
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Meyergården Rana 
Dato: 14.09.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Kjell Magne Johansen Medlem 
Monika Sande Medlem 
Sverre Hagen Medlem 
Lars Kr. H. Evjenth Medlem 
Torsten Simonsen Medlem 
Astrid Olsen Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Monika M. Sandaa Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 
Anne Wiik Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Per Thomas Kuhmunen MEDL 
Kurt Gaup MEDL 

 
 
Merknader 
Anne Wiik måtte forlate møtet etter styresak 37/2018 
 

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

Sekretariatsleder 
Nasjonalparkforvalter 
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. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 
31/2018 

Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
32/2018 

Delegerte saker  2003/577 

DS 
33/2018 

Endring av vilkår - Dispensasjon til 
helikopterflyging til Bjøllåvasstua - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Bodø og Omegn 
turistforening 

 2015/7970 

DS 
34/2018 

Dispensasjon helikoptertransport i forbindelse 
med restaurering av Steinstua ved Nordre Bj.vatn 
- Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Statskog 

 2018/5264 

DS 
35/2018 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til 
droneflyving i forbindelse med forskning - Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet 

 2018/3540 

DS 
36/2018 

* Dispensasjon for utplassering av jervbås på 
Tjernfjellet, Junkerdalsura naturreservat - 
Jaktlaget Jervejegeran v/ Stein Halvorsen 

 2015/7367 

DS 
37/2018 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til frakt 
av stolper - Indre Salten energi 

 2016/4531 

ST 
33/2018 

Referatsaker  2003/577 

RS 
19/2018 

Vedrørende deres spørsmål - Alf Kristiansen  2016/9066 

RS 
20/2018 

Referat fra oppstartsmøte i referansegruppa for 
besøksstrategien til Sjunkhatten nasjonalpark 

 2016/8739 

RS 
21/2018 

Hogge grantrær med store maskiner og fly dem 
borte med helikopter. 

 2016/8388 

RS 
22/2018 

SV: Junkerdalsura og fjerning av gran  2016/8388 

RS 
23/2018 

Rapport 2018 - Skjøtselsprosjekt Junkerdalsura 
naturreservat 

 2016/8388 

ST 
34/2018 

Søknad om utvidelse av hytte og platting ved 
Gåsvatn - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - 
Viggo Skogmo v. Bjørn Skogmo 

 2015/1258 

ST 
35/2018 

Forhåndsvarsel - mulig krav om retting av ulovlig 
oppført platting. 
Gåsvatnan landskapsvernområde, Bodø 
kommune. 

 2006/1894 

ST 
36/2018 

Søknad om tillatelse til etablering av 22 kv-
kabelanlegg og nettstasjon - Saltfjellet 

 2018/5570 



landskapsvernområde - Helgeland Kraft Nett AS 
ST 
37/2018 

Sjunkhatten nasjonalpark - Status veien til Hola 
og veien videre 

 2014/5230 

ST 
38/2018 

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bygging av 
båtutsett ved Rosna - Sulitjelma jeger- og 
fiskeforening 

 2016/2462 

ST 
39/2018 

Søknad om dispensasjon - Oppføring av 
redskapsbu  på Bredek - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Statskog SF 

 2013/8154 

ST 
40/2018 

Utkast til besøksstrategi for Sjunkhatten 
nasjonalpark 

 2016/8739 

ST 
41/2018 

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om flyging med 
drone - Bodø og omegn turistforening 

 2018/3842 

ST 
42/2018 

Søknad om helikoptertransport i forbindelse med 
uttransport av skutt elg - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Statskog SF v. Lars Movik 

 2018/5279 

ST 
43/2018 

MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften - 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Jon-Anders 
Kuhmunen. Bygging av elementlavo ved 
Hessihompvatnet. 

 2017/7621 

ST 
44/2018 

Spørsmål/Svar  2003/577 

 
 
Alle sakene som ble behandlet på delegert myndighet hadde positivt utfall. 
  
* Forlengelse av dispensasjonsperiode. Jervebåsen står i et prioritert jerveområde, og 
for kommende jaktsesong vil det ikke være åpnet for jakt i dette området. Jervebåsen 
bør egentlig fjernes, men da dette bør gjøres på vinterføre får jaktlaget forlenget 
periode ut årets jaktsesong.  
 

ST 31/2018 Godkjenning av innkalling / protokoll 

 

Saksprotokoll i  Midtre Nordland nasjonalparkstyre – 14.09.2018   

Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 
  



ST 32/2018 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.09.2018  

Delegerte saker tas til orientering - enstemmig 
 
 
 

DS 33/2018 Endring av vilkår - Dispensasjon til helikopterflyging til Bjøllåvasstua - 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Bodø og Omegn turistforening 

DS 34/2018 Dispensasjon helikoptertransport i forbindelse med restaurering av 
Steinstua ved Nordre Bj.vatn - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Statskog 

DS 35/2018 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til droneflyving i forbindelse med 
forskning - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

DS 36/2018 Dispensasjon for utplassering av jervbås på Tjernfjellet, Junkerdalsura 
naturreservat - Jaktlaget Jervejegeran v/ Stein Halvorsen 

DS 37/2018 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til frakt av stolper - Indre Salten 
energi 

 

ST 33/2018 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.09.2018  

Referatsakene tas til orientering – ingen innspill til referatsakene - enstemmig 
 
 

RS 19/2018 Vedrørende deres spørsmål - Alf Kristiansen 

RS 20/2018 Referat fra oppstartsmøte i referansegruppa for besøksstrategien til 
Sjunkhatten nasjonalpark 

RS 21/2018 Hogge grantrær med store maskiner og fly dem borte med helikopter. 

RS 22/2018 SV: Junkerdalsura og fjerning av gran 

RS 23/2018 Rapport 2018 - Skjøtselsprosjekt Junkerdalsura naturreservat 

  



ST 34/2018 Søknad om utvidelse av hytte og platting ved Gåsvatn - 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Viggo Skogmo v. Bjørn Skogmo 

Forslag til vedtak 
Viggo Skogmo ved Bjørn Skogmo gis dispensasjon til å utvide hytte og anlegge platting 
utenfor sin hytte ved Store Gåsvatn i Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon 
gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- Hyttearealet skal ikke overstige 38 m².  
- Plattingen skal ikke overstige 22 m² 
- Eksisterende platting skal trekkes inn 2 meter fra vest og 1 meter fra sør, slik at 

utvendige mål blir 9 m x 6,7 m.  
- Dersom målene teknisk blir vanskelig å gjennomføre med tanke på underliggende 

gulvåser, kan tiltakshaver og nasjonalparkforvalter bli enige om andre mål innenfor 22 
m².  

- Plattingen skal males i mørke farger slik at denne glir inn i terrenget 
- Plattingen skal ikke ha rekkverk 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 35/2018 Forhåndsvarsel - mulig krav om retting av ulovlig oppført 
platting. 

Gåsvatnan landskapsvernområde, Bodø kommune. 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre, som forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan 
landskapsvernområde, varsler med dette at de vurderer å pålegge deg å rive den 
ulovlig oppførte plattingen på deres hytte ved Tverrbrennvatnet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Dette gjelder den plattingen som det ikke ble gitt dispensasjon 
for i 2009. 
 
Pålegget gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 69. 
 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.09.2018  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 36/2018 Søknad om tillatelse til etablering av 22 kv-kabelanlegg og 
nettstasjon - Saltfjellet landskapsvernområde - Helgeland Kraft Nett 
AS 

Forslag til vedtak 
Helgeland Kraft Nett AS gis dispensasjon til å etablere jordkabelanlegg og ny 
nettstasjon ved Stødi i Saltfjellet landskapsvernområde i forbindelse med etableringa 
av ERTMS (signalsystem) over Saltfjellet. Dispensasjon gis med hjemmel i 
verneforskriftas kap. VI.   
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

 Det skal ryddes opp etter at oppdraget er fullført 
 Saltfjellet reinbeitedistrikt skal orienteres om arbeidet  
 Sametinget skal kontaktes før gravearbeidene starter for å unngå skade på samiske 

kulturminner 
 Statskog Fjelltjenesten v. Kristian Sivertsen skal kontaktes før påbegynt anleggsarbeid 

(tlf: 988 42 329) 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.09.2018  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 37/2018 Sjunkhatten nasjonalpark - Status veien til Hola og veien 
videre 

Forslag til vedtak 
 

1) Nasjonalparkstyret går i dialog med Nordland Fylkeskommune, Fauske kommune og 
Håla veiforening med sikte på å få klarhet i den reelle tilstanden og kostnader for 
utbedring av brua ved utløpet av Graurvatnet i Fauske kommune.  
 

2) Nasjonalparkstyret bevilger over bestillingsdialogen 2019 midler til gjennomføring av en 
spesial inspeksjon av brua. Det tas i den forbindelse sikte på en felles befaring av brua.    

 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.09.2018  
 
Styrets behandling 
Kjell Mange Johansen fremmet et alternativt forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret går i dialog med Nordland Fylkeskommune, Fauske kommune og 
Håla veiforening med sikte på å få klarert ansvarsforholdet for å opprettholde veien, 
herunder den reelle tilstanden og kostnader for utbedring av brua ved utløpet av 
Graurvatnet i Fauske kommune.  
 
Det nye forslaget ble satt opp mot innstillinga. Kjell Magne Johansen sitt forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Nasjonalparkstyret går i dialog med Nordland Fylkeskommune, Fauske kommune og 
Håla veiforening med sikte på å få klarert ansvarsforholdet for å opprettholde veien, 
herunder den reelle tilstanden og kostnader for utbedring av brua ved utløpet av 
Graurvatnet i Fauske kommune.  
 
 
 
 

ST 38/2018 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bygging av båtutsett 
ved Rosna - Sulitjelma jeger- og fiskeforening 

Forslag til vedtak 
Behandling av søknad fra Sulitjelma og omegn turistforening om tillatelse til å bygge en 
enkel platting for inn- og utsett av båter i Rosna utsettes til ferdig utkast til revidert 
forvaltningsplan, inkludert besøksstrategi, for Junkerdal nasjonalpark foreligger.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.09.2018  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 39/2018 Søknad om dispensasjon - Oppføring av redskapsbu  på 
Bredek - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Statskog SF 

Forslag til vedtak 
Statskog SF gis med dette dispensasjon fra forbudet mot inngrep som kan endre 
landskapets art eller karakter for å sette opp driftsbygning ved Bredek innenfor 



Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kapittel IV, 
punkt 1.1 med hjemmel i §48 i naturmangfoldloven. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Driftsbygningen skal oppføres i henhold til omsøkt plassering, og tidligere gitt 
dispensasjon  

 Den kan ha mål som oppgitt i søknaden og laftes i tømmer med torvtak.  
Bygningen skal ha nøytrale farger. 

 Dispensasjonen er gyldig to år fra vedtaksdato. Om bygging av driftsbygning 
ikke har startet opp da, faller dispensasjonen bort. 

 
Statskog SF gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark for bruk av helikopter til frakt av materialer til ny driftsbygning på Bredek. 
Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kap. 4, punkt 1 med hjemmel i kap. 4, punkt 3. 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder transport av tømmerkoie, materialer og utstyr til ny 
driftsbygning 

 Transporten skal foregå innenfor ei uke i løpet av perioden 13.september – 31. 
oktober 2018. Oppsynet ved Kristian Sivertsen skal varsles før transporten 
starter. 

 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 40/2018 Utkast til besøksstrategi for Sjunkhatten nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar utkast til besøksstrategi for Sjunkhatten 
nasjonalpark til orientering, og oversender dette til Miljødirektoratet med følgende 
innspill/endringer: 
- 
- 
- 
- 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.09.2018  
 
Styrets behandling 



I vedtaket er det lagt opp til at styret skal komme med innspill: 
 
 
Astrid Tove Olsen: Utvikle og ta i bruk teknologi i formidling av naturverdier, naturens 
egenverdi og betydning i tradisjonell bruk. Bruk teknologi til å lede gjester inn i eller bort 
fra områder i henhold til verneinteresser, også gjennom året- Hvor tiltaket (som for 
eksempel dataspill) skal spisses mot ungdom, bidra til kunnskapsbygging hvor det å 
ivareta naturverdiene gjennom riktig bruk skaper vinnere. Vinnerne kan gjerne 
premieres gjennom tiltak i nasjonalparken. Overlevelsesspill kan være et tema.   
 
Monika Sandaa: Innarbeide et eget punkt om hvordan det skal gis info til besøkende 
når det gjelder bakgrunn,forholdsregler, tiltak og konsekvens av spredning av 
dyresykdommer 
 
Lars Evjenth: Besøksstrategien bør være tydelig på hva man ønsker for 
informasjonsarbeidet for Sjunkhatten nasjonalpark 
 
Geir Waage: Sak til neste styremøte om ressurssituasjonen i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre. Settes opp et nytt møte i oktober i forbindelse med statsbudsjettet.  
 
Geir Waage: Referatene med innspill fra referansegruppa vedlegges vedtaket og 
oversendes Miljødirektoratet til faglig godkjenning. 
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar utkast til besøksstrategi for Sjunkhatten 
nasjonalpark til orientering, og oversender dette til Miljødirektoratet med følgende 
innspill/endringer: 

 Besøksstrategien bør utvikle og ta i bruk teknologi i formidling av naturverdier, naturens 
egenverdi og betydning i tradisjonell bruk. Bruk teknologi til å lede gjester inn i eller bort 
fra områder i henhold til verneinteresser, også gjennom året- Hvor tiltaket (som for 
eksempel dataspill) skal spisses mot ungdom, bidra til kunnskapsbygging hvor det å 
ivareta naturverdiene gjennom riktig bruk skaper vinnere. Vinnerne kan gjerne 
premieres gjennom tiltak i nasjonalparken. Overlevelsesspill kan være et tema.   

 Innarbeide et eget punkt om hvordan det skal gis info til besøkende når det gjelder 
bakgrunn, forholdsregler, tiltak og konsekvens av spredning av dyresykdommer 

 Besøksstrategien bør være tydelig på hva man ønsker for informasjonsarbeidet for 
Sjunkhatten nasjonalpark 

 Referatene med innspill fra referansegruppa vedlegges vedtaket og oversendes 
Miljødirektoratet til faglig godkjenning. 

 Sak om ressurssituasjonen i Midtre Nordland nasjonalparkstyre – settes opp på et eget 
styremøte 23. oktober.  

 
 
 
 



ST 41/2018 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om flyging med drone - 
Bodø og omegn turistforening 

Forslag til vedtak 
Bodø og omegn turistforening gis avslag på søknad om tillatelse til å bruke drone til 
filming av Argaladhytta i forbindelse med revisjon av informasjon. 
Avslaget gis med hjemmel i verneforskriftens §3 pkt. 7.3 a.  
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Styrets behandling 
Geir Waage fremmet et alternativt forslag til vedtak: 
Bodø og omegn turistforening gis tillatelse til å bruke drone til filming av Argaladhytta i 
forbindelse med revisjon av informasjon. Dispensasjon gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48.  

- Filmingen skal gjennomføres i løpet av 30 minutter 
- Filming skal skje innen en radius på 200 meter fra hytta 

 
Styret vurderer at med gitte vilkår vil ikke tiltaket påvirke verneverdiene eller 
verneformålet nevneverdig.  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Bodø og omegn turistforening gis tillatelse til å bruke drone til filming av Argaladhytta i 
forbindelse med revisjon av informasjon. Dispensasjon gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48.  

- Filmingen skal gjennomføres i løpet av 30 minutter 
- Filming skal skje innen en radius på 200 meter fra hytta 

 
Styret vurderer at med gitte vilkår vil ikke tiltaket påvirke verneverdiene eller 
verneformålet nevneverdig.  
 
 
 
 

ST 42/2018 Søknad om helikoptertransport i forbindelse med 
uttransport av skutt elg - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Statskog 
SF v. Lars Movik 

Forslag til vedtak 
Statskog Helgeland gis dispensasjon fra verneforskriftene for Saltfjellet–Svartisen 
nasjonalpark for begrensa bruk av helikopter i forbindelse med utfrakt av elgslakt. 
Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
 
Transporten skal koordineres via Statskog Helgeland som også er ansvarlig for at 
vilkårene oppfylles i forhold til det enkelte jaktlag. 
 



 Det skal tas hensyn til eksisterende dyreliv ved flyging og forstyrrelse skal begrenses i 
størst mulig grad 

 Enhver form for terrenginngrep i forbindelse med landingsplass tillates ikke. 
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. De enkelte jaktlag 

gis informasjon om kontaktpersoner i de respektive reinbeitedistrikt. 
 Dispensasjonen gjelder kun for frakt av elgslakt. 
 Dispensasjon gjelder for Bjøllådalen, Blakkådalen, Stormdalen/Tespdalen og 

Glomdal/Vesterdalen 
 For jaktfeltene Bjøllådalen, Blakkådalen og Glomdal/Vesterdalen gjelder dispensasjon 

for samlet inntil åtte turer per år – 2 turer pr. jaktområde 
 For jaktfeltet Stormdalen/Tespdalen gjelder dispensasjon for inntil 4 turer pr. år, maks 2 

turer per jaktperiode.  
 Dispensasjonen gjelder for 2018 
 Oppsynet skal varsles når dispensasjonen benyttes 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 
  



ST 43/2018 MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Jon-Anders Kuhmunen. Bygging av 
elementlavo ved Hessihompvatnet. 

Forslag til vedtak 
Vedtak 1:  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar klagen fra Fylkesmannen i Nordland delvis til 
følge: Styret har: 

- Endret hjemmelsbruk fra naturmangfoldlovens § 48 til verneforskriftens kap. IV punkt 
1.3 

- Gjort avveininger for og imot tiltaket, og begrunnet disse 
- Gjort vurderinger knyttet til botanikk og friluftsliv 
- Alternativ plassering er vurdert, og satt som vilkår for positivt utfall i saken 

Vedtak 2:  
Jon Anders Kuhmunen (Saltfjellet reinbeitedistrikt) gis på bakgrunn av de nye 
vurderingene dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for 
å bygge en elementlavvo/plankelavvo ved Hessihompvatnet.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Lavvoen skal ha en størrelse og utforming (diameter 4,4 m) som beskrevet i søknaden. 
 Lavvoen skal være oppført i løpet av 2018-2020. 
 Lavvoen skal plasseres vest for Jeger og fisk hytta ved sørenden av Hessihompvatnet, 

jfr. vedlagte kart. 
 Lavvoen skal tas inn i førstkommende distriktsplan for Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens Kap. IV, punkt 1.3, 4. strekpunkt 
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Styrets behandling 
Geir Waage fremmet forslag om å ta bort siste del av setninga i vedtak 1, fjerde punkt 
om alternativ plassering: «og satt som vilkår for positivt utfall i saken».   
Siste punkt endres til «Alternativ plassering er vurdert». Enstemmig vedtatt.  
 
 
Geir Waage fremmet også forslag om å endre tredje punkt i vedtak 2: 
Nasjonalparkstyret mener reindriftsnæringa er en viktig næring. Og har etter en samlet 
vurdering har nasjonalparkstyret landet på at lavvoen kan plasseres som omsøkt.  
 
Alternativt vedtak ble vedtatt 10 mot 1 stemme. Lavvoen kan plasseres som omsøkt.  
 
  



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Vedtak 1:  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar klagen fra Fylkesmannen i Nordland delvis til 
følge: Styret har: 

- Endret hjemmelsbruk fra naturmangfoldlovens § 48 til verneforskriftens kap. IV punkt 
1.3 

- Gjort avveininger for og imot tiltaket, og begrunnet disse 
- Gjort vurderinger knyttet til botanikk og friluftsliv 
- Alternativ plassering er vurdert. 

Vedtak 2:  
Jon Anders Kuhmunen (Saltfjellet reinbeitedistrikt) gis på bakgrunn av de nye 
vurderingene dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for 
å bygge en elementlavvo/plankelavvo ved Hessihompvatnet.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Lavvoen skal ha en størrelse og utforming (diameter 4,4 m) som beskrevet i søknaden. 
 Lavvoen skal være oppført i løpet av 2018-2020. 
 Nasjonalparkstyret mener reindriftsnæringa er en viktig næring. Og har etter en samlet 

vurdering har nasjonalparkstyret landet på at lavvoen kan plasseres som omsøkt. 
 Lavvoen skal tas inn i førstkommende distriktsplan for Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens Kap. IV, punkt 1.3, 4. strekpunkt 
 
 

ST 44/2018 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.09.2018  
 

Spørsmål og svar 
Det innkalles til nytt styremøte 23. oktober. To saker til behandling som bør tas i 
forbindelse med neste års statsbudsjett.  
 

Geir Waage ønsker en gjennomgang av kriteriene for å være 
nasjonalparkkommune. Sekretariatet tar kontakt med Hilde Sofie Hansen i Rana 
kommune som har utarbeidet innspill til prosessen.  

 
Stortinget – Opprop om ressurssituasjonen i Midtre Nordlands nasjonalparker, 
med fokus på forvaltning og informasjon. Sekretariatet ser på premissene som 
ble lagt til grunn for å lage et stort nasjonalparkstyre.   

 
 
 


