
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefon 
Dato: 24.04.2017 
Tidspunkt: 15:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Siv Mossleth Leder 
Geir Waage Nestleder 
Eva Stina Anderson Medlem 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Ronny Skansen 
Hanne Etnestad 
Gunnar Rofstad 

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 

AU 4/2017 Godkjenning av innkalling/ protokoll  2003/577 
AU 5/2017 Referatsaker  2003/577 
AU 6/2017 Eventuelt  2003/577 
 
 

AU 4/2017 Godkjenning av innkalling/ protokoll 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.04.2017  

Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 
 
 

AU 5/2017 Referatsaker 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.04.2017  

Ingen referatsaker til dette arbeidsutvalgsmøtet 
 
 
 

AU 6/2017 Eventuelt 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.04.2017  

Befaringer 2017 – Forslag: Fridalen (besøksstrategi og gran), Infopunkter Láhko (Fykan og 
Sundsfjord: besøksstrategi), Namnlausdalen 
Arbeidsutvalget vedtok at befaringene i 2017 skal legges til:  

- Namnlausdalen 1. juni 2017 
- Fridalen 14. september 2017 

Naturvernforbundet har fått ny leder – inviteres til styremøte eller sekretariat? 
 
Sees i sammenheng med punktet under.  
 
Sekretariatet inviterer Frode Solbakken til et dialogmøte.  
 



Dialogmøte med interesseorganisasjoner i forbindelse med besøksstrategiarbeid – legges til 
førstkommende styremøtet. Hvem skal inviteres? 
 
Arbeidsutvalget ønsket at dialogmøtet skulle konsentrere seg om Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og Junkerdal nasjonalpark. 
Invitere:  

- Rådgivende utvalg.  
- NFK – næringsavdelinga,  
- Fylkesrådene Ingelin Noresjø og Mona Fagerås 
- Saltdal, Beiarn, Meløy og Rana utvikling. 
- I tillegg Ordførere i kommunene som ikke sitter i np-styret 

 
To timers møte i forbindelse med lunsj på styremøtet 2. juni (fra kl. 12:00) 
 

Henvendelse til Nordland fylkeskommune om besøksstrategi i randsonene til parkene samt om 
Laponia verdensområde.  
 
Sekretariatet legger fram sak for styret på førstkommende styremøte som beskriver 
fordeler og ulemper med fylkesdelsplan, vurdering om vi skal be om det for noen 
parker, alle parker. 
 
Må også legge frem sak for styret vedrørende Laponia verdensarvområde. 
 

Avvirkning av gran i Junkerdalsura nr  
 
Anbudsbefaring 7. juni der en representant fra styret inviteres til å delta.  
Sende ut konkurransegrunnlag med forbehold om midler. 
 

Brunskilting – orientering fra sekretariatet 
Orientering om møte med Statens Vegvesen. Det skrives sak til kommende styremøte 
angående prioriteringer i forbindelse med brunskilting.   
 

Nasjonalparkdagen 24. mai  
Kommunedager 23. og 24. mai i Bodø. Alle ordførere og rådmenn er opptatt denne 
dagen.  
 
Årlig dag. Sekretariatet skriver sak for kommende styremøte hvordan dette skal 
håndteres i kommende år.   
 
Arbeidsutvalget vedtok at styret kan bidra med annonsemidler (5000,-) til annonsering 
av årets program  

Tidspunkt for neste AU-møte  
 
Neste styremøte 2. mai. Sakspapirene skal være ute senest 26. mai (himmelsprett 25. 
mai).  I realiteten blir de sendt ut 24. mai pga avspasering 26. mai.  



 
Det innkalles til nytt telefonmøte 19. mai kl. 09:00.  
 
 
 


