
 
 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Fauske hotell  
Dato: 15.09.2017 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Kjell Magne Johansen Medlem - Møteleder 
Eva Stina Anderson Medlem 
Sverre Hagen Medlem 
Torsten Simonsen Medlem 
Astrid Olsen Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Monika M. Sandaa Medlem 
Anne Wiik Medlem 
Lars Kr. H. Evjenth Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Siv Mossleth Leder 
Geir Waage Nestleder 
Per Thomas Kuhmunen Medlem 
Annfinn Pavall Medlem 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
Linda Eide Geir Waage 

 
Merknader 
Kjell Magne Johansen ble valgt som møteleder i fravær av 
Siv Mossleth og Geir Waage.  
 
Lisa Mari Blind hadde ikke meldt forfall til møtet. 
 
Lars Kr. H. Evjenth måtte forlate møtet etter ST 42/2017 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen Sekretariatsleder 
Hanne Etnestad Nasjonalparkforvalter 
Gunnar Rofstad Nasjonalparkforvalter 
Ronny Skansen  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  Arkiv- 
saksnr 

ST 
36/2017 

Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
37/2017 

Delegerte saker – Alle delegerte saker kan lastes 
ned på http://www.miljovedtak.no/ 

 2003/577 

DS 
32/2017 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til 
uttransport av felt elg - Bestandsplan 
elgforvaltning Sjunkan-Djupvik 

Tillatelse 2014/5327 

DS 
33/2017 

Làhko nasjonalpark - Dispensasjon for 
barmarkskjøring og luftfartøy - Saltfjellet 
reinbeitedistrikt 

Tillatelse 2014/5507 

DS 
34/2017 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til 
uttransport av felt elg i Øvre Valnesfjord (jaktfelt 5 
og 6) - Jaktlagene v/ Kjetil Jordbru 

Tillatelse 2013/8449 

DS 
35/2017 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon 
for landing med helikopter ved Bjellåvasstua - 
Bodø og Omegns Turistforening 

Tillatelse 2016/7162 

DS 
36/2017 

Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjell - 
Svartisen nasjonalpark - Transport av elgslakt - 
Freddy Olsen 

Tillatelse 2013/5948 

DS 
37/2017 

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften 

Tillatelse 2016/4531 

DS 
38/2017 

Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet - 
Svartisen nasjonalpark - Oppsetting av 
sommerdo ved Tåkeheimen - Bodø og omegn 
turistforening 

Tillatelse 2012/1336 

DS 
39/2017 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
helikoptertransport ved reparasjon av bru 
Fuglevassfossen - Sulitjelma og omegn 
turistforening 

Tillatelse 2013/789 

ST 
38/2017 

Referatsaker  2003/577 

RS 
22/2017 

Orientering om motorferdsel 030817 - 
Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet - 
Svartisen Nasjonalpark - Norges vassdrags- og 
energidirektorat ( NVE ) 

 2014/90 

RS 
23/2017 

Uttalelse i anledning omdisponering av 
lønnsmidler for naturveiledningsfunksjon 

 2017/4336 

RS 
24/2017 

Vedtak - Klage - Dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark  - 
Skadefellingslag - Fauske - Sørfold 

 2016/4646 

RS Angående mineralleting innenfor Junkerdal  2017/4992 



25/2017 nasjonalpark - Sulis Gull og Metall 
RS 
26/2017 

Angående orientering om planer for Sulis Gull og 
Metall Ltd - Kong Oskar-området - Junkerdal 
nasjonalpark 

 2017/4992 

RS 
27/2017 

Angående søknad om dispensasjon for landing 
med helikopter og prøveboring i Junkerdal 
nasjonalpark - Sulis Gull og Metall Ltd 

 2017/4992 

RS 
28/2017 

Orientering vedr planer for Sulis Gull og Metall 
Ltd - Fauske - Gruvedrift 

 2017/4992 

RS 
29/2017 

Referat besøksstrategimøte Inndyr  2017/1351 

RS 
30/2017 

Stadfestelse av vedtak - Klagesak - 
Fugleavvisere på reingjerder - Saltfjellet mellom 
Semska og Sørelva 

 2012/4012 

RS 
31/2017 

Brøyting av Fjellveien ti Navnløsvann fra 2018  2017/5117 

RS 
32/2017 

Referat og ønske om et møte  2012/6862 

ST 
39/2017 

Revidering av forvaltningsplan for Junkerdal 
nasjonalpark - Utsetting av oppstart for arbeidet 

 2017/1256 

ST 
40/2017 

Revidering forvaltningsplan Junkerdal 
nasjonalpark - endring framdriftsplan 

 2017/1256 

ST 
41/2017 

Forespørsel fra Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
om felles henvendelse vedrørende brunskilting i 
tilknytting til nasjonalparkene 

 2013/7487 

ST 
42/2017 

Sjunkhatten nasjonalpark - Mulig brudd på 
verneforskriften - Speiderlandsleir Nord v/ leirsjef 

U. off §24  2017/5174 

ST 
43/2017 

Làhko nasjonalpark - Oversendelse av 
forvaltningsplan til Miljødirektoratet for faglig 
gjennomgang 

 2015/3474 

ST 
44/2017 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - 
Helikoptertransport til Tåkeheimen - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Bodø og Omegns 
turistforening 

 2012/1336 

ST 
45/2017 

Spørsmål/Svar  2003/577 

 
 
  



ST 36/2017 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.09.2017  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Innkalling og protokoll fra forrige møte godkjennes 
 

ST 37/2017 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.09.2017  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
De delegerte sakene tas til orientering 
 
 
 

DS 32/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til uttransport av felt elg - 
Bestandsplan elgforvaltning Sjunkan-Djupvik 

DS 33/2017 Làhko nasjonalpark - Dispensasjon for barmarkskjøring og luftfartøy 
- Saltfjellet reinbeitedistrikt 

DS 34/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til uttransport av felt elg i 
Øvre Valnesfjord (jaktfelt 5 og 6) - Jaktlagene v/ Kjetil Jordbru 

DS 35/2017 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for landing med 
helikopter ved Bjellåvasstua - Bodø og Omegns Turistforening 

DS 36/2017 Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjell - Svartisen nasjonalpark - 
Transport av elgslakt - Freddy Olsen 

DS 37/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften 

DS 38/2017 Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark 
- Oppsetting av sommerdo ved Tåkeheimen - Bodø og omegn turistforening 

DS 39/2017 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for helikoptertransport ved 
reparasjon av bru Fuglevassfossen - Sulitjelma og omegn turistforening 

  



ST 38/2017 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.09.2017  

Styrets vedtak – enstemmig: 

Astrid Tove Olsen ba administrasjonen orientere om RS 31/2017 – brøyting av 
fjellveien til Navnløsvatnet. 
 
Referatsakene tas til orientering 
 

RS 22/2017 Orientering om motorferdsel 030817 - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet - Svartisen Nasjonalpark - Norges vassdrags- og 
energidirektorat ( NVE ) 

RS 23/2017 Uttalelse i anledning omdisponering av lønnsmidler for 
naturveiledningsfunksjon 

RS 24/2017 Vedtak - Klage - Dispensasjon for trening av løs hund på bjørn - 
Junkerdal nasjonalpark  - Skadefellingslag - Fauske - Sørfold 

RS 25/2017 Angående mineralleting innenfor Junkerdal nasjonalpark - Sulis Gull 
og Metall 

RS 26/2017 Angående orientering om planer for Sulis Gull og Metall Ltd - Kong 
Oskar-området - Junkerdal nasjonalpark 

RS 27/2017 Angående søknad om dispensasjon for landing med helikopter og 
prøveboring i Junkerdal nasjonalpark - Sulis Gull og Metall Ltd 

RS 28/2017 Orientering vedr planer for Sulis Gull og Metall Ltd - Fauske - 
Gruvedrift 

RS 29/2017 Referat besøksstrategimøte Inndyr 

RS 30/2017 Stadfestelse av vedtak - Klagesak - Fugleavvisere på reingjerder - 
Saltfjellet mellom Semska og Sørelva 

RS 31/2017 Brøyting av Fjellveien ti Navnløsvann fra 2018 

RS 32/2017 Referat og ønske om et møte 

  



ST 39/2017 Revidering av forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark 
- Utsetting av oppstart for arbeidet 

Forslag til vedtak 
Oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark 
utsettes til høsten 2018. Ny framdriftsplan for arbeidet legges fram for 
nasjonalparkstyret våren 2018. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.09.2017  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 

ST 40/2017 Revidering forvaltningsplan Junkerdal nasjonalpark - 
endring framdriftsplan 

Forslag til vedtak 
Klage fra FNF avvises da vedtaket i sak 33/2017 ikke er et enkeltvedtak som kan 
påklages. Vedtaket er å betrakte som melding om hvordan et arbeid skal organiseres.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har imidlertid stor forståelse for de argument som 
fremkommer i klagen. Det vektlegges også at FNF er en viktig aktør i vårt rådgivende 
utvalg. 
 
Arbeidet med revidering av forvaltningsplan Junkerdal nasjonalpark krever involvering 
og god dialog med ulike brukergrupper og andre relevante myndigheter. Det er spesielt 
viktig å involvere grunneiere, rettighetshavere og andre som er berørt av spesifikke 
retningslinjer i forvaltningsplanen.  
 
Det er viktig at man viderefører den gode prosessen som gikk forut for etablering av 
nasjonalparken og første generasjons forvaltningsplan. 
 
For å sikre at disse målsetninger blir ivaretatt må vårt sekretariat få bedre bistand fra 
brukergruppene. 
 
På første møte i Rådgivende Utvalg må utvalget forespørres hvordan de skal 
involveres i arbeidet for at man skal kunne gjennomføre en god prosess der alle 
berørte parter blir involvert. 
 
Sekretariatet må også ha en diskusjon med styret om hva som forventes av de 
forskjellige representantene i arbeidsgruppa og eventuell referansegruppe. 
 
Organiseringa av dette arbeidet må også klareres med Sametinget, jfr 
konsultasjonspliktet.  
 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.09.2017  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 

ST 41/2017 Forespørsel fra Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre om 
felles henvendelse vedrørende brunskilting i tilknytting til 
nasjonalparkene 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre takker ja til invitasjonen fra Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre om å delta på en felles henvendelse til Statens Vegvesen for å få på 
plass skilting fra veg/hovedveg til relevante startsteder/innfallsporter.  
 
Det er spesielt midler til gjennomføring og regionkontorenes ulike tolkning av 
regelverket rundt brunskilting som bør løftes frem som to viktige årsaker til manglende 
skilting i og rundt våre nasjonalparker.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.09.2017  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 

ST 42/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Mulig brudd på 
verneforskriften - Speiderlandsleir Nord v/ leirsjef 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret gir sekretariatet i oppgave å oversende saken til politiet for 
anmeldelse. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.09.2017  
 
Styrets behandling: 
Astrid Tove Olsen fremmet et alternativt vedtak: 
«Midtre Nordland nasjonalparkstyre registrerer Speiderbegelsens brudd på 
verneforskriftene i Sjunkhatten nasjonalpark blant annet ved å unnlate å søke om tiltak 
som er søknadspliktige.  
 
Dette er særdeles graverende. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om 
tilbakemelding for hvordan Speiderbevegelsen vil unngå at dette skjer i fremtida.  
 



Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer Speiderbevegelsen til å bruke eksemplet 
på skade påført naturen i Sjunkhatten nasjonalpark til samtale og refleksjon om tema 
sammen med speiderne.» 
 
Forslaget fra Astrid Tove Olsen ble satt opp til votering mot administrasjonen sitt 
forslag.  
 
Astrid Tove Olsen sitt forslag ble vedtatt – enstemmig.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre registrerer Speiderbegelsens brudd på 
verneforskriftene i Sjunkhatten nasjonalpark blant annet ved å unnlate å søke om tiltak 
som er søknadspliktige.  
 
Dette er særdeles graverende. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om 
tilbakemelding for hvordan Speiderbevegelsen vil unngå at dette skjer i fremtida.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer Speiderbevegelsen til å bruke eksemplet 
på skade påført naturen i Sjunkhatten nasjonalpark til samtale og refleksjon om tema 
sammen med speiderne. 

 
 
 
 

ST 43/2017 Làhko nasjonalpark - Oversendelse av forvaltningsplan til 
Miljødirektoratet for faglig gjennomgang 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oversender forvaltningsplanen til Miljødirektoratet for 
faglig gjennomgang med følgende endringer: 
 

1. …………. 
2. …………. 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.09.2017  
 
Styrets behandling: 
Monika M. Sandaa hadde tre innspill til endringer i planen: 
 
På side 4: «Forvaltningsplanen vil også fungere som en veileder for brukere av 
området, deriblant reindriftsaktører og frivillige organisasjoner.» 

- Endres til: Forvaltningsplanen vil også fungere som en veiledere for brukere av 
området, deriblant reindrift-, næring- og reiselivsaktører og frivillige organisasjoner  

 
Side 22: «Markedsføringen av nasjonalparken skal ligge på samme nivå som i dag» 

- Endres til: Markedsføringen av nasjonalparken skal ikke økes vesentlig fra dagens nivå  
 



Side 54: Punkt 5.4.3: 
- Tilføye et nytt punkt: Alt informasjonsmateriell skal være tilgjengelig for de lokale 

kommunene.  
 
Monika M Sandaa sine innspill til forvaltningsplanen ble vedtatt – enstemmig. 
Forvaltningsplanen endres på de punkter som ble foreslått av Sandaa.   
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oversender forvaltningsplanen for Láhko 
nasjonalpark til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang med følgende endringer: 
 
På side 4: «Forvaltningsplanen vil også fungere som en veileder for brukere av 
området, deriblant reindriftsaktører og frivillige organisasjoner.» 
Endres til: «Forvaltningsplanen vil også fungere som en veileder for brukere av 
området, deriblant reindrift-, næring- og reiselivsaktører og frivillige organisasjoner»  
 
Side 22: «Markedsføringen av nasjonalparken skal ligge på samme nivå som i dag» 
Endres til: «Markedsføringen av nasjonalparken skal ikke økes vesentlig fra dagens 
nivå»  
 
Side 54: Punkt 5.4.3: 
Nytt strekpunkt: «Alt informasjonsmateriell skal være tilgjengelig for de lokale 
kommunene».  
 
 

ST 44/2017 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - 
Helikoptertransport til Tåkeheimen - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
- Bodø og Omegns turistforening 

Forslag til vedtak 
Bodø og Omegns Turistforening v/Berit Irgens gis dispensasjon for transport av 
materialer og utstyr med helikopter til Tåkeheimen. Dette omfatter både lavtflyging og 
ladning med helikopter. Dispensasjonen gis med hjemmel i kap. IV, punkt 4.3 i 
verneforskriften for Saltfjellet–Svartisen nasjonalpark. 
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- Det gis anledning til å fly fritt antall helikopterløft til Tåkeheimen i løpet av én dag  
- Før første helikopterløft skal det gis beskjed til nasjonalparkforvalter Inge Ingvaldsen 

enten ved å sende SMS til 974 35 783 eller epost til fmnoiin@fylkesmannen.no 
- Dispensasjon er gyldig i perioden 15. september – 31. oktober 2017 
- Dersom det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til denne 
- BOT oppfordres til å gjennomføre transport på en hverdag for å minimalisere 

forstyrrelsen til eventuelle andre naturbrukere i området. Dette er ikke et absolutt krav. 
- Dispensasjon gjelder også persontransport til Tåkeheimen for snekker. Det gis ikke 

dispensasjon tilbake etter utført arbeid.   
- Det skal ryddes opp etter utført arbeid.  

 

mailto:fmnoiin@fylkesmannen.no


Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.09.2017  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 

ST 45/2017 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.09.2017  
 
Unntatt offentlighetssaker skal komme med på sakslista 
Administrasjon sjekker hvorfor flettinga av dokumentene gjør slik at u.off. saker faller 
bort fra sakslista. Skal fremgå at det er en sak for utvalget, uten at innholdet i saken 
skal være kjent.  
 
Samisk informasjon 
Styret vil synliggjøre samisk kultur ved å gi samisk språk plass på informasjonstavler 
om verneområdene. De ønsker at Sametinget skal ta et initiativ ovenfor 
Miljødirektoratet for å få de til å revurdere designmanualen og dens begrensninger 
ovenfor valg av språk (norsk – engelsk – tysk).  
 
Gran i Midtre Nordland  
Styret ønsker at administrasjon lager en overordnet sak om all gran i verneområdene. I 
saken skal det fremgå hvor det står gran som må avvirkes, og litt om status på de ulike 
prosjektene. Det bør også legges opp til en generell diskusjon for hvordan styret skal 
håndtere disse prosjektene i årene som kommer.  
 
Strategi for formidling av ny kunnskap 
Styret etterspør en arena for å tilgjengeliggjøre/formidle kunnskap som kommer frem av 
rapporter som styret bestiller. Eksempler fra dette styremøtet med sårbarhetsanalyse 
for Junkerdal nasjonalpark og kartlegging av barksopp i Rago. 
 
 
 
 


