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______________________ ______________________ _______________________

Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 
36/2013

Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 
37/2013

Delegerte saker 2003/577

DS 1/2013 Junkerdal nasjonalpark - Avslag på søknad om 
dispensasjon for gjennomføring av 
fuglehundprøve - Bodø jeger- og fiskeforening

2013/2792

DS 2/2013 Junkerdal nasjonalpark - Avslag på søknad om 
dispensasjon for gjennomføring av 
fuglehundprøve - Salten fuglehundklubb

2013/2792

DS 3/2013 Midnor - Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til kjøring med 
snøscooter for frakt av bagasje og ustyr til hytte i 
Korsvik - Trond Nyquist

2013/2267

DS 4/2013 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon motorisert 
transport til hytte ved Solvågvatnet - Stein 
Halvorsen

2012/3464

DS 5/2013 Storlia naturreservat - dispensasjon fra 
verneforskriften for nødvendig transport med 
snøskuter av saltstein og utstyr - Wanja Rakvaag

2012/6568

DS 6/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
motorisert ferdsel til hytte ved Kvitbergvatnet -
Terje Berg

2012/1717

DS 7/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte ved 
Tverbrenvatnet - Reidar Bjørkmo

2013/1727

DS 8/2013 Gåsvatnan landskapsverneområde/Saltfjellet -
Svartisen nasjonalpark - søknad om bruk av 
snøskuter til nødvendig transport til 2 egne hytter 
- "Serga" ved Nordre Bjøllåvatn og og hytte ved 

2013/522



Kvitbergvatnet  - Astrid Nilsen og Ove Nilsen

DS 9/2013 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte i Harondalen -
Hjalmar Johansen og Kåre Johansen

2013/751

DS 
10/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert ferdsel til hytte ved Kvitbergvatnet -
Synøve Berg

2013/1213

DS 
11/2013

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte ved 
Hessihompvatnet - Hjalmar Johansen og Kåre 
Johansen

2013/751

DS 
12/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
dispensasjon til bruk av skuter til egen hytte i 
Stabbursdalen - Arvid Stifjell

2013/1018

DS 
13/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
bruk av snøskuter til egen hytte ved 
Kvitbergvatnet - Jan-Even Jensen

2013/1137

DS 
14/2013

Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om 
dispensjon for bruk av snøskuter til egen hytte 
ved Austre Viskisvatn -  Arvid Norbergsen

2013/1680

DS 
15/2013

Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om 
dispensasjon for bruk av snøskuter til egen hytte 
ved Øvre Viskisvatn - Kirsten Norbergsen

2013/850

DS 
16/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte på Jarbrufjell - Jan 
Steinar Olsen m.fl.

2013/753

DS 
17/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
bruk av snøskuter til hytte i Stabbursdalen -
Ragnhild Christoffersen m.fl

2013/1532

DS 
18/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte i Stabbursdalen -
Lillian T. og Helge Osbak

2013/517

DS 
19/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte ved Store 
Gåsvatna - Halvortun hyttesameie v/K. Kåsmo

2013/1233

DS 
20/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
bruk av snøskuter til transport av proviant og 
utstyr til hytte ved Kvitbergvatnet - Karin og Stein 
Berntsen

2013/932

DS 
21/2013

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til bruk av 
snøscooter i forbindelse med transport av varer 
og utstyr til hytte ved Svartevannet i Bødø 
kommune - Harald Schjølberg

2013/1248

DS 
22/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte ved 

2013/753



Kvitbergvatnet - Jan Steinar Olsen m.fl.

ST 
38/2013

Referatsaker 2003/577

RS 9/2013 Forprosjekt Sjunkhatten folkehøgskole - veien 
videre – Brev fra Fauna KF datert 8. mai 2013

2013/1852

RS 
10/2013

Referat administrativt kontaktutvalg 24. april 2013/3749

RS 
11/2013

Vedrørende dispensasjon fra verneforskriften –
Gåsvatnan LVO - Finn Rusaanes

2012/5810

RS 
12/2013

Vedrørende bruk av Ramskjell som tur- og 
rekreasjonsområde

2013/3314

RS 
13/2013

Stenging av Bukkhågstua i Tollådalen i 
kalvingstiden for rein

2013/2946

RS 
14/2013

Søknad om kjentmannskjøring for Røde Kors 
innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyres 
geografiske ansvarsområde

2012/214

RS 
15/2013

Oversendelse av vedtak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Gang- og sykkelsti Lønsdal -
Kjemåga - Saltdal

2011/7506

RS 
16/2013

Søknad om økonomisk støtte - Kjøp av 4-hjuling -
Beiarn Røde Kors Hjelpekorps

2013/3696

RS 
17/2013

Midler til forvaltning av nasjonalparker og 
tilhørende verneområder - Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre

2012/7805

RS 
18/2013

Lakhu nasjonalpark - framtidig forvaltningsansvar 2013/2541

RS 
19/2013

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for 
hjelpekorps

2012/214

RS 
20/2013

Forberedende klagebehandling - Klage på vilkår i 
tillatelse til bruk av snøskuter

2012/3464

RS 
21/2013

Tilrådning - Motorferdsel i Sjunkhatten 
nasjonalpark - Johan Furebotten

2011/6955

RS 
22/2013

Generelt om utforming av anmeldelser- brev fra 
Salten politidistrikt  

2011/5852

ST 
39/2013

Utkast til forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - innspill fra styret

2012/3644

ST 
40/2013

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Innspill fra 
nasjonalparkstyret til utvidelse og revidering av 
eksisterende vern rundt Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark

2013/3772

ST 
41/2013

Retningslinjer for utbetaling av honorar ved 
befaringer og konferanser

2013/3764

ST Administrativt kontaktutvalg MNNPS - invitasjon 2013/3769



42/2013 til Nordland fylkeskommune om å være 
representert med en observatør i utvalget

ST 
43/2013

Faglig rådgivende utvalg - forslag til endret 
sammensetning etter hørngsrunde

2013/1192

ST 
44/2013

Samarbeidsavtale mellom Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre og Fauna KF/Forprosjekt 
Sjunkhatten folkehøgskole

2013/1852

ST 
45/2013

Junkerdal nasjonalpark - Behandling av klage på 
vedtak i sak 30/2013 i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre. Søknad om å få sette vedovn i 
naust ved Kjemåvatnet - Ørjan Eliassen

2012/8564

ST 
46/2013

Rago nasjonalpark - Endelig godkjenning av 
forvaltningsplan

2011/5030

ST 
47/2013

Eventuelt 2003/577

ST 36/2013 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013 

Styrets behandling.

Oppfølging av styrets evaluering er ikke satt på dagsorden på dette møtet og blir fulgt opp i 
september. Til dette møtet vil en bl.a. invitere Salten Friluftsråd til å innlede om «MNNPS sett 
utenfra». 

Styrets vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll godkjent.

ST 37/2013 Delegerte saker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013 

Styrets behandling.

Styret ber sekretariatet se om opplistingen av delegerte saker kan redigeres på en bedre måte.



Styrets vedtak – enstemmig:

Tatt til orientering

ST 38/2013 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013 

RS 10/2013 Referat administrativt kontaktutvalg

Oppfølging hovedinnfallsporter Sjunkhatten: Arne Bjørn Vaag orienterte fra møte med 
ordføreren i Fauske 21.mai hvor også sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre møtte.

Ronny Skansen orienterte om møte 23.mai mellom administrasjonen i de tre kommunene og 
sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Konklusjonen ble at administrasjonen til 
Fauske kommune følger opp med nødvendige søknader.

RS 13/2013 Stenging av Bukkhågstua i Tollådalen, Beiarn i kalvingstiden

Sekretariatet orienterte om avholdt møte mellom Reindriftsforvaltningen i Nordland, Statskog 
Salten, Fylkesmannens miljøvernavdeling og sekretariatet for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre angående stenging av Bukkhågstua. Møte var initiert av Statskog for å søke å 
unngå stenging av hytta for allmenheten. Nytt møte planlagt i uke 26.

RS 15/2013 Oversendelse av vedtak – Dispensasjon fra verneforskriften – Saltfjellet –
Svartisen nasjonalpark – Gang- og sykkelsti Lønsdal – Kjemåga - Saltdal 

Styreleder uttrykte overraskelse over brev fra DN til MD med anmodning å vurdere gyldigheten 
av nasjonalparkstyrets vedtak.

RS 16/2013 Søknad om økonomisk støtte – Kjøp av 4-hjuling – Beiarn Røde Kors 
Hjelpekorps

Flere av styremedlemmene uttrykte at det ikke er innenfor nasjonalparkstyrets oppgaver å 
finansiere utstyr til hjelpekorpsene. Sekretariatet fikk i oppgave å følge opp saken.

Styrets vedtak – enstemmig:

Referatsakene godkjennes 



ST 39/2013 Utkast til forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark -
innspill fra styret

Forslag til vedtak

Styret har følgende innspill til det videre arbeid med forvaltningsplanen:
……………………………………..
…………………………………….

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013 

Styrets vedtak – enstemmig:

Styret har følgende innspill til arbeidet med forvaltningsplanen for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark:

1. Fylkesmannens forslag til ny forskrift for en utvidet nasjonalpark legges til grunn for 
arbeidet med forvaltningsplanen. Alternative høringsforslag fra AU synliggjøres og 
kommenteres i dokumentet.

2. Forslag til forvaltningsplan og forslag til verneplan som omfatter utvidelse, justering av 
grenser og ny forskrift legges fram for styret på møtet i september 2013.

3. Referat fra AU-møte 23.mai 2013 inkludert tabell/matrise fra FM som viser 
konsekvensene for bruker-/næringsinteressene av at arealene innlemmes i 
nasjonalparken.

ST 40/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Innspill fra 
nasjonalparkstyret til utvidelse og revidering av eksisterende vern rundt 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Forslag til vedtak

Nasjonalparkstyret har følgende innspill til utvidelse og revisjon av eksisterende vern tilknyttet 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: 

1. ……………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………..



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013 

Styrets vedtak – enstemmig:

Saken utsettes til neste styremøte i september 2013.

ST 41/2013 Retningslinjer for utbetaling av honorar ved befaringer og 
konferanser

Forslag til vedtak:

- Inntil 5 timer honoreres pr. dag ved befaringer/konferanser selv om arrangementet er av 

lengre varighet. 

- Ordinære møter honoreres ihht. retningslinjer som gjelder for statlige utvalg.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

ST 42/2013 Administrativt kontaktutvalg MNNPS - invitasjon til Nordland 
fylkeskommune om å være representert med en observatør i utvalget

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å videreutvikle samarbeidet med Nordland 

fylkeskommune om forvaltning og tilrettelegging i tilknytning til de store verneområdene i 

Midtre Nordland. 

Nordland fylkeskommune inviteres til å delta i administrativt kontaktutvalg – i første omgang 

med en observatør som en prøveordning for 2014-2015.

Ut fra erfaringene som høstes i prøveperioden, vurderes framtidig deltakelse og representasjon i 

utvalget.



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

ST 43/2013 Faglig rådgivende utvalg - forslag til endret sammensetning etter 
hørngsrunde

Forslag til vedtak

1. Styret finner ut fra erfaringene som er høstet gjennom 2 år og innkomne høringsuttalelser 
det riktig å foreslå en endring i sammensetningen av utvalget uten at antall representanter 
endres. Vedtatt mandat beholdes uendret ut denne styreperioden. Utvalget velges med 
følgende representanter for perioden 2013-2015:

- 1 representant fra Nordland Bondelag

- 1 representant fra Nordland Bonde- og Småbrukerlag

- 1 repr. fra Reindriftsforvaltningen i Nordland

- 2 fra reinbeitedistriktene 

- 2 fra FNF-organisasjonene

- 2 private grunneiere

- 1 fra Statskog -

- 1 fra reiselivsorganisasjonene

- 8 fra administrativt kontaktutvalg – en representant fra hver kommune. Gildeskål tiltrer 

som 9.kommune hvis MNNPS tillegges forvaltningsansvaret for Lakhu. 

- 1 Nordland nasjonalparksenter

2. Organisasjonene inviteres til selv å oppnevne sine representanter og vararepresentanter.

3. Det legges til rette for 2 møter i året hvorav det andre møtet legges i tilknytning til 

styremøtet i desember.

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

5. MNNPS dekker utgifter 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 - 30.05.2013

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 44/2013 Samarbeidsavtale mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre og 
Fauna KF / Forprosjekt Sjunkhatten folkehøgskole

Forslag til vedtak

Intensjonsavtale mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Fauna KF/forprosjekt 
Sjunkhatten folkehøgskole vedtas. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

ST 45/2013 Junkerdal nasjonalpark - Behandling av klage på vedtak i sak 
30/2013 i Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Søknad om å få sette vedovn i 
naust ved Kjemåvatnet - Ørjan Eliassen

Forslag til vedtak
Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen har kommet med nye momenter
som gir grunnlag for å gjøre om vedtaket i sak 30/2013. Vi opprettholder derfor vedtaket, og 
oversender klagen til Direktoratet for naturforvaltning for forberedelse til 
Miljøverndepartementets endelige behandling.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

ST 46/2013 Rago nasjonalpark - Endelig godkjenning av forvaltningsplan

Forslag til vedtak:

+ Endelig forslag til forvaltningsplan for Rago nasjonalpark godkjennes av 
   Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

+ Endelig forslag til plan oversendes Direktoratet for naturforvaltning til godkjenning.



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013 

Styrets behandling:

Sekretariatet hadde forberedt en orientering om innholdet i forvaltningsplanen, men styret følte 
ikke behov for at det ble brukt tid til dette. Styreleder bad i stedet om at innlegget ble sendt alle 
styremedlemmer på e-post. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

ST 47/2013 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2013 

1. Situasjonsanalyse for nasjonalparkene i Midtre Nordland
Nordlandsforskning v/Ingrid Bay-Larsen presenterte i en innledende orientering utkast til 
situasjonsanalyse og en del nøkkeldata knyttet til ferdsel og overnattinger i og rundt 
verneområdene. En del av datagrunnlaget har fortsatt mangler og vi bli supplert etter hvert 
som nye data er tilgjengelige. 

Hun presenterte også de neste trinnene i arbeidet med en besøksstrategi, DN’s arbeid med en 
nasjonal veileder for besøksstrategi i NP’er og mulighetene som kan ligge for MNNPS i et 
pilotprosjekt. Styret bør diskutere roller/ansvar rundt tilrettelegging av innfallsporter og 
prioriteringene for å sikre en langsiktig satsing.

Styrets behandling:
Styret drøftet hvordan en besøksstrategi må støtte opp om verneformålet og være med på å 
spisse forvaltningsplanen slik at det kan utvikles differensierte tilretteleggingstiltak. Det kan 
være aktuelt å utvikle ulike strategier for den enkelte park og at det neppe er fornuftig å gå i 
gang med alle parkene samtidig.

Styret ønsker at situasjonsanalysen legges fram som egen sak i september.

2. Rammetillatelse BOT – vedkjøring Bjellåvasstua

Styreleder ønsker at styret på neste møte diskuterer prinsippspørsmålet om persontransport i 
forbindelse med vedtransportoppdrag.

3. Søknader i forbindelse med utlegging av åte innenfor Junkerdal nasjonalpark



Sekretariatet orienterte om innkomne søknader fra Prosjekt utmark i forbindelse med utlegging 
av åte for jervjakt innenfor Junkerdal nasjonalpark. Søknadene gjelder oppsetting av viltkamera, 
samt uttransport av åte. Sekretariatet ønsker avklaring fra direktoratet for naturforvaltning om 
utlegging av åte innenfor nasjonalparkene for jakt og fotografering før søknadene behandles. 
Saksframlegg vil bli lagt fram for styret i møte 24.09.13


