
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Storjord 
Dato: 02.03.2017 
Tidspunkt: 09:00 – 13:30 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Siv Mossleth Leder 
Kjell Magne Johansen Medlem 
Sverre Hagen Medlem 
Lars Kr. H. Evjenth Medlem 
Torsten Simonsen Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Annfinn Pavall Medlem 
Anne Wiik Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Monika M. Sandaa Medlem 
Lisa Maria Blind Medlem 
Geir Waage 
Per Thomas Kuhmunen 

NESTL 
Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Eva Stina Anderson Medlem 
Astrid Tove Olsen Medlem 

 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
Linda Eide Geir Waage 
Inga-Lill Sundset 
Per Ole Andersen Oskal 

Lisa Maria Blind 
Per Thomas Kuhmunen 

 
Merknader 
Varsel om innkalling hadde ulikt møtetidspunkt som den 
faktiske innkallinga. Dette resulterte i at flere 
styremedlemmer kom for sent til møtet.  



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

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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 1/2017 Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 
ST 2/2017 Delegerte saker  2003/577 
DS 1/2017 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt 

av ved inn til gapahukene - Saltfjellet / Svartisen 
nasjonalpark - Alberthaugen skole 

 2017/239 

DS 2/2017 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for bruk 
av snøscooter til persontransport til Mavas - Inger 
Korsvik Kampli 

 2016/1781 

DS 3/2017 Lahko nasjonalpark/ Langvassdalen NR - Søknad 
om dispensasjon fra verneforskriften - John Inge 
Aadahl 

 2017/531 

DS 4/2017 Junkerdal nasjonalpark -  Dispensasjon for 
motorisert transport til hytte ved Solvågvatnet - 
Saltdal jeger- og fiskerforening 

 2012/9009 

DS 5/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Harald 
Schjølberg 

 2013/1248 

DS 6/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Kjell 
Arne Carlsen 

 2013/382 

DS 7/2017 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet - Bengt Jacobsen 

 2017/1028 

DS 8/2017 Ekstraordinær dispensasjon. Motorisert 
persontransport til hytte. Terje Berg. Gåsvatnan 
landskapsvernområde. 

 2016/1290 

DS 9/2017 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
Saltfjellet landskapsvernområde. Saltdal 
kommune 

 2017/781 

DS 
10/2017 

Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og 
diverse utstyr til privat hytte ved Kjemågavatnet. 
Bård Ellingsen 

 2016/467 

DS 
11/2017 

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet- Fauske- 
og Sørfold saueholdsforening 

 2012/7868 

DS 
12/2017 

Reinhornrennet 2017. Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for preparering av 
løypetrase. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - IL  
Stormfjell - Beiarn 

 2012/1346 

DS 
13/2017 

Dispensasjon for motorisert transport i forbindelse 
med tilsyn av Solvågvatnet - Saltdal kommune 

 2014/3552 



DS 
14/2017 

Dispensasjon for motorisert transport til hytter i 
Junkerdal nasjonalpark  - Sulitjelma og Omegn 
Turistforening 

 2013/789 

DS 
15/2017 

Ekstraordinær søknad motorisert transport til 
hytte - Svein Gunnar Albrigtsen 

 2013/809 

DS 
16/2017 

Ekstraordinær dispensasjon. Motorisert 
persontransport til hytte. Sissel PettersenSøknad 
om dispensasjon - motorferdsel - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Sissel Pettersen 

 2012/6759 

ST 3/2017 Referatsaker  2003/577 
RS 1/2017 Gapahukene i Tollådalen. Avvirkning av 

granplantefelt 
 2016/8585 

RS 2/2017 Vedr granskogen ved gapahukan i Tollådalen - 
Saltfjellet / Svartisen nasjonalpark - Alberthaugen 
skole 

 2016/8585 

RS 3/2017 Ønske om bevaring av granplantefeltet ved 
Trones skoles leirplass i Tollådalen - Beiarn 

 2016/8585 

RS 4/2017 Innsigelse - Fjerning av granskog i Tollådalen - 
Saltfjellet / Svartisen nasjonalpark - Salten 
pitesamisk forening 

 2016/8585 

RS 5/2017 Granplantefeltet i Tollådalen. Innsigelse  2016/8585 
RS 6/2017 Vedr hogst av gran - Tollådalen - Beiarn  2016/8585 
RS 7/2017 Rago nasjonalpark - Referat fra møte om trase 

Nordfjorden - Litlverivatnet 
 2017/984 

RS 8/2017 Høring -  Nordlandsruta - en drivkraft i friluftslivs- 
og reiselivsutviklingen i Indre-Nordland 

 2016/4837 

RS 9/2017 Vedtak i klagesak - Dispensasjon for preparering 
av skiløype på Beiarfjellet - Gåsvatnan 
landskapsverneområde - Beiarn kommune og IL 
Stormfjell 

 2012/7237 

RS 
10/2017 

Vedtak i klagesak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Storlia naturreservat - Prosjekt 
Utmark - Tespdalen Rovviltlag 

 2016/3283 

RS 
11/2017 

VS: Høring marin verneplan - regional 
adresseliste 

 2017/1244 

ST 4/2017 Besøksstrategi - Fremdriftsplan for Midtre 
Nordland nasjonalparkstyrets fem nasjonalparker 

 2015/4072 

ST 5/2017 Làhko nasjonalpark - Kunnskapsinnhenting 
reiselivsbedrifter og reiselivsstrategier 

 2017/1351 

ST 6/2017 Junkerdal nasjonalpark - Skiltplan  2017/1421 
ST 7/2017 Junkerdal nasjonalpark - Revidering 

forvaltningsplan med utarbeiding av 
besøksstrategi 

 2017/1256 

ST 8/2017 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bruk av  2016/8950 



helikopter - Indre Salten paragliderklubb 
ST 9/2017 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til 

bruk av snøscooter gjennom Metskidalen til 
Mavas - Jon Erik Evenstrøm 

 2016/1781 

ST 
10/2017 

Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon 
fra verneforskriften til bygging av altan ved 
Sundvatnet (Håkonbu) - Gildeskål jeger- og 
fiskeforening 

 2017/750 

ST 
11/2017 

Klage på forvalters vedtak. Dispensasjon for frakt 
av ved inn til gapahukene i Tollådalen, Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark 

 2017/239 

ST 
12/2017 

Søknad om fuglehundprøver. Semska-Stødi 
naturreservat, Dypen naturreservat og Stor 
Graddis naturreservat. Fuglehundutvalget Bodø 
jeger og fiskeforening 

 2015/7191 

ST 
13/2017 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - 
Bygging av utedo på Inner-Bredek - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Statskog SF 

 2016/2153 

ST 
14/2017 

Sjunkhatten nasjonalpark - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra verneforskriften til motorisert 
ferdsel - Valnesfjord helsesportsenter 

 2012/1297 

ST 
15/2017 

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften for oppføring av 
lite hus på kaiflåte i Sjunkfjorden - Alf Kristiansen 

 2016/9066 

ST 
16/2017 

MIDNOR - Innspill til videre prosess - Sykling og 
organisert ferdsel i verneområder 

 2017/1013 

ST 
17/2017 

Spørsmål/Svar  2003/577 

ST 
18/2017 

Utsettelse av granhogst i Tollådalen  2016/8585 

 
 

ST 1/2017 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
 

Innkalling og protokoll godkjennes – enstemmig 
Siv Mossleth ønsket å presisere at innkalling og saksliste til forrige styremøte ikke 
hadde kommet frem til Audgar Carlsen før dagen etter møtet. Annfinn Pavall som også 
mottar sakslista pr. post hadde fått denne i god tid og meldt forfall til møtet.  
 
 
 



ST 2/2017 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
 
Det ble gitt dispensasjon i alle delegerte saker. Delegerte saker tas til orientering. 
Enstemmig.  
 
 
 



DS 1/2017 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved inn til gapahukene - 
Saltfjellet / Svartisen nasjonalpark - Alberthaugen skole 

DS 2/2017 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for bruk av snøscooter til 
persontransport til Mavas - Inger Korsvik Kampli 

DS 3/2017 Lahko nasjonalpark/ Langvassdalen NR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - John Inge Aadahl 

DS 4/2017 Junkerdal nasjonalpark -  Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved 
Solvågvatnet - Saltdal jeger- og fiskerforening 

DS 5/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet 
- Harald Schjølberg 

DS 6/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet 
- Kjell Arne Carlsen 

DS 7/2017 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - 
Bengt Jacobsen 

DS 8/2017 Ekstraordinær dispensasjon. Motorisert persontransport til hytte. Terje Berg. 
Gåsvatnan landskapsvernområde. 

DS 9/2017 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet landskapsvernområde. 
Saltdal kommune 

DS 10/2017 Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for 
frakt av ved og diverse utstyr til privat hytte ved Kjemågavatnet. Bård Ellingsen 

DS 11/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet- Fauske- og Sørfold saueholdsforening 

DS 12/2017 Reinhornrennet 2017. Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for preparering 
av løypetrase. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - IL  Stormfjell - Beiarn 

DS 13/2017 Dispensasjon for motorisert transport i forbindelse med tilsyn av Solvågvatnet 
- Saltdal kommune 

DS 14/2017 Dispensasjon for motorisert transport til hytter i Junkerdal nasjonalpark  - 
Sulitjelma og Omegn Turistforening 

DS 15/2017 Ekstraordinær søknad motorisert transport til hytte - Svein Gunnar 
Albrigtsen 

DS 16/2017 Ekstraordinær dispensasjon. Motorisert persontransport til hytte. Sissel 
PettersenSøknad om dispensasjon - motorferdsel - Gåsvatnan landskapsvernområde - 
Sissel Pettersen 

ST 3/2017 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 



Administrasjonen ble bedt om å orientere om alle referatsakene som angikk avvirkning 
av granplantefelt i Tollådalen. Administrasjonen presenterte et nytt brev fra Pitesamisk 
forening som ble mottatt etter at sakslista ble sendt ut til styret.  
 
Audgar Carlsen ønsket å legge frem en ny styresak. Styreleder og et enstemmig styre 
godtar at saken tas til behandling som ST 18/2017.  

Styret tar referatsakene til orientering – enstemmig 
 
 
 

RS 1/2017 Gapahukene i Tollådalen. Avvirkning av granplantefelt 

RS 2/2017 Vedr granskogen ved gapahukan i Tollådalen - Saltfjellet / Svartisen 
nasjonalpark - Alberthaugen skole 

RS 3/2017 Ønske om bevaring av granplantefeltet ved Trones skoles leirplass i Tollådalen 
- Beiarn 

RS 4/2017 Innsigelse - Fjerning av granskog i Tollådalen - Saltfjellet / Svartisen 
nasjonalpark - Salten pitesamisk forening 

RS 5/2017 Granplantefeltet i Tollådalen. Innsigelse 

RS 6/2017 Vedr hogst av gran - Tollådalen - Beiarn 

RS 7/2017 Rago nasjonalpark - Referat fra møte om trase Nordfjorden - Litlverivatnet 

RS 8/2017 Høring -  Nordlandsruta - en drivkraft i friluftslivs- og reiselivsutviklingen i 
Indre-Nordland 

RS 9/2017 Vedtak i klagesak - Dispensasjon for preparering av skiløype på Beiarfjellet - 
Gåsvatnan landskapsverneområde - Beiarn kommune og IL Stormfjell 

RS 10/2017 Vedtak i klagesak - Dispensasjon fra verneforskriften - Storlia naturreservat - 
Prosjekt Utmark - Tespdalen Rovviltlag 

RS 11/2017 VS: Høring marin verneplan - regional adresseliste 

ST 4/2017 Besøksstrategi - Fremdriftsplan for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets fem nasjonalparker 

Forslag til vedtak 
Besøksstrategi for Láhko nasjonalpark skal oversendes Miljødirektoratet i 2017.  
 
Besøksstrategier for Rago nasjonalpark skal være ferdigstilt i 2018. 
 
Besøksstrategier for Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal og Sjunkhatten nasjonalpark skal 
være ferdigstilt i 2019.  
 
Dialogmøte med relevante aktører for besøksstrategiarbeid legges til styremøtet 2. juni 
2017.  Øvrige møter står spesifisert i hver enkelt parks fremdriftsplan.  



 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
Lars Evjenth la frem et endringsforslag til de vedlagte fremdriftsplanene: «representant 
for private hytteeiere strykes fra referansegruppa». - Enstemmig vedtatt.  
 
Siv Mossleth fremmet og et endringsforslag: «Referansegruppe: Aktuelle personer fra 
rådgivende utvalg, eller representanter utnevnt for rådgivende utvalg med nærmere 
tilknytting til det enkelte verneområder». - Enstemmig vedtatt. 
 

Styrets vedtak – enstemmig med de endringsforslagene som er foreslått i 
fremdriftsplanene: 
 
Besøksstrategi for Láhko nasjonalpark skal oversendes Miljødirektoratet i 2017.  

Besøksstrategier for Rago nasjonalpark skal være ferdigstilt i 2018. 

Besøksstrategier for Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal og Sjunkhatten nasjonalpark skal 
være ferdigstilt i 2019.  

Dialogmøte med relevante aktører for besøksstrategiarbeid legges til styremøtet 2. juni 
2017.  Øvrige møter står spesifisert i hver enkelt parks fremdriftsplan. 
 
 
 

ST 5/2017 Làhko nasjonalpark - Kunnskapsinnhenting reiselivsbedrifter og 
reiselivsstrategier 

Forslag til vedtak 
Gjennomgangen tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid med besøksstrategi for 
Làhko nasjonalpark.   

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 6/2017 Junkerdal nasjonalpark - Skiltplan 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar vedlagt skiltplan for stier innenfor Junkerdal nasjonalpark til 
etterretning. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 7/2017 Junkerdal nasjonalpark - Revidering forvaltningsplan med 
utarbeiding av besøksstrategi 

Forslag til vedtak 
Revidering av forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark startes opp i 2017 i 
henhold til framdrifts- og økonomiplan i vedlagt utkast til prosjektplan. 
 
Endelig prosjektplan og oppstartmelding for revidering av forvaltningsplanene legges 
fram på styremøte 2. juni 2017. 
 
I arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen skal det legges vekt på: 
- Utarbeiding av Besøksstrategi med tiltaksplan 
- Utarbeiding av Bevaringsmål 
- Nye aktuelle forhold som ikke er beskrevet i dagens plan 
- Nye kunnskaper om nasjonalparken 
 
I tillegg har styret følgende kommentarer og innspill: 
 
……………………………………..  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 8/2017 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bruk av helikopter - Indre 
Salten paragliderklubb 

Forslag til vedtak 
Indre Salten Paragliderklubb gis med dette avslag på søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet (lavtflyging og landing med helikopter) innenfor Junkerdal nasjonalpark. 
Avslaget gis med hjemmel i verneforskriftens §3 pkt. 6.1. 
 
Det innvilges ikke tillatelse til å arrangere Norges Cup i paragliding innenfor Junkerdal 
nasjonalpark. Avslaget gis med hjemmel i verneforskriftens §3 pkt. 5.1.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
Indre Salten Paragliderklubb hadde sendt ny og mer utfyllende søknad etter at 
sakslista ble sendt ut til styret. Denne ble presentert i møtet. Saken ble behandlet etter 
den nye søknaden.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 9/2017 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til bruk av 
snøscooter gjennom Metskidalen til Mavas - Jon Erik Evenstrøm 

Forslag til vedtak 
Jon Erik Evenström gis avslag på søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for 
persontransport gjennom Metskidalen innenfor Junkerdal nasjonalpark og over til Mavas. 
Avslaget gis med hjemmel i verneforskriftens §3 pkt. 6.1. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 10/2017 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til bygging av altan ved Sundvatnet (Håkonbu) - Gildeskål 
jeger- og fiskeforening 

Forslag til vedtak 
Gildeskål jeger- og fiskeforening gis avslag på søknad om tillatelse til bygging av altan/platting i 
tilknytning til hytte ved Sundvatnet innenfor Làhko nasjonalpark i henhold til § 3 pkt. 1.1 i 
verneforskriften.     
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
Siv Mossleth fremmet et alternativt forslag til vedtak:  
«Midtre Nordland nasjonalparkstyre utsetter saken til forvaltningsplan for Láhko 
nasjonalpark er vedtatt. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om en mer utfyllende 
søknad».  
 
Sivs forslag ble vedtatt med 10 stemmer, mot en stemme for administrasjonens vedtak.  

Styrets vedtak: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre utsetter saken til forvaltningsplan for Láhko 
nasjonalpark er vedtatt. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om en mer utfyllende 
søknad 
 
 
 

ST 11/2017 Klage på forvalters vedtak. Dispensasjon for frakt av ved inn til 
gapahukene i Tollådalen, Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Klagen tas ikke til følge da den ikke inneholder nye relevante opplysninger. Klagen 
synes å være utformet på grunnlag av en misforståelse av opprinnelig vedtak.  
 
Klagen oversendes Miljødirektoratet for sluttbehandling, 
 
Nasjonalparkstyret ser med spenning fram til at Miljødirektoratet gir en helhetlig 
vurdering av vår dispensasjonspraksis. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
Siv Mossleth fremmet forslag om å ta bort andre setning: 
«Klagen synes å være utformet på grunnlag av en misforståelse av opprinnelig vedtak» 
 
og siste setning i omforent forslag med Lars Evjenth:  
 



«Nasjonalparkstyret ser med spenning fram til at Miljødirektoratet gir en helhetlig 
vurdering av vår dispensasjonspraksis».  
 
Begge endringsforslagene ble vedtatt – enstemmig.  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Klagen tas ikke til følge da den ikke inneholder nye relevante opplysninger.  

Klagen oversendes Miljødirektoratet for sluttbehandling. 
 
 
 

ST 12/2017 Søknad om fuglehundprøver. Semska-Stødi naturreservat, Dypen 
naturreservat og Stor Graddis naturreservat. Fuglehundutvalget Bodø jeger 
og fiskeforening 

Forslag til vedtak 
Søknaden fra Bodø jeger og fiskeforening avslås for Dypen naturreservat og for Stor-
Graddis naturreservat. 
 
Søknaden fra Bodø jeger og fiskerforening innvilges for Semska-Stødi naturreservat. 
 
Avgjørelsene er fattet med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dersom det er rein i området skal Saltfjellet reinbeitedistrikt kontaktes. 
 Etter at fuglehundprøven er gjennomført skal det sendes en kortfattet rapport til Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre (fmnogro@.fylkesmannen.no) 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
Siv Mossleth fremmet et alternativ til første vilkår:  
 
«I forkant av prøven skal Saltfjellet reinbeitedistrikt kontaktes» 
 
Enstemmig vedtatt. 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Søknaden fra Bodø jeger og fiskeforening avslås for Dypen naturreservat og for Stor-
Graddis naturreservat. 

Søknaden fra Bodø jeger og fiskerforening innvilges for Semska-Stødi naturreservat. 

Avgjørelsene er fattet med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 I forkant av prøven skal Saltfjellet  reinbeitedistrikt kontaktes. 

 Etter at fuglehundprøven er gjennomført skal det sendes en kortfattet rapport til 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre (fmnogro@.fylkesmannen.no) 

 
 
 

ST 13/2017 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Bygging av utedo 
på Inner-Bredek - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Statskog SF 

Forslag til vedtak 
Statskog SF gis med dette tillatelse til å oppføre utedo ved sitt åpne husvær ved Inner-
Bredek i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana kommune. Dispensasjon gis med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- Utedoet skal utformes i henhold til søknad. 
- Utedoet skal plasseres nøytralt i terrenget. 
- Etter endt oppføring skal det ryddes på stedet. 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 14/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra 
verneforskriften til motorisert ferdsel - Valnesfjord helsesportsenter 

Forslag til vedtak 
Klage fra Naturvernforbundet i Nordland på vedtak i styresak 89/2016 den 20.12.2016 tas ikke 
til følge. Klagen oversendes klageinstansen, Miljødirektoratet for endelig behandling. 



 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.03.2017  
 
Arnfinn Pavall la frem en merknad om at det var oppgitt feil adresse til Duokta 
reinbeitedistrikt i kopimottaker-lista.  

Styrets vedtak – enstemmig:  
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 15/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for oppføring av lite hus på kaiflåte i Sjunkfjorden - Alf 
Kristiansen 

Forslag til vedtak 
Alf Kristiansen gis avslag på søknad om tillatelse av bygg på kaiflåte i tilknytning til hytte ved 
Hella i Sjunkfjorden innenfor Sjunkhatten nasjonalpark i henhold til § 3 pkt. 1.1 i 
verneforskriften.   
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 16/2017 MIDNOR - Innspill til videre prosess - Sykling og organisert 
ferdsel i verneområder 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har følgende innspill til videre prosess:  

- I forskriftsendringa bør det presiseres at sykling kan tillates etter eksisterende stier.  
- Bør ha en ordlyd i forskriftene som gjør det mulig å regulere denne typen aktivitet i 

forvaltningsplan.  
- Der er uproblematisk å fjerne skillet mellom organisert ferdsel av kommersielle og ikke 

kommersielle aktører i verneforskrifta for Junkerdal nasjonalpark 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at følgende stier ikke bør åpnes for sykling: 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: 
- Blakkådalen 



- Stormdalen 
- Namnlausdalen 
- Tollådalen 

Junkerdal: 
- Balvassdemningen – Fuglevatnet -  vestsiden og sørsiden Balvatnet 

Sjunkhatten:  

- Korsvikdalen-Gunnlegvatnet 
- Røsvik-Fridalen 
- Røsvik-Kinesknuben-Sætervatnet.  
- Vatnlia-Steigtind-Erlingbu.  
- Bringslimark-Drogevatnet.  
- Hola-Midtiskardvatnan  
- Hola-Nordskardet  
- Nordlivatnet- Finnkonnakken.  
- Heggmoen-Sørfjorden.  
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Siv Mossleth fremmet forslag om nytt strekpunkt:  
«Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at endringa om sykling i verneområder er 
vanskelig å håndtere. Styret ville foretrukket at stier hvor sykling tillates heller blir 
presisert».  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har følgende innspill til videre prosess:  

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at endringa om sykling i verneområder er 
vanskelig å håndtere. Styret ville foretrukket at stier som tillates til sykling heller ble 
presisert 

- I forskriftsendringa bør det presiseres at sykling kan tillates etter eksisterende stier.  
- Bør ha en ordlyd i forskriftene som gjør det mulig å regulere denne typen aktivitet i 

forvaltningsplan.  
- Der er uproblematisk å fjerne skillet mellom organisert ferdsel av kommersielle og ikke 

kommersielle aktører i verneforskrifta for Junkerdal nasjonalpark 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at følgende stier ikke bør åpnes for sykling: 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: 
- Blakkådalen 
- Stormdalen 
- Namnlausdalen 
- Tollådalen 

Junkerdal: 
- Balvassdemningen – Fuglevatnet -  vestsiden og sørsiden Balvatnet 

Sjunkhatten:  

- Korsvikdalen-Gunnlegvatnet 
- Røsvik-Fridalen 



- Røsvik-Kinesknuben-Sætervatnet.  
- Vatnlia-Steigtind-Erlingbu.  
- Bringslimark-Drogevatnet.  
- Hola-Midtiskardvatnan  
- Hola-Nordskardet  
- Nordlivatnet- Finnkonnakken.  
- Heggmoen-Sørfjorden.  

 
 
 
 

ST 17/2017 Spørsmål/Svar 
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ST 17/2017 – Spørsmål / Svar 
 
Skadefellingsuttak:  
 
Fylkesmannen har myndighet til å gi skadefellingstillatelse. Rovvilttelefon har døgnvakt, 
og en slik skadefellingstillatelse kan gis når som helst på døgnet, hele uken (også 
helg). 
 
I mange tilfeller må skadefellingslaget benytte seg av motorisert ferdsel inn i de 
områdene skadefellingstillatelsen gjelder for, og det kan ta opptil 2-3 dager før Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre får behandlet søknaden om motorisert ferdsel i forbindelse 
med uttaket. 
 
Siv Mossleth foreslår at Administrasjonen skriver sak til neste styremøte med forslag til 
smidig løsning i dialog med Fylkesmannen i Nordland.  
 
Tiltaksmidler: 
Uvanlig mange prosjekt satt på vent / utenfor postformål. Av totalt 44 prosjekt har 
Miljødirektoratet satt 17 på vent / avslått.  
Siv Mossleth ønsker at nasjonalparkstyret skriver brev til Miljødirektoratet å påpeke at 
spesielt disse prosjektene er viktig å gjennomføre: 
 
Prosjekt 4 – Informasjonstavler Láhko nasjonalpark.  
Prosjekt 9 – Spesifisere at disse åpne husværene ikke er turistforeningshytter.  
Prosjekt 13-15 – Brøyting innfallsport. Gamle avtaler som ligger til grunn for utbetaling 
av midler.  
 
Ing-Lill Sundset mener det bør være mulig å se på andre finansieringsordninger, blant 
annet fra Fylkeskommunen.  
 
Styret ber administrasjon sjekke ut mulighetene for å beholde tildelt pengesum over 
flere år dersom nasjonalparkstyret blir en juridisk enhet.  
 



Historieformidling Nordlandsmuseet 
Møte på Fauske hotell med Nordlandsmuseet.  
Invitasjon fra Nordlandsmuseet til å sitte i ei arbeidsgruppe.  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre bør sitte i referansegruppe og ikke i arbeidsgruppe.  
 
Sverre Hagen og Hanne Etnestad representerer nasjonalparkstyret i referansegruppa.  
 
 
 
 

ST 18/2017 Utsettelse av granhogst i Tollådalen 

Forslag til vedtak 
Uttak av granfelt i Tollådalen settes på vent. Feltet er ca. 100 år og ligger over 450 
meter over havet. Det undersøkes om det er spredning. Er spredningen så utbredt at 
det er et t problem? Setter grana modne frø så høyt?  
 
Det undersøkes hvilke dyr, fugler og insekter som etter alle år har tilpasset seg i denne 
oasen i et ellers goldt landskap.  
 
Flere skoler har i ca. i 30 år brukt bålplass og gapahuker til dag og overnattingssteder. 
Ved eventuelt hogging av feltet vil denne oasen bli ødelagt og vil i årtider bli en 
botanisk ørken.  
 
Andre uttak av gran i verneområdene må tas ut over en lengre tidsperiode å bydes 
fram for grunneiere og andre som er interessert.  
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Audgar Carlsen sitt forslag til vedtak ble lagt frem for styret.  
 
Audgar Carlsen sitt forslag fikk fem stemmer, seks stemte imot. Forslaget ble 
ikke vedtatt.  
 
 
 


