdselen i mars - april.
- Før oppstart av feltarbeidet skal prosjektleder sørge for god oversikt over
  potensielle fjellrevhi og ynglinger, samt hekkelokaliteter for sårbare rovfuglarter.
- Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal kontaktes før landing
  med helikopter eller bruk av snøscooter skal skje innenfor verneområdene
- Det skal tas kontakt med de aktuelle reinbeitedistrikt før merkearbeidet skal skje
  innenfor et verneområde
- Hvis det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til denne
- En kortfattet årsrapport fra prosjektet skal sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 
  Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt sesong. Her skal angis lokalitet for fangst og merking 
  innenfor verneområdene, område for lavtflyging (under 300 m) med helikopter,
  landingspunkt og område for ferdsel med snøscooter. 

ST 9/2016 Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til frakt av ved og utstyr til Fellvasstua -
Bodø og omegn turistforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Bodø og omegns turistforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i



Langvassdalen – Ruffedalen naturreservat for nødvendig transport av ved, materialer og utstyr 
til Fellvasstua ved Fellvatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 7 punkt 17 i verneforskriften 
for Langvassdalen – Ruffedalen naturreservat.

Vilkår til dispensasjonen:

- All kjøring utenom angitte formål og trase er forbudt, jf. vedlagte kart.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperiodene 1.11. - 1.5. i årene 2016-2019, på frossen snødekt mark.
- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer per sesong med en (1) snøskuter, men kun det 
antall turer som trengs for nødvendig frakt av ved, materialer og utstyr til Fellvasstua.
- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.  
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og kjørebok skal medbringes under
kjøring, og forevises under kontroll.
- Den enkelte kjøretur skal før turen startes føres inn med penn i vedlagte kjørebok.
- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø
etter endt dispensasjonsperiode og senest 1.8.2019.

ST 10/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til oppsetting av skilt - Fauske kommune

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Fauske kommune gis dispensasjon fra inngrepsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for oppsett 
av skilt i Øvre Valnesfjord i henhold til innlevert plan. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 1.3 f i 
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:

 Merking skal skje i henhold til merkehåndboka (utgitt 2013, Den Norske 

turistforening, Friluftsrådenes landsforbund og Innovasjon Norge)

 Gamle skilt som erstattes tas ned og fraktes ut av nasjonalparken

 Oppsetting av nye stolper skal gjøres så skånsomt som mulig for vegetasjon

 Når oppsetting av skilt er gjennomført gis det en kort orientering/rapport til 

nasjonalparkstyret



ST 11/2016 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets behandling:

Det ble fremmet forslag fra Monika Sandaa om å ta ut begrensningene om at kjøring 
skal skje i mars og april, og erstatte dette med at kjøring kan skje på snølagt mark ut 
april.

Forslaget falt etter votering. Åtte mot to stemmer for innstillingen. 

I vedtak 2 ble det fremmet et alternativ forslag fra Siv Mossleth om å gi dispensasjon 
etter § 3 punkt 6.3 bokstav j i verneforskriften for Láhko nasjonalpark:

Vitar AS v/ Anne Marit Olsen og Line Peggy Pedersen gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Lahko nasjonalpark jfr. § 3 punktum 6.1 i verneforskriften for 
nødvendig transport av varer og utstyr til hytte ved Nedre Naver. Disp gis med hjemmel 
i § 3 pkt. 6.3 bokstav j i verneforskriften for Lahko nasjonalpark

- All kjøring utenom angitte formål er forbud. Kjøretraseen er fra vernegrensen ved 
Namnlausvatnet etter den gamle kjøretraseen til vernegrensen ved Nedre Navervatnet

- Dispensasjon gjelder for 2016
- Dispensasjon gjelder for seks turer med et lett terrenggående motorkjøretøy
- Tillatelsen gjelder bare kjøring i ganghastighet eller lavere
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det
- Kjøringen skal skje hensynsfullt i forhold til dyreliv og vegetasjon
- Dispensasjon og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll
- Utfylt kjørebok sendes MNNPS etter endt dispensasjonsperiode, senest  31.01.2017. 

Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok

Begrunnelse:
Ved et begrenset antall turer med de satte vilkår anses ikke dispensasjon til å påvirke 
verneverdiene i vesentlig grad. Traseen er innenfor relativt korte avstander i 
verneområdet, langs eksisterende trase, nevnt som trase for kjøring av utstyr til Røde 
Kors hytte i forslag til forvaltningsplanen. 

Motorferdselen vil ikke påvirke karstlandskapet i parken.

Sekretariatet påpekte at Miljødirektoratet klagebehandlet samme sak i 2015 og at de 
vurderte saken slik at hjemmel kun kunne gis etter § 4. En behandling etter § 3 punkt 
6,3 bokstav j kan bli ansett som en saksbehandlerfeil. 

Alternativ forslag ble vedtatt med 9 mot 1 stemmer. 

Styrets vedtak 1:

Vitar AS v/ Anne Marit Olsen og Line Peggy Pedersen gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Làhko nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften for bruk 
av snøscooter til nødvendig transport av varer og utstyr til hytte ved Nedre Naver. 



Dispensasjonen gis med hjemmel i § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Làhko 
nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjon:
 All kjøring utenom angitte formål er forbudt. Kjøretraseener fra vernegrensen ved 

Namnlausvatnet etter den gamle anleggsvei til vernegrensen ved nedre Navervatnet 
(sørøstenden av vatnet).

 Dispensasjonen gjelder for 2016 og 2017, på frossen snødekt mark i perioden mars og 
april.

 Dispensasjonen gjelder for seks (6) turer med en (1) snøskuter. Men kun det det antall 
turer som er nødvendig for frakt av varer og utstyr til hytten ved Nedre Naver. 

 Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med vedkjøring og forevises ved kontroll.
 Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter 

endtdispensasjonsperiode og senest 31.08.2017. Det skal benyttes penn ved utfyllelse 
av kjørebok.

Styrets vedtak 2

Vitar AS v/ Anne Marit Olsen og Line Peggy Pedersen gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Lahko nasjonalpark jfr. § 3 punktum 6.1 i verneforskriften for 
nødvendig transport av varer og utstyr til hytte ved Nedre Naver. Dispensasjon gis med 
hjemmel i § 3 pkt. 6.3 bokstav j i verneforskriften for Lahko nasjonalpark

- All kjøring utenom angitte formål er forbud. Kjøretraseen er fra vernegrensen ved 
Namnlausvatnet etter den gamle kjøretraseen til vernegrensen ved Nedre Navervatnet

- Dispensasjon gjelder for 2016
- Dispensasjon gjelder for seks turer med et lett terrenggående motorkjøretøy
- Tillatelsen gjelder bare kjøring i ganghastighet eller lavere
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det
- Kjøringen skal skje hensynsfullt i forhold til dyreliv og vegetasjon
- Dispensasjon og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll
- Utfylt kjørebok sendes MNNPS etter endt dispensasjonsperiode, senest  31.01.2017. 

Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok

Forslag til vedtak 1

Vitar AS v/ Anne Marit Olsen og Line Peggy Pedersen gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Làhko nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften for bruk av
snøscooter til nødvendig transport av varer og utstyr til hytte ved Nedre Naver. Dispensasjonen
gis medhjemmel i § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Làhko nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjon:

All kjøring utenom angitte formål er forbudt. Kjøretraseener fra vernegrensen ved
Namnlausvatnet etter den gamle anleggsvei til vernegrensen ved nedre Navervatnet
(sørøstenden av vatnet).
Dispensasjonen gjelder for 2016 og 2017, på frosen snødekt mark i perioden mars og april.
Dispensasjonen gjelder for seks (6) turer med en (1) snøskuter. Men kun det det antall turer som
er nødvendig for frakt av varer og utstyr til hytten ved Nedre Naver.
Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.



Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med vedkjøring og forevises ved kontroll.
Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt
dispensasjonsperiode og senest 31.08.2017. Det skal benyttes penn ved utfyllelse av kjørebok.

Forslag til vedtak 2

Vitar AS v/ Anne Marit Olsen og Line Peggy Pedersen gis med dette avslag på søknad om 
dispensasjon for kjøring med ATV sommerstid (juni-oktober). Avslaget gis med hjemmel i § 4 i 
verneforskriften for Làhko nasjonalpark.

ST 12/2016 Avslag på søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel. 
Gåsvatnan landskaåsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Med hjemmel i naturmangfoldloven (§ 48), verneforskriften for Gåsvatnan 
landskapsvernområde (kap.IV, punkt 7)  og verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark (kap. IV, punkt 4.1) avslås søknad fra Espen Stolpen, Siv Olsen Stolpen 
og Theodor om bruk av snøskuter og ATV inn til privat hytte ved Kvitbergvatnet.

ST 13/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om organisert teltleir ved 
Balvatnet - foreningen Skaidivagge

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



Forslag til vedtak

Foreningen Argaladei ved Jan Myhlback, gis særskilt tillatelse til etablering av teltleir med bålplass 
og toalettgrop på østsiden av Balvatnet. Tillatelsen er hjemlet i § 3, punkt 5.1, tredje avsnitt i 
verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for etablering av teltleir med inntil 20 telt, vindskydd eller tipi på 

angitt lokalitet i vedlagt kart
- Ved avvikling av leiren skal området ryddes, alle spor etter leiren fjernes og området 

tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand.
- Stein skal ikke flyttes i området om det ikke helt nødvendig ved etablering av toalettgrop.
- Hvis behov for stein i leirområdet tas disse fra reguleringssonen i Balvatnet, og bringes 

tilbake når leiren avvikles.
- Latrinegropa graves i et område hvor den vil bli minst mulig synlig. Når leiren avsluttes fylles 

gropa igjen, tildekkes og lokaliteten tilbakeføres til mest mulig opprinnelig tilstand.
- Bålplassen som etableres i tilknytning til leirplassen begrenses i størst mulig grad. Ved 

avvikling av leiren skal alle rester fjernes og bålplassen ryddes og tilbakeføres på best mulig 
måte.

- Bålved skal medbringes inn i området. Vierkratt eller annen vegetasjon i området skal ikke 
skades eller hogges ned.

- Alt søppel skal fjernes fra leirområdet

ST 14/2016 Dispensasjon for utvidelse av gjerdeanlegg ved Sørelva Saltdal 
kommune, innen Saltfjellet landskapsvernområde

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets behandling

Styret vurderte Per Ole Oskal å anse som inhabil da han sitter som nestleder for 
Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

Per Ole Oskal fratrådte under behandlingen av saken.

Sekretariatet sjekker ut habilitetsspørsmål til neste styremøte, og blir tatt som en del av 
opplæringa i forkant av møtet.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Saltfjellet Reinbeitedistrikt ved Per Thomas Kuhumunen gis dispensasjon fra 
verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde for å utvide eksisterende 
gjerdeanlegg ved Sørelva, Saltdal kommune.



Dispensasjonen gjelder for 2016, 2017 og 2018. Blir ikke gjerdet oppført i denne 
perioden må gjerdet omsøkes på nytt.

ST 15/2016 Junkerdalsura naturreservat - Søknad om etablering av 
tilrettelagt utsiktsplass ved nytt veganlegg Tjørnfjellet - Statens Vegvesen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak 1
Statens vegvesen Region Nord gis avslag på søknad om etablering av tilrettelagt utsiktspunkt 
på nordsiden av kryss / påkobling til gammel vei over Tjernfjellet innenfor Junkerdalsura 
naturreservat. Avslaget gis i henhold til verneforskriftens kap. IV pkt. 3.

Forslag til vedtak 2
Det gis tillatelse til etablering av inntil fire parkeringsplasser på sørsiden av kryss/påkobling 
mellom nytt veganlegg og gammel veg over Tjernfjellet, dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis med følgende vilkår:
- Avkjøring inn på gammel vei over Tjernfjellet skal følge gammel trase så langt det lar seg 

gjøre i forhold til trafikksikkerhet
- P-plasser etableres på sørsiden av avkjøring mellom gammel veg og nytt veganlegg.
- Det tillates ikke avskoging/tynning av skog som anvist i planskisse «Landskapsplan O-

002»
- Det tillates ikke utbygging av rasteplass med oppbygging av mur som anvist på 

planskisser «Skisse utsiktspunkt ved tunnel øst O-03» og «Snitt utsiktspunkt - J005»

ST 16/2016 Dispensasjon for Klopplegging ved Tvarrbrennstua

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets behandling:

Det ble fremmet et skriftlig forslag fra Siv Mossleth om å gi dispensasjon til 
klopplegging. 

Styrets alternative forslag til vedtak:
BOT gis tillatelse til å legge ut nye klopper på stien til Tverrbrennstua. 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- Det skal ikke brukes trykkimpregnert materiale
- BOT eller Statskog må stå som eier av klopper
- Grunneiers tillatelse må innhentes



Stien vil være en del av fremtidig besøksforvaltning på grunn av de tilretteleggingene 
som allerede er gjort i området; med Tverrbrennstua og bru over elv før hytta.

Alternativt forslag vedtatt med 9 mot 1 stemme.

Styrets vedtak:
BOT gis tillatelse til å legge ut nye klopper på stien til Tverrbrennstua. 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- Det skal ikke brukes trykkimpregnert materiale
- BOT eller Statskog må stå som eier av klopper
- Grunneiers tillatelse må innhentes

Forslag til vedtak
MNNPS ønsker å avvente og gi tillatelser til etablering av eventuelle nye klopper i 
landskapsvernområde til besøksstrategi er utarbeidet for området.

Det er ønskelig at den kommende forvaltningsplanen som inneholder en egen 
besøksforvaltningsdel avklarer alle nye tilrettelegginger/inngrep slik at man får vedtatt 
en samla plan for området og at man ikke får en bit for bit utbygging.

ST 17/2016 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark. Bodø og omegns 
turistforening. Søknad om dispensasjon for klopplegging

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016



Styrets behandling

Det ble fremmet et skriftlig forslag fra Siv Mossleth:
BOT gis tillatelse til etablering av nye klopper som omsøkt

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
- Det skal ikke benyttes trykkimpregnert materiale
- BOT eller Statskog må stå som eier av kloppene
- Grunneier tillatelse må innhentes

Alternativt forslag ble vedtatt med 9 mot 1 stemme:

Styrets vedtak:

BOT gis tillatelse til etablering av nye klopper som omsøkt

Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- Det skal ikke benyttes trykkimpregnert materiale
- BOT eller Statskog må stå som eier av kloppene
- Grunneier tillatelse må innhentes

Forslag til vedtak
MNNPS ønsker å avvente og gi tillatelser til etablering av eventuelle nye klopper i 
nasjonalparken til at besøksstrategi er utarbeidet for området.

Det er ønskelig at den kommende forvaltningsplanen som inneholder en egen 
besøksforvaltningsdel avklarer alle nye tilrettelegginger/inngrep slik at man får vedtatt 
en samla plan for området og at man ikke får en bit for bit utbygging.

ST 18/2016 Reingjerde Semska-Sørelva. Evaluering etter 5 -års drift

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre tar den mottatte rapporten til orientering. For å redusere 
faren for påflyginger av fugl vil det bli stilt vilkår om at det må gjennomføres forebyggende 
tiltak ved en eventuell ny dispensasjon. 



Midtre Nordland Nasjonalparkstyre ber om at rapporten videresendes Fylkesmannen i Nordland 
og ber om at fylkesmannen foretar en vurdering om evalueringsrapporten er i samsvar med de 
vilkår fylkesmannen stilte i dispensasjonen. 

ST 19/2016 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Reinhornrennet 2016. 
Dispensasjon for idrettsarrangement og bruk av motoriserte kjøretøy for 
preparering av skiløype. IL Stormfjell.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets behandling:

Søker har informert Siv Mossleth om at det ble oppgitt feil datoer i søknaden. Forslag 
om at dispensasjonstiden utvides med ei uke fra 9. mars til 28. mars

Styrets vedtak

Il Stormfjell ved Morten Hammer gis dispensasjon for å gjennomføre Reinhornrennet i 
2016, jfr Kap. IV, punkt 6.1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark..

Det gis også dispensasjon fra motorferdselforbudet i nasjonalparken for preparering av 
skiløypa med tråkkemaskin og til bruk av 4 snøskutere til transport av materiell og 
funksjonærer ut i løypa, og til sikkerhetsberedskap, jfr Kap. IV punkt 4.3 i 
verneforskriften.

Dispensasjonen gjelder for perioden fra og med mandag 9. mars til og med mandag 
28. mars.

Preparering av skiløypa skal gjøres i samsvar med opplysninger i søknaden

Forslag til vedtak

Il Stormfjell ved Morten Hammer gis dispensasjon for å gjennomføre Reinhornrennet i 
2016, jfr Kap. IV, punkt 6.1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark..

Det gis også dispensasjon fra motorferdselforbudet i nasjonalparken for preparering av 
skiløypa med tråkkemaskin og til bruk av 4 snøskutere til transport av materiell og 
funksjonærer ut i løypa, og til sikkerhetsberedskap, jfr Kap. IV punkt 4.3 i 
verneforskriften.

Dispensasjonen gjelder for perioden fra og med mandag 14. mars til og med mandag 
28. mars.

Preparering av skiløypa skal gjøres i samsvar med opplysninger i søknaden



ST 20/2016 Dispensasjon for oppføring av reingjerde. Saltfjellet 
landskapsområde. Jernbaneverket.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Jernbaneverket gis dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet 
landskapsvernområde for oppføring av reinsdyrgjerde langs vestsida av jernbanen 
(Nordlandsbanen) innen Saltfjellet landskapsvernområde på strekningen fra Lønsdal 
stasjon til Kjemåforsen.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Gjerdet skal etableres innen den sonen som Fylkesmannen i Nordland ved pågående 

revisjon av vernet på Saltfjellet, har foreslått tatt ut av landskapsvernområdet. Dette har 

nå vært ute på høring, med høringsfrist 01.11.2015.

 Fugleavvisere skal monteres på gjerdet som beskrevet i søknaden og effekten av disse 

skal vurderes årlig av NINA (eller tilsvarende konsulentfirma) og rapporteres årlig til 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

 Dersom effekten av fugleavviserne ikke medfører ønsket resultat vil dette vilkåret bli 

fortløpende vurdert av Midtre Nordland nasjonalparkstyre når man har mottatt de årlige 

rapportene.

 Dersom det i forbindelse med etablering av gjerdet er behov for motorisert ferdsel innen 

Saltfjellet landskapsvernområde må dette omsøkes særskilt.

 Utforming av gjerdet, høyde/undertråd skal være slik at små/mellomstore pattedyr 

(fjellrev, jerv og gaupe) skal kunne passere uhindret.

 Dersom omsøkte reinsdyrgjerdet berører i «krigskulturminnene» langs jernbanen skal

dette først klareres med Nordland Fylkeskommune/Kulturminner i Nordland.

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven

ST 21/2016 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 26.02.2016




