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AU 1/2017 Godkjenning av innkalling/ protokoll 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.04.2017  

Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 

AU 2/2017 Invitasjon til møte med Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets arbeidsutvalg 

 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.04.2017  

Arbeidsutvalgets vedtak: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å omprioritere midler i 
bestillingsdialogen 2017, og opprettholder sine prioriteringer og kostnadsrammer 
vedtatt 20.12.16, ST 74/2016.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre aksepterer ikke en slik detaljstyring av 
Miljødirektoratet i prioriteringen av økonomiske midler i lokal forvaltning av 
verneområder som vi nå opplever. Dette sees på som et brudd med de intensjoner som 
lå til grunn da lokal forvaltning av verneområder ble opprettet, for å styrke forvaltningen 
av verneområdene.  
 
Styret forventer å få minst kr 1 650 000 til gjennomføring av våre prioriteringer, samt et 
tilleggsbeløp på kr 250000,- for informasjonstavler ved Fykan og Sundsfjord, og i tillegg 
nye kr 810 000 dersom vi skal ta ut granfelt i Junkerdalsura naturreservat. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre minner om at dette styret med 14 representanter er 
et resultat av et interkommunalt samarbeid, foreslått med ni representanter fra ulike 
kommuner, fire fra sametinget og en fra Nordland fylkeskommune. Grunnen til denne 
felles forvaltningen av flere nasjonalparkstyrer og verneområder var å bruke mindre 
ressurser på administrasjon og mer på tiltak, samt å bidra til en enhetlig forvaltning. 
 
Opprinnelig skulle styret forvalte fire nasjonalparker, to landskapsvernområder og et 
reservat. De opprinnelige områdene er nasjonalparkene Junkerdal, Rago, Saltfjell-



Svartisen, Sjunkhatten, Gåsvatn LVO, Saltfjellet LVO og Storlia NR. I 2012 ble Láhko 
NP vernet og lagt inn under Midtre Nordland nasjonalparkstyres forvaltning, og i august 
2015 overtok vi forvaltningen av Langvassdalen-Ruffedalen NR, Junkerdalsura NR, 
Blakkådalen NR, Semska-Stødi NR, Dypen NR, Stor Graddis NR, under forutsetning av 
at vi skulle få ekstra økonomiske ressurser for å utvide antallet verneområder. Pr i dag 
forvalter vi et område på 4339,1 km², som vi både skal ta vare på og utvikle i tråd med 
den nye merkevaresatsinga på nasjonalparker i Norge. 
 
Nasjonalparker og verneområder i Midtre Nordland nasjonalparkstyre område blir nå 
økonomiske tapere, antakelig fordi at et fellesskap har påtatt seg ansvar for mange 
nasjonalparker og verneområder i utgangspunktet, og senere tatt ansvar for enda flere. 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke akseptere hverken detaljstyringa i 
bestillingsdialogen, eller at en felles forvaltning i våre områder gir en lav økonomisk 
ramme sett i forhold til det store ansvaret og det store området vi forvalter. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil invitere statsråd Vidar Helgesen til et snarlig 
møte. Møtet skal klargjøre om denne tildelingspraksisen er i henhold til statlig politikk. 
 
 
 

AU 3/2017 Eventuelt 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.04.2017  

Ingen saker til eventuelt 
 
 
 


