
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefon 
Dato: 06.04.2017 
Tidspunkt: 18:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Siv Mossleth Leder 
Geir Waage Nestleder 
Kjell Magne Johansen Medlem 
Sverre Hagen Medlem 
Lars Kr. H. Evjenth Medlem 
Astrid T. Olsen Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Per Thomas Kuhmunen Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Anne Wiik Medlem 
Monika M. Sandaa Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 
Navn Funksjon 
Torsten Simonsen Medlem 
Lisa Mari Blind Medlem 
Eva Stina Andersson Medlem 

 
 
Merknader 
Annfinn Pavall har ikke fått invitasjon til møtet da det ikke 
har lyktes sekretariatet å komme i kontakt med ham på kort 
varsel.  

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

Sekretariatsleder 
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 
19/2017 

Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
20/2017 

Omprioritering av midler - Bestillingsdialogen 
2017 

 2016/8778 

ST 
21/2017 

Spørsmål/Svar  2003/577 
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Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 

ST 20/2017 Omprioritering av midler - Bestillingsdialogen 2017 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar tilbakemeldingene fra SNO sentralt og 
sekretariatet til etterretning, og gjør følgende endringer på årets tiltaksliste: 

- Besøksstrategiarbeid for Láhko prioriteres høyt for å få besøksstrategien 
godkjent. Deretter søkes det på nytt om midler til prosjekt 4: infotavler på Fykan 
og Sundsfjord.  

- Prosjekt 11: Tilskudd til Sørfold kommune for drift av toalett i Lakshola reduseres 
fra 45 000,- til 20 000,-  

- Prosjekt 12: Tilskudd til Statskog Fjelltjenesten til drift av inforom på Balvatn 
reduseres fra 15 000,- til 10 000,- 

- Det utbetales ikke tilskudd til prosjekt 12: Vårbrøyting Fykan 
- Prosjekt 32: Klopplegging Litjverivatnet omsøkes eksplisitt på en supplerende 

tildeling senere i 2017 
- Miljødirektoratet inviteres til et møte med sekretariatet og arbeidsutvalget i 

forkant av neste års bestillingsdialog. 
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Styrets behandling: 
 
Siv Mossleth fremmet i samarbeid med styret et omforent alternativ forslag til 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.  
 
Styret gir fullmakt til arbeidsutvalget å formulere et vedtak som klargjør at styret ikke 
aksepterer en slik detaljstyring av Miljødirektoratet i prioriteringen av økonomiske 
midler. Dette sees på som et brudd med de intensjoner som lå til grunn da lokal 
forvaltning av verneområder ble opprettet.  
 
Det skal også opplyses om forutsetninger som lå til grunn for å opprette et felles styre 
for flere nasjonalparker og verneområder i Midtre Nordland. Styret vil videre vise til at 
Midtre Nordland nå blir økonomiske tapere av at det har påtatt seg ansvar for mange 
verneområder i utgangspunktet, og senere tatt ansvar for enda flere.  
 
Vedtaket sendes Klima- og miljøvernministeren med kopi til miljøverndirektoratet. 
 
Avslutningsvis skal arbeidsutvalget sammen med sekretariatet utarbeide en invitasjon 
til et møte med statsråd Vidar Helgesen. Møtet skal klargjøre om denne 
tildelingspraksisen er i henhold til statlig politikk. Dersom dette er statlig politikk vil 
styret vurdere sine stillinger. 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å omprioritere midler i 
bestillingsdialogen 2017 og opprettholder sine prioriteringer og kostnadsrammer vedtatt 
20.12.16, ST 74/2016.  
 
Styret gir fullmakt til arbeidsutvalget å formulere et vedtak som klargjør at styret ikke 
aksepterer en slik detaljstyring av Miljødirektoratet i prioriteringen av økonomiske 
midler. Dette sees på som et brudd med de intensjoner som lå til grunn da lokal 
forvaltning av verneområder ble opprettet.  
 
Det skal også opplyses om forutsetninger som lå til grunn for å opprette et felles styre 
for flere nasjonalparker og verneområder i Midtre Nordland. Styret vil videre vise til at 
Midtre Nordland nå blir økonomiske tapere av at det har påtatt seg ansvar for mange 
verneområder i utgangspunktet, og senere tatt ansvar for enda flere.  
 
Vedtaket sendes Klima- og miljøvernministeren med kopi til miljøverndirektoratet. 
 
Avslutningsvis skal arbeidsutvalget sammen med sekretariatet utarbeide en invitasjon 
til et møte med statsråd Vidar Helgesen. Møtet skal klargjøre om denne 
tildelingspraksisen er i henhold til statlig politikk. Dersom dette er statlig politikk vil 
styret vurdere sine stillinger. 
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Styrets behandling: 
Dato for AU-møte: 
Siv Mossleth og Geir Waage ble enige om å avholde et AU-møte per telefon kl. 15:00 
24 april.  
 
Skal naturvernforbundet inviteres til førstkommende styremøte? 
 
Spørsmålet ble ikke tatt opp til behandling. Tas opp på AU møte 24 
 
 
 


