
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Fauske hotell
Dato: 28.03.2012
Tidspunkt: 13:00 – 16:30  

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Medlem 
Johan Petter Røssvoll

Medlem 
Gudbjørg Navjord

Medlem Medlem
Arild Nohr Arne B. Vaag

Medlem Medlem
Mari Ann Bjørkli Siv Mossleth

Medlem Medlem
Torstein Simonsen Eva Stina Anderson

Medlem Medlem
Lisa Maria Blind Hilde Skogsholm

Følgende medlemmer hadde forfall:

Navn Funksjon
Mats Jonas Pavall

Lars Kr. H. Evjenth

Per Thomas Kuhmunen

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for
Per Ole Andersen Oskal Per Thomas Kuhmunen

Anne-Lise Evjen Lillegård Lars Kr. H. Evjenth



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling

Ole Petter Rundhaug Nasjonalparkforvalter 
Ronny Skansen Nasjonalparkforvalter  

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________

Siv Mossleth Eva-Stina Andersson Arne Bjørn Vaag

Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 26/2012

ST 27/2012

Orienteringssaker: 

Orientering fra møtet med miljøvernministeren
15.03.2012 

Referatsaker:   

RS 1/2012 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark -
Gåsvatnan landskapsvernområde - Marit J. Haugen

2012/1530

RS 2/2012 Vedr tilskudd til bygningsvern - Fjellrosen  - Rago
nasjonalpark - Fauske og Sørfold Jeger og 
Fiskerforening

2011/9150

RS 3/2012 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark -
Transport til hytte - Terje Berg

2012/1717

RS 4/2012 Rago – Fjellrosen – brev datert 20.03.12 fra Fauske 
og Sørfold jeger- og fiskeforening  

2011/9150

RS 5/2012 MIDNOR - Høring - Endring av bestemmelse i 
kommunedelplan med tema motorferdsel - Fauske

2012/1968

RS 6/2012

RS 7/2012

Brev datert 08.03.12 fra Saltdal kommune –
oppfølging av vilkår for dispensasjon vedrørende 
reingjerde på Saltfjellet

Forespørsel om tillatelse til oppsetting av gapahuk ved 
Kjemågvatnet – Saltfjellet LVO – mailer datert 

2009/8056



ST 28/2012

ST 29/2012

24.02.12 og 05.03.12. – Morten Hugo Olsen og 
Statskog

Konstituering av styret 2012

Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og protokoll 
fra forrige styremøte 27. Januar 2012

2012/2359  

ST 30/2012

ST 31/2012

ST 32/2012

ST 33/2012

Møter for styret og AU - 2012

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - budsjett 2012

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - årsmelding 2011

Røde Kors hjelpekorps - Klage på vedtak i styresak 
4/2012 - Søknader fra Røde Kors hjelpekorps i Bodø, 
Beiarn, Glomfjord, Saltdal, Fauske og Sulitjelma om 
kjentmannsturer i nasjonalparkene for perioden 2012-
2015

2012/2371

2012/2381

2012/2360

2012/214

ST 34/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
oppkjøring av skiløype i Skjevelfjellområdet påsken 
2012 - Saltdal kommune

2012/2019

ST 35/2012 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjoner i 
forbindelse med utsetting av fjellrev i området 2012 -
2018 - Norsk institutt for naturforskning

2012/1976

ST 36/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet i forbindelse med transport 
av utstyr, materialer og ved til hytte ved Sørskardet og 
Nordskardet i Fauske kommune - Anders Jensen

2012/2039

ST 37/2012 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselforbudet for transport av nødvendig utstyr 
til Saltfjellstua - Rana turistforening

2012/1964

ST 38/2012 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om motorisert 
transport av varer og utstyr til hytte ved 
Botnvasstjørnan - Atle Sigurd Vorren

2012/2091



ST 39/2012 Eventuelt 

ST 27/2012 Referatsaker

Sekretariatets kommentar:

To søknader om motorferdsel i vinterferien innkommet et par dager før planlagt transport skulle 
gjennomføres. Det har vært umulig å kunne saksbehandle disse sakene innenfor forventet frist. 
Dette er uheldig og styret bør vurdere om det bør gis informasjon om saksbehandlingstid og 
frister for neste sesong.    

Styrets vedtak – enstemmig:  

Referatsakene tas til etterretning 

ST 28/2012 Konstituering av styret 2012

Styrets vedtak – enstemmig:   

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre konstituerer seg ved å velge Siv Mossleth som styrets leder 

og Eva-Stina Andersson som styrets nestleder.

2. Midtre Nordland nasjonalparkstyre velger følgende medlemmer til arbeidsutvalget (AU) med 

varamedlemmer fra styret

a. Medlem: Siv Mossleth

b. Medlem: Eva-Stina Andersson 1.varamedlem: Per Thomas Kuhmunen 2.varamedlem 

Lisa Mari Blind

c. Medlem: Arne Bjørn Vaag

For medlemmene Siv Mossleth og Arne Bjørn Vaag ble følgende varamedlemmer valgt: 

1.varamedlem: Arild Nohr

2.varamedlem: Mari Ann Bjørkli 

3. varamedlem: Gudbjørg Navjord   

ST 29/2012 Godkjenning av innkalling / protokoll

Styrets vedtak – enstemmig: 

Møteinnkalling, saksliste og protokoll fra styremøtet 27. Januar 2012 godkjennes



ST 30/2012 Møteplan for styret og AU - 2012

Styrets vedtak - enstemmig:  

Styret vedtar følgende møter for 2012:
- Styremøter:

o Befaring tirsdag 29. mai Sjunkhatten nasjonalpark og ordinært styremøte 

onsdag 30. mai Fauske/Valnesfjord/Bodø avhengig av programmet for 

befaringen dagen før. 

o Øvrige styremøter

 Mandag 3. September – møte mellom styret og faglig rådgivende utvalg 
– Rognan 

 - Tirsdag 4.september – ordinært styremøte – Storjord 

 - Torsdag 6.desember – ordinært styremøte - Storjord 

o Styret inviteres til å delta på Nasjonalparkkonferanse Otta 31. august

- Førstkommende AU-møte

o 9. mai klokka 10:00 på Storjord  

ST 31/2012 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - budsjett 2012

Styrets behandling: 

Sekretariatet bes om å vurdere muligheten stien fra Raudfjellfors til Okstuva kan ryddes med 
midler innenfor årets budsjett.   

Styrets vedtak – enstemmig: 

1. Styret sier seg tilfreds med budsjettildelingen for 2012, men har liten forståelse for at DN 

legger detaljerte føringer for styrets bruk av ”frie midler” gjennom å ”pålegge 

driftsutgifter”. En er samtidig lite tilfreds med at midlene ikke er overførbare fra år til år. 

2. Styret vedtar bruk av inntil kr. 420 000,-  av sine frie midler til prosjekt på C-lista som 

ikke er prioritert i ”Bestillingsdialogen”. 

3. En reserve på kr. 230 000,- holdes av i tilfelle forutsetningene endres for prosjekt som er 

vedtatt igangsatt. Reserven kan også benyttes som garanti for oppstart av prosjekt hvor 

endelig tilsagn først vil foreligge etter at sesongen for transport på snødekket mark er 

avsluttet. 



ST 32/2012 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - årsmelding 2011

Styrets behandling:  

Styret ga gode tilbakemeldinger på forslaget til årsmelding og hadde forslag til noen mindre 
endringer. Det var enighet om at årsmeldingen skulle signeres av hele styret. Årsmeldingen må 
sendes ut til alle kommunene, Fylkeskommunen og Sametinget. 

Styrets vedtak – enstemmig: 

1. Styret har følgende innspill/merknader til ”Utkast til årsmelding 2011” datert 22.mars 2012

a. Årsmeldingen signeres av hele styret

b. Sendes alle kommunene, Fylkeskommunen og Sametinget

2. Sekretariatet bes om innarbeide innspillene og distribuere det justerte dokumentet som ”Styrets 

årsmelding for 2011”

ST 33/2012 Røde Kors hjelpekorps - Klage på vedtak i styresak 4/2012 -
Søknader fra Røde Kors hjelpekorps i Bodø, Beiarn, Glomfjord, Saltdal, 
Fauske og Sulitjelma om kjentmannsturer i nasjonalparkene for perioden 
2012-2015

Styrets behandling:

Styret drøftet innkomne klager og de ulike momentene uten å ville ta alle klagene til følge. 
Styret konkluderte med at det ville være mest ryddig at saken gikk videre til 
Miljøverndepartementet som endelig klageinstans.  

Kopi av vedtak i styresak 4/2012 av 27. januar ble sendt fra styret til Reindriftsforvaltningen.
Lisa Mari Blind påpekte at Balvatn reinbeitedistrikt ikke hadde blitt gjort kjent med 
styrevedtaket før de mottok egen kopi 24.03.12. De uttrykker skepsis til gjennomføring av 
kjentmannsturer etter påske da spesielt april er en sårbar tid for reinen.      

Styrets vedtak – enstemmig: 

Vedtak 1

Klage fra hjelpekorpsene i Salten vedrørende vilkårene som er satt i vedtak 1-11 (punkt 4) i sak 
4/2012 tas ikke til følge. Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for 
endelig behandling.  

Vedtak 2

Fauske Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften), Saltfjellet
landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 8 i verneforskriften), Gåsvatnan
landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 7 i verneforskriften), for følgende aktiviteter innen 
verneområdene:



1. Delta med en (1) snøscooter på en (1) av hvert hjelpekorps (Saltdal, Beiarn og Bodø) 

sine turer, totalt 3 turer pr. år.       

Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven
(jf § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene:

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare. 

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. Kjøring skal følge traseene for 

kjentmannsturer, jfr. kart andre hjelpekorps har mottatt. 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt.

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 
oppsynet.

- For kjøring gjennom Dypen naturreservat kreves tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland.
- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 
døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år. 

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 
kontroll. 

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn.
- Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Oluf Anders Kuhmunen kontaktes før kjentmannsturen 

gjennomføres.   

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før 
kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 
over.

Vedtak 3

Klage fra Fauske Røde Kors hjelpekorps på vedtak 1-2 og vilkårene som er satt i vedtak 1-5 
(punkt 4) i sak 4/2012 tas ikke til følge. Klagene oversendes klageinstansen, 
Miljøverndepartementet for endelig behandling.  

Vedtak 4

Saltdal Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften), Saltfjellet
landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 8 i verneforskriften)til årlig påskevakt på Lønsdal:

Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 
77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene:

Denne omfatter følgende delaktiviteter:
o Montering og tilsyn med repeter på Addjek 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. 
- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt.
- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet.



- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 
all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 
døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år. 

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 
kontroll.

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn.
- Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Oluf Anders Kuhmunen kontaktes før kjentmannsturen 

gjennomføres.   

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før 
kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 
over.

Vedtak 5

Klage fra Saltdal Røde Kors hjelpekorps på vedtak 6 og11 (punkt 4) i sak 4/2012 tas ikke til 
følge. Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.  

Vedtak 6

Klage fra Sulitjelma Røde Kors hjelpekorps på vedtak 7 (punkt 4) i sak 4/2012 tas ikke til følge. 
Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.    

Vedtak 7

Klage fra Glomfjord Røde Kors hjelpekorps på vedtak 10 (punkt 4) i sak 4/2012 tas ikke til 
følge. Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.  

ST 34/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om oppkjøring av 
skiløype i Skjevelfjellområdet påsken 2012 - Saltdal kommune

Styrets behandling:  

Gudbjørg Navjord påpekte at grunneiers og kommunens tillatelse også måtte gjelde som vilkår i 
alle dispensasjonssaker. Det var enighet i styret at dette tas inn som et eget punkt i vilkårene.   

Styrets vedtak – enstemmig: 

Saltdal kommune v/ Rune Berg, gis med dette dispensasjon fra kap. IV, pkt. 7 i verneforskriften 
for Gåsvatnan landskapsvernområde, for bruk av snøskuter til preparering av skiløype påsken 
2012. Dispensasjonen gis etter naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for preparering av skiløypa som går fra Trollhaugan til

Reinosthelleren/Godhola.
 All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt.
 Dispensasjonen gjelder for perioden 30. mars til og med 9.april (2.påskedag) 2012.
 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.
 For å redusere eventuelle konflikter i forhold friluftsliv anmodes det om at det kjøres 

minst mulig i helgene.
 Kjøringen skal begrenses i størst mulig grad.
 Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.
 Kjøring mellom kl. 23.00 og 07.00 er forbudt.



 Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter (med sporsetter eller liknende) og det antall 
turer som trengs for nødvendig preparering.

 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne

ST 35/2012 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjoner i forbindelse med 
utsetting av fjellrev i området 2012 - 2018 - Norsk institutt for naturforskning

Styrets behandling:  

Styret er usikker på om deler av søknaden faller utenfor styrets ansvarsområde. Dette gjelder 
punktet om utsetting av fjellrev. Styret ønsker avklart før saken behandles om tillatelse til 
utsettelse av inntil 20 fjellrever pr. år er gitt av overordnet myndighet. 

Per Ole Oskal uttrykte bekymring for prosjektets konsekvenser for reindrifta i Saltfjellet ved 
flere utsettinger av fjellrev. Det var et ønske om en dialog rundt plasseringen av hiene. 

Styrets vedtak – enstemmig:    

Saken utsettes og en ber om nærmere redegjørelse fra DN/NINA

ST 36/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i forbindelse med transport av utstyr, materialer og 
ved til hytte ved Sørskardet og Nordskardet i Fauske kommune - Anders 
Jensen

Styrets vedtak – enstemmig: 

Vedtak 1

Anders Jensen gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark til å kjøre 
6 tur/returer med snøskuter fra Hola i Valnesfjord til hytte ved Sørskardvatnet. Dispensasjonen 
gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 6.3 f og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt.
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2014.    
- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter for 

nødvendig frakt av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. 
mai.  

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april 
gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00.

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren. 



- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 
forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.  

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.

Vedtak 2

Anders Jensen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark 
for bruk av snøskuter i forbindelse med vedhogst til hytte ved Sørskardvatnet i Fauske
kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten 
nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.  

Vilkår for dispensasjonen:

- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til to (2) dager pr. sesong
(ubegrensa antall turer pr dag) og kjøring skal følge løype fra hogstområde til hytte.

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.  
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2014. Dispensasjon gjelder for 

perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.            
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter.
- 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 til hytta og til/fra hogstområde og utfylt 

kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved 
utfylling av kjørebok.          

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.

Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen.

Vedtak 3

Anders Jensen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark 
for bruk av snøskuter i forbindelse med vedhogst til hytte ved Nordskardet i Fauske kommune. 
Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 
forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.  

Vilkår for dispensasjonen:

- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til to (2) dager pr. sesong
(ubegrensa antall turer pr dag) og kjøring skal følge løype fra hogstområde til hytte.   

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.  
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2014. Dispensasjon gjelder for 

perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.            
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter.
- 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 til hytta og til/fra hogstområde og utfylt 

kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved 
utfylling av kjørebok.          

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.



Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen.

ST 37/2012 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 
for transport av nødvendig utstyr til Saltfjellstua - Rana turistforening

Styrets behandling:  

Styret påpekte at grunneiers og kommunens tillatelse også måtte gjelde som vilkår i alle 
dispensasjonssaker. Det var enighet om at dette tas inn som et eget punkt i vilkårene.   

Styrets vedtak – enstemmig:   

Rana turistforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområd, jf. kap. IV, pkt.4.1 i verneforskriften for 
nasjonalparken og kap. IV, pkt. 8 i verneforskriften for landskapsvernområdet. Dispensasjonen 
gjelder bruk av snøskuter til frakt av ved og nødvendig utstyr til Saltfjellstua, og gis etter 
kapittel IV pkt 4.3 andre strekpunkt i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og 
kapittel VI, pkt. 2 i verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for traseen Semska - Saltfjellstua, samt for henting av ved

ca 500 m sør for hytta.
 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 10. – 30. april 2012.
 Dispensasjonen gjelder for 1 - en tur med 2 - to snøskutere for nødvendig frakt av 

proviant og utstyr.
 Transport av ved. Dispensasjonen gjelder for det antall turer som er nødvendig for å få 

fram nødvendig ved til hytta. Transporten skal utføres i løpet av 1 - en dag.
 Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00.
 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
 All kjøring utenom angitte formål og omsøkte trase er forbudt.
 Nødvendig tillatelse fra grunneier og kommunen må foreligge.
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. Det anmodes om at 

Saltfjellet reinbeitedistrikt kontaktes før kjøringen starter.
 Før  dispensasjonen nyttes skal det gis melding til oppsynet, Statskog Fjelltjenesten v/ 

Kristian Sivertsen, tlf 98842329)
 Kjørebok skal føres for hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter 

endt dispensasjonsperiode, og senest 01.08.12.
 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

ST 38/2012 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om motorisert transport av 
varer og utstyr til hytte ved Botnvasstjørnan - Atle Sigurd Vorren

Styrets behandling:  

Styret påpekte at grunneiers og kommunens tillatelse også måtte gjelde som vilkår i alle 
dispensasjonssaker. Det var enighet om at dette tas inn som et eget punkt i vilkårene.  



Styrets vedtak – enstemmig:   

Atle Sigurd Vorren, Fauske gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal 
nasjonalpark for begrensa bruk av snøscooter på snødekt mark for transport av varer og utstyr 
til privat hytte ved Botnvasstjørnan, jf. §3, pkt. 6.3, bokstav c i verneforskriften.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer for transport av varer og 

utstyr til hytta.
- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å

skade vegetasjonen og fram til 1. mai i årene 2012 - 2015.
- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
- Nødvendig tillatelse fra grunneier og kommunen må foreligge.
- I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 23.00. 

I mars og april gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00.
- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved

kjøring og forevises ved kontroll. 
- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og

sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.

  

ST 39/2012 Eventuelt 

Rutiner rundt honorar- og reiseregninger ble drøftet og de nye styremedlemmene ble gjort kjent 
med at regninger leveres og gjøres opp etter hvert møte.


