
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Tårnvika, Kjerringøy (Bodø kommune)
Dato: 30.05.2012
Tidspunkt: 09:00 – 14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Johann Petter Røssvoll Medlem
Gudbjørg Navjord Medlem
Siv Mossleth Leder
Eva Stina Anderson Nestleder
Arild Nohr Medlem
Arne B. Vaag Medlem
Mari Ann Bjørkli Medlem
Lars Kr. H. Evjenth Medlem
Torstein Simonsen Medlem
Hilde Skogsholm
Arnfinn Pavall

Medlem
Medlem, møtte kl.14:10

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Lisa Maria Blind Medlem
Mats Jonas Pavall Medlem
Per Thomas Kuhmunen Medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for
Inga-Lill Sundset
Arnfinn Pavall

Lisa Maria Blind
Mats Jonas Pavall

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Hanne Etnestad
Ronny Skansen
Ole Petter 
Rundhaug

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 
42/2012

Referatsaker 2003/577

RS 7/2012 Ønsker svar på om tiltakshaver har fulgt opp 
vilkår for dispensasjon reingjerde Saltfjellet -
Jernbaneverket

2009/8056

RS 8/2012 Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Sjunkhatten nasjonalpark -
Færøy 69/1 - Motorferdsel

2011/1809

ST 
43/2012

Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 
44/2012

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om 
bygging av anneks ved hytte på Lønsdal - Morten 
Sæterhaug

2012/2686

ST 
45/2012

Rago nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for 
helikoptertransport Fjellrosen 2012 - Fauske og 
Sørfold jeger- og fiskerforening

2011/6720

ST 
46/2012

Verdiskaping - mulig samarbeidsprosjekt med 
Nordlandsforskning

2012/3590

ST 
47/2012

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark -
oppstartmelding utvidelse, revisjon forskrift og 
forvaltningsplan

2012/3644

ST 
48/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
tillatelse til bygging av utedo i Stabbursdalen, 
Beiarn kommune - Osbakk grunneierlag

2012/2399

ST 
49/2012

Utvikling av Nordland nasjonalparksenter til 
Nasjonalt naturhus - Pilotprosjekt 2013-2018 -

2012/3719



Høringsuttalelse

ST 
50/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til bruk av snøscooter for 
besøkskjøring fra Røsvik-Vassvika - Paal Eddie 
Pettersen

2012/2358

ST 
51/2012

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjoner i forbindelse med 
Avlsprogrammet for fjellrev 2012 - 2018 - Norsk 
institutt for naturforskning

2012/1976

ST 
52/2012

Balvatn reinbeitedistrikt - klage på vedtak i 
styresak 4/2012 - Søknader fra Røde Kors 
hjelpekorps i Bodø, Beiarn, Glomfjord, Saltdal, 
Fauske og Sulitjelma om kjentmannsturer i 
nasjonalparkene for perioden 2012-2015

2012/214

ST 
53/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Oppfølging av sak 
vedrørende ulovlig barmarkskjøring ved 
Hømmervatnet

2011/5852

ST 
54/2012

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - nytt bygg i 
tilknytning til reindriftshytte ved Stallogropa

2012/3621

ST 
55/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til bruk av ATV på barmark i 
forbindelse med tilsyn og sanking av sau ved 
Kvitbergvatnet - Stolpen gård (sak ettersendes)

2011/587

ST 
56/2012

Reguleringsplan for E6 Krokstrand - offentlig 
ettersyn - høringsuttalelse

2012/3418

ST 
57/2012

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - oppnevning av 
3 medlemmer til arbeidsutvalget

2012/3644

ST 
58/2012

MNNPS's besøk i kommunene høsten 2012 -
møteplan

2012/3647

ST Saltfjellet landskapsvernområde – Søknad om 
59/2012 dispensasjon for bygging av gapahuk ved Kjemåvatn –

Lønsdal Velforening   

ST
60/2012 Eventuelt 

ST 42/2012 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 



Styrets vedtak:

Sakene tatt til orientering

RS 7/2012 Ønsker svar på om tiltakshaver har fulgt opp vilkår for dispensasjon

RS 8/2012 MIDNOR - Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra verneforskriften -
Sjunkhatten nasjonalpark - Færøy 69/1 - Motorferdsel

ST 43/2012 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Styrets vedtak – enstemmig:

Møteinnkalling til dette møtet og protokoll fra styremøtet 28.mars 2012 godkjent.

Rutiner protokollgodkjenning:
- Protokoll sendes ut til styremedlemmene for kommentar – deretter utlegging på
heimeside
- Signatur av AU’s 3 medlemmer på neste møte 

ST 44/2012 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om bygging av anneks 
ved hytte på Lønsdal - Morten Sæterhaug

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

Søknad om tillatelse til oppføring av anneks i tilknytning til hytte ved Lønsdal innenfor 
Saltfjellet landskapsvernområde avslås i henhold til kap.IV pkt. 1 i verneforskriftene for 
landskapsvernområdet.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.



ST 45/2012 Rago nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for 
helikoptertransport Fjellrosen 2012 - Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskerforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

Fauske og Sørfold Jeger og Fiskerforening gis dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel 
i Rago nasjonalpark; kap. III pkt 2.4a, for nødvendig helikoptertransport i forbindelse med 
gjenoppsetting av Fjellrosen ved Litlverivatnet. Dispensasjonen er gitt etter naturmangfoldloven 
§ 48.

Dispensasjonen har følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer i løpet av juni – juli 2012, nasjonalparkstyret 

informeres når tidspunktet for transporten er bestemt.
 Transporten skal skje forbindelse med gitt dispensasjon for flytting og restaurering av 

hytta Fjellrosen.
 Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av flyvningen. Kontaktperson er 

Tore Veisetaune, tlf: 91627036.
 Nedsetting av materialer skal skje på en slik måte at den er mest mulig skånsom mot 

vegetasjonen.
 Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.
 Dispensasjonen skal tas med ved flyging og forevises ved kontroll.
 Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.
 Fauske og Sørfold Jeger- og Fiskerforening skal ta kontakt med Statskog og 

reindriftsaktørene i området for å eventuelt kunne samordne behov for 
helikoptertransport.

 Det skal tas hensyn til rein på beite – Duokta reinbeitedistrikt v/Signar Pavall, tlf: 
41557680, bør kontaktes før flyging.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 46/2012 Verdiskaping  - mulig samarbeidsprosjekt med 
Nordlandsforskning

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å samarbeide med Nordlandsforskning i 

utviklingen av en besøksstrategi for et eller flere av verneområdene hvor styret er 

forvaltningsmyndighet.



2. Første trinn i prosessen blir å kartlegge dagens bruk av områdene via en 

situasjonsanalyse.

3. Nordlandsforskning inviteres til å lede en søknadsprosess med mål å sikre ekstern 

finansiering av gjennomføringen av en situasjonsanalyse.

Styrets vedtak - enstemmig:

Som innstillingen.

ST 47/2012 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - oppstartmelding utvidelse, 
revisjon forskrift og forvaltningsplan

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre godkjenner oppstartmeldingen for utvidelse, revisjon 

av forskrift og forvaltningsplan og ber om at den sendes ut på bred høringsrunde til 

aktuelle instanser

2. Høringsfristen settes til 1.oktober 2012

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

ST 48/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om tillatelse til 
bygging av utedo i Stabbursdalen - Beiarn kommune - Osbakk grunneierlag

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:
Søknad om tillatelse til oppføring av utedo ved Midtre Gammåvatn i Stabbursdalen, innenfor 
Gåsvatnan landskapsvernområde, avslås i henhold til kap.IV pkt. 1 i verneforskriftene for 
landskapsvernområdet.

Styrets vedtak – enstemmig:

Søknad om tillatelse til oppføring av utedo ved Midtre Gammåvatn i Stabbursdalen, innenfor 
Gåsvatnan landskapsvernområde, avslås i henhold til kap.IV pkt. 1 i verneforskriftene for 
landskapsvernområdet.



Styret ber om at det i oversendelsesbrevet inviteres til samarbeid om å løse dette problemet 
utenfor verneområdet og i nærheten av parkeringsplass på Beiarfjellet.

ST 49/2012 Utvikling av Nordland nasjonalparksenter til Nasjonalt naturhus 
- Pilotprosjekt 2013-2018 - Høringsuttalelse

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre støtter styret i stiftelsen sitt forslag om å utvikle Nordland 
nasjonalparksenter til nasjonalt naturhus og anbefaler at Direktoratet for naturforvaltning
/Miljøverndepartementet gjennomfører en pilot i henhold til forslaget om nasjonalt naturhus.

Styrets behandling av saken:

Styremedlem Lars K. Evjenth erklærte seg som inhabil i saken begrunnet i at han sitter som 
styremedlem i stiftelsen Nordland nasjonalparksenter.

Styremedlem Arne B. Vaag vurderte seg selv som habil til å behandle saken selv om han sitter 
som medlem av rådet for Nordland nasjonalparksenter.

Styret sluttet seg til representantenes egne vurderinger og Lars K. Evjenth fratrådte.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.

ST 50/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til bruk av 
snøscooter for besøkskjøring fra Røsvik-Vassvika - Paal Eddie Pettersen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012

Forslag til vedtak:

Paal Eddie Pettersen gis avslag på søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
Sjunkhatten nasjonalpark til besøkskjøring med snøskuter fra Røsvik til Vassvika. Avslaget gis 
med hjemmel i verneforskriftens § 4 og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen.



ST 51/2012 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjoner i forbindelse med 
Avlsprogrammet for fjellrev 2012 - 2018 - Norsk institutt for naturforskning

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak 1:

Norsk institutt for naturforskning gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for 
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, kap. IV, pkt. 1.1, 4.1 og 6.1, for utsetting av forautomater 
og fotobokser samt motorferdsel i tilknytning til utsetting og drift. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. IV pkt. 8 i vernforskriften 
nasjonalparken) og kap.IV pkt 4.3  i verneforskriften for nasjonalparken.

Forslag til vedtak 2:

Norsk institutt for naturforskning gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene
for Saltfjellet landskapsvernområde, kapittel IV, pkt. 1 og 8, for utsetting forautomater og 
fotobokser samt motorferdsel i tilknytning til utsetting og drift. Dispensasjonen gis med hjemmel 
i naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for perioden 2012-2014.

 Dispensasjonen gjelder for inntil 14 stk forautomater fordelt på åtte (8) lokaliteter (inntil 

to (2) automater pr. lokalitet), inklusive seks (6) forlagertønner. Automatiske kamera og 

chiplesersystem plasserer i tilknytning til forautomatene.

 Dispensasjonen gjelder for inntil fire (4) landinger med helikopter pr. år i perioden 

1.oktober – 1.mars i forbindelse med utsetting av rev og transport av installasjoner

 Dispensasjonen gjelder nødvendig bruk av snøscooter i forbindelse med utsetting av rev 

og transport av installasjoner.

 Motorisert transport samkjøres i størst mulig grad med annen oppsyns- og 

oppdragsaktivitet innenfor verneområdene.

 Stein for steinsetting av forautomaten skal ikke hentes/brytes løs innenfor 

verneområdene.

 De kunstige hiene skal fjernes etter at tilvenningsperioden, dvs. den første vinteren, er 

over.

 Plassering av installasjonene skal skje i samarbeid med Statskog Fjelltjenesten (oppsyn 

for verneområdet).

 Tilsyn og oppfølging av installasjonene skal utføres av oppsynet for verneområdet, som 

en del av oppsynsarbeidet i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 

landskapsvernområde.

 Ved en eventuell avvikling av forsøket skal alt utstyr; foringsautomater, fotoautomater 

osv. (inkluderer også tilfraktet stein) fjernes.

 Hvis det er rein i området, skal det tas spesielt hensyn til denne.

Styrets behandling:
Vilkåret “De kunstige hiene skal fjernes etter at tilvenningsperioden, dvs. den første vinteren, er over” 

tas ut da utplassering av kunstige hi ikke omfattes av søknaden.



Forslag fra Eva-Stina Andersson om tillegg som tas med i vedtaket: “Reindrifta ønsker ikke utsetting av 

forautomater vest for Bjøllådalen da områdene er viktige kalvingsområder for rein.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen unntatt vilkårenes pkt. 7 og med tillegg som foreslått.

ST 52/2012 Balvatn reinbeitedistrikt - klage på vedtak i styresak 4/2012 -
Søknader fra Røde Kors hjelpekorps i Bodø, Beiarn, Glomfjord, Saltdal, 
Fauske og Sulitjelma om kjentmannsturer i nasjonalparkene for perioden 
2012 - 2015

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

Klage fra Balvatn reinbeitedistrikt vedrørende vedtak 5, 6 og 7 (punkt 4) i sak 4/2012 tas ikke til 
følge. Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.

Styrets behandling:
Styret uttrykker forståelse for reindriftas ønske om å kunne legge kjøringen utenom den sårbare 
kalvingstida på våren. Ellers ber styret om å bli tatt med på råd i den forestående revisjonen av 
gjeldende rundskriv fra 1999 om øvelses- og redningstjeneste i verneområder.

Styrets vedtak – enstemmig:
1. Styret har forståelse for innholdet i klagen til Balvatn reinbeitedistrikt, men vurderer det 

som mest ryddig at omfang og tidspunkt for kjentmannskjøring avklares via klagesaken –
jfr. ST-sak 33/2012 behandlet i møte 28.3.2012.

2. Klage fra Balvatn reinbeitedistrikt vedrørende vedtak 5, 6 og 7 (punkt 4) i ST-sak 4/2012 
tas ikke til følge. Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for 
endelig behandling.

3. Styret ber om å bli tatt med på råd i det pågående arbeidet med revidering av rundskriv 
vedrørende øvelses- og redningstjeneste i verneområder.

ST 53/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Oppfølging av sak vedrørende ulovlig 
barmarkskjøring ved Hømmervatnet

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

Anmeldelse med saksdokumenter og bildevedlegg oversendes Salten politidistrikt. 

Styrets vedtak – enstemmig:



Som innstillingen.

ST 54/2012 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - nytt bygg i tilknytning til 
reindriftshytte ved Stallogropa

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre anmelder saken til Helgeland politidistrikt da badstua er 

bygd uten dispensasjon fra gjeldende verneforskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

2. Styret ber samtidig Fylkesmannen i Nordland om å vurdere tiltaket i forhold til §§ 69-73 i nml. 

Kap. IX

Styrets behandling:
Et flertall ønsker ikke å anmelde saken til Helgeland politidistrikt, men sende den over til 
Fylkesmannen i Nordland. Standpunktet begrunnes med behovet for flere opplysninger i saken 
og at en ikke trenger å ta stilling nå. De henviser også til at en må skille mellom behovet 
reindriftsnæringa har i sin yrkesutøvelse og andre hytter i verneområdet.

Mindretallet støtter innstillingen og begrunner det med at eventuelle gamle planer ble nullstilt 
gjennom vernevedtaket i 1989. De påpeker at bygget er oppført i strid med verneforskriften for 
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og at gjeldende regelverk bør være velkjent for 
reinbeitedistriktet. De mener at alle brudd på verneforskrift må behandles likt og at saken er 
godt nok utredet for å kunne fatte vedtak i samsvar med innstilling.

Styrets vedtak – vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Mindretallet stemte for innstillingen:

1. Styret ber Fylkesmannen i Nordland om å vurdere tiltaket i forhold til §§ 69-73 i nml. Kap. IX

ST 55/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til bruk av ATV på barmark i 
forbindelse med tilsyn og sanking av sau ved Kvitbergvatnet - Stolpen gård

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

Stolpen gård ved Steinar og Øyvind Stolpen gis med dette avslag på søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
for å bruke ATV i forbindelse med tilsyn og sanking av sau på utmarksbeite ved Kvitbergvatnet.



Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriftens kapittel IV pkt. 7, med hjemmel i kapittel IV, 
pkt. 3 andre ledd i landskapsvernområdet og for nasjonalparken fra forskriftens kapittel IV, pkt. 
4.1 med hejmmel i kapittel IV, punkt 4.3, tredje ledd.

Styrets behandling:
Pågående klagesak er ikke ferdigbehandlet og det bør legges trykk på MD slik at saken kan 
ferdigbehandles før ny beitesesong starter. Styret må ha svar fra MD innen 14 dager.

Styrets vedtak – enstemmig:

Saken oversendes AU for behandling når vedtak foreligger fra MD i klagesaken. Dette 
forutsettes å kunne skje i løpet av 14 dager.

ST 56/2012 Reguleringsplan for E6 Krokstrand - offentlig ettersyn -
høringsuttalelse

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser positivt på at det foreslås en større 
parkeringsplass ved vertshuset på Krokstrand med god adkomst fra E6. Målet bør være 
å utvikle plassen til et informasjonsknutepunkt hvor de reisende finner informasjon om 
hovedinnfallsportene til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, verneområdene og aktivitets-
/turmulighetene i området.

2. Styret ber om å bli tatt med på råd i den videre detaljplanlegging av plassen og ønsker å 
være en samarbeidspartner i gjennomføringen av prosjektet. 

3. Styret er innforstått med at framkommelighet og trafikksikkerhet må gis høy prioritet når 
ny E6 planlegges gjennom Dunderlandsdalen, men en har forventninger om at det 
tilrettelegges hovedrasteplasser med en standard tilsvarende det en finner nord for 
Saltfjellet. En ber også om at det tilrettelegges parkeringsmuligheter for turfolket på de 
stedene langs E6 som tradisjonelt har vært utgangspunkt for turer sommer og vinter. 
Også her ønsker styret å bli tatt med på råd.

Styrets behandling:

Johan Petter Røssvoll mente at styret burde uttale seg om tilrettelegging på hele E6-strekningen 
og at en også burde ha synspunkter på spørsmålet om rasteplass på Røssvoll.

Styrets vedtak - enstemmig:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser positivt på at det foreslås en større 
parkeringsplass ved vertshuset på Krokstrand med god adkomst fra E6. Målet bør være 
å utvikle plassen til et informasjonsknutepunkt hvor de reisende finner informasjon om 
hovedinnfallsportene til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, verneområdene og aktivitets-
/turmulighetene i området.



2. Styret ber om å bli tatt med på råd i den videre detaljplanlegging av plassen og ønsker å 
være en samarbeidspartner i gjennomføringen av prosjektet. 

3. Styret er innforstått med at framkommelighet og trafikksikkerhet må gis høy prioritet når 
ny E6 planlegges gjennom Dunderlandsdalen, men en har forventninger om at det 
tilrettelegges hovedrasteplasser med en standard tilsvarende det en finner nord for 
Saltfjellet. En slik hovedrasteplass bør anlegges på Røssvoll.

4. En ber også om at det tilrettelegges parkeringsmuligheter for turfolket på de stedene 
langs E6 som tradisjonelt har vært utgangspunkt for turer sommer og vinter. Også her 
ønsker styret å bli tatt med på råd.

ST 57/2012 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - oppnevning av 3 medlemmer 
til arbeidsutvalget

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppnevner følgende representanter som tiltrer 

«Arbeidsutvalg Saltfjellet-Svartisen»:

a. Gudbjørg Navjord, Beiarn kommune

b. Siv Mossleth, Saltdal kommune

c. Eva-Stina Andersson, Sametinget

ST 58/2012 MNNPS's besøk i kommunene høsten 2012 - møteplan

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å presentere seg for kommunestyrene i 

medlemskommunene høsten 2012. 

2. Ut fra møteplanene for kommunestyrene i de respektive kommuner, vil følgende datoer 

være mulige for nasjonalparkstyret

a. Sørfold kommune - ?

b. Bodø Kommune – 13.september



c. Fauske kommune – 4.oktober

d. Saltdal kommune – 27.september

e. Beiarn kommune – 13.november

f. Meløy kommune – 25.oktober

g. Rødøy kommune – 17.september (formannskapet)

h. Rana kommune – 16.oktober

Styrets behandling:
Fauske kommune ønsket 8.november og Rana kommune utsettelse til seinere møte, eventuelt 
november. Sørfold kommer tilbake til dato når møteplanen fastlegges i kommunestyret 21.juni 
2012. Rødøy sjekker dato for kommunestyremøte.

Styrets vedtak - enstemmig:

1.Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å presentere seg for kommunestyrene i 

medlemskommunene høsten 2012. 

2.Ut fra møteplanene for kommunestyrene i de respektive kommuner, vil følgende datoer 

være mulige for nasjonalparkstyret

a. Sørfold kommune - ?

b. Bodø Kommune – 13.september

c. Fauske kommune – 8.november

d. Saltdal kommune – 27.september

e. Beiarn kommune – 13.november

f. Meløy kommune – 25.oktober

g. Rødøy kommune – ?

h. Rana kommune – ?

ST 59/2012 Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om tilltalelse til bygging 
av gapahuk ved Kjemågvatnet - Lønsdal Velforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 30.05.2012 

Forslag til vedtak:

1. Lønsdal Velforening gis avslag på søknaden om å sette opp gapahuk ved Kjemåvatn i 

Saltfjellet landskapsvernområde, jfr. verneforskriftens kapittel IV punkt 1.

2. Midtre Nordland nasjonalparkstyre forutsetter at den forestående revisjon av 

verneforskrift og forvaltningsplan vil avklare hvorvidt det skal gis åpning for å kunne 

vurdere dispensasjon for slike anlegg i framtida innenfor deler av verneområdene i 

Saltfjellet-Svartisen.

Styrets vedtak – enstemmig:



Som innstillingen

Sak 60/2012 Eventuelt:

Arild Nohr: Forventer at styret får seg forelagt en regnskapsrapport på styremøtet i september. 


