
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Storjord 
Dato: 15.02.2018 
Tidspunkt: 10:00-13:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Kjell Magne Johansen Medlem 

 
  

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ronny Skansen 
Gunnar Rofstad 
Sigrid Lium 

Fungerende sekretariatsleder  
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 



AU 1/2018 Godkjenning av innkalling/ protokoll  2003/577 
AU 2/2018 Referatsaker  2003/577 
RS 1/2018 Rapport prosjektstilling Sjunkan-Misten   2012/6862 
AU 3/2018 Eventuelt  2003/577 
 
 

AU 1/2018 Godkjenning av innkalling/ protokoll 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.02.2018  
 
 

AUs vedtak – enstemmig: 
 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes 
 
 
 

AU 2/2018 Referatsaker 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.02.2018  
 
 
Fylkesdelsplanstilling 
 
Nasjonalparkstyret har vært aktivt involvert i prosjektet gjennom nasjonalparkforvalter 
selv om styret ikke er med som prosjekteiere. Forvalter informerte om sine erfaringer 
med prosjektet og presenterte tilbakemeldinger fra prosjektleder som fra 31.1.18 har 
avsluttet sitt engasjement.  
Det ble noe diskusjon om dette prosjektet. Settes på sakslisten til førstkommende 
styremøte. Sekretariatet orienterer og lager en anbefaling til nasjonalparkstyret om 
veien videre i prosjektet.  

 
 
 
 

RS 1/2018 Styringsgruppemøte 30. januar 

AU 3/2018 Eventuelt 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.02.2018  
 
 
 
Befaringer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2018 



Møteplanen for styret og arbeidsutvalget ble gjennomgått, med en justering på dato. 
Møteplan for styremøter i Midtre Nordland nasjonalparkstyre og arbeidsutvalget 2018: 

5.mars  (Storjord) 
21.mars  (AU-møte Storjord) 
28.mai  (AU-møte Storjord) justert dato 
7.-8. juni  Styremøte med befaring i Sjunkhatten. Fokus på fjordsystemet og 

reindrifta. Styremøte legges til Fauske eller Straumen. 
30.august  (AU-møte Storjord) 
13-14. sept. Styremøte med befaring til de nye områdene i Saltfjellet- Svartisen 

nasjonalpark. Styremøte legges til Rana (Meyergården). 
4.oktober  AU- møte Storjord 
22.nov  AU-møte Storjord 
13.-14.des  Styremøte og møte i rådgivende utvalg legges til Saltfjellet hotell 

Polarsirkelen ved Lønsdal stasjon. 
 

Oppfølging av vedtak i RU- møte desember 2017 
AU ønsker at sekretariatet forbereder denne saken for styret. AU ba sekretariatet å 
undersøke hvilke føringer regjeringen har lagt for de 2% i momsøkning.  
 
Oppfølging av styresak 53/2017 virksomhetsplan 
Sekretariatet bes av AU å forberede en styresak. Saken skal inneholde en historisk 
tidslinje for utviklingen av nasjonalparkstyrets sitt sekretariat, utvidelse av 
ansvarsområder over tid og oppfølging/ manglende oppfølging av tidligere forbehold og 
vedtak.  
Styret bør se på hvem det kan være aktuelt å invitere med på et møte med 
Departementet for å få tyngde og fokus på saken. 
 
Økonomistatus 
 
Sekretariatet informerte om tildelinger. 
I styresak 52/2017 ble det søkt om 720 000 til styredrift og 640 000 NOK i 
forvaltningsplanmidler. Styredriftmidler ble tildelt som omsøkt, men har kun fått 200 000 
i forvaltningsplanmidler. 
 
Tiltaksmidler: Tildelt 3 723 000 kroner. Dette dekker nesten alle tiltakene som er 
omsøkt.  
  
Røde kors 
Sekretariatet behandlet på delegasjon før jul 2017.  
 
Elektroniske møtegodtgjørelse ved bruk av SAP 
Sekretariatet har vært i kontakt med økonomisjef i Bodø og dette er forhåpentligvis på 
plass til førstkommende styremøte (5.mars). Gjennomgang av systemet 
førstkommende styremøte.  
 
 
 
 
Samtingsrepresentanter 
Miljødirektoratet har oppnevnt nye representanter for Sametinget i nasjonalparkstyret 
og det blir flere nye representanter til neste styremøte. Sekretariatet organiserer 
opplæringsdag for nye representanter.  



 
Saksliste 5.mars  
Sekretariatet presenterte den foreløpige sakslisten for styremøte 5.mars.  
 

1. Søknad om motorferdsel til tilrettelegging av scooterløype til Færøyvalen – 
Sjunkhatten nasjonalpark 

2. Fylkesdelplanstilling Sjunkan-Misten, veien videre 
3. Stalogropsaken – Saltfjellet RBD 
4. Miljødirektoratet invitert. Temaer: gran og bestillingsdialogen 
5. Nordland nasjonalparksenter orientering om samarbeidsprosjekter 
6. Opplæring SAP- Elektroniske møtegodtgjørelse- og reiseregningsskjema 
7. Økonomi 
8. Nye Sametingsrepresentanter + ny nestleder 
9. Byggesak Håkonsbu – Làhko nasjonalpark 
10. Søknad om Plankelavo ved Hessihompvatnet – Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
11. Søknad om oppsett av skilt i Junkerdalsura - Statens vegvesen 
12. Junkerdalsura veien videre 

 
 
Ønske om at følgende fremlegges førstkommende styremøte:  

- Det bør orienteres på førstkommende styremøte om reinen på Saltfjellet, NSB og 
oppsetting av gjerder langs jernbanen. Konsekvenser for friluftsliv og vilt samt 
eventuelt nasjonalparkstyrets sin rolle i forhold til dispensasjoner som kreves for 
dette.  

- Det ønskes en statusoppdatering og fremdriften til besøksstrategiene.  

Granuttak 2018 
Sekretariatet orienterte kort om status for granprosjektene.   
 
 
 


