
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Fauske 
Dato: 08.06.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder (på telefon) 
Inga-Lill Sundset Nestleder (møteleder) 
Kjell Magne Johansen Medlem 
Monika Sande Medlem 
Sverre Hagen Medlem 
Torsten Simonsen Medlem 
Astrid Olsen Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Monika M. Sandaa Medlem 
Per Thomas Kuhmunen Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 
Anne Wiik Medlem 

 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Lars Kr. H. Evjenth MEDL 
Kurt Gaup MEDL 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
Annfinn Pavall Kurt Gaup 

 
Merknader 
Geir Waage deltok på møtet over telefon.  
Inga-Lill Sundset ledet møtet.  
 

 
  



Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Ronny Skansen 
Gunnar Rofstad 
Hanne Etnestad 
Sigrid E. 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 
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saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 
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Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
20/2018 

Delegerte saker  2003/577 

DS 
19/2018 

Làhko nasjonalpark - avslag på søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - 
Glomfjord jeger og fiskeforening 

 2015/7487 

DS 
20/2018 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til hytte ved Rosna - Frode 
Ramskjell 

 2013/2465 

DS 
21/2018 

Làhko nasjonalpark - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Dag Kåre og Norma 
Hillestad 

 2016/5639 

DS 
22/2018 

Dispensasjon til vedhogst - Saltfjellet - Svartisen 
nasjonalpark - Rana Turistforening - Krukkistua 

 2012/1172 

DS 
23/2018 

Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - 
Dispensasjon fra vernebestemmelsene - Anne 
Wiik 

 2018/1829 

DS 
24/2018 

Utvidet dispensasjon for preparering av skiløype 
på Beiarfjellet, Beiarn og Bodø kommuner. 
Gåsvatnan landskapsvernområde. 

 2012/7237 

DS 
25/2018 

Langvassdalen-Ruffedalen NR - Søknad om 
dispensasjon til frakt av båt - Endre Nordgård 

 2018/864 

DS 
26/2018 

Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Anne 
Wiik 

 2018/1823 

DS 
27/2018 

Dispensasjon - Motorferdsel - Saltfjellet - 
Svartisen nasjonalpark - Beiarn kommune 

 2017/239 

DS 
28/2018 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til hytte i Kvæbilok - Henning 
Olsen 

 2014/615 

DS 
29/2018 

Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - 
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - 
Gildeskål jeger- og fiskeforening 

 2014/2181 

DS 
30/2018 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Bodø jeger og 
fiskeforening 

 2018/2007 

DS 
31/2018 

Utvidet dispensasjon for bruk av snøskuter til 
privat hytte. Gåsvatnan landskapsvernområde - 
Jacob Linaker 

 2013/595 

DS Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i  2018/1346 



32/2018 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Transport til 
egen private hytte i Stabbursdalen. Eileen Strand 

ST 
21/2018 

Referatsaker  2003/577 

RS 
11/2018 

Rapport - Kjørespor til Jarbrufjell gård  2018/3012 

RS 
12/2018 

Helikopterlandingsplass øst for Tjernfjelltunnelen 
(verneområde) 

 2012/8574 

RS 
13/2018 

Helikopterlandingsplass øst for Tjernfjelltunnelen 
(verneområde) 

 2012/8574 

RS 
14/2018 

Referat fra møte i referansegruppa for 
Besøksstrategi Rago np 

 2017/984 

RS 
15/2018 

Statlig medvirkning til sikring av Kvalhornet 
parkering i Fauske kommune som 
friluftslivsområde for allmennheten 

 2018/1754 

RS 
16/2018 

Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Lahko - Saltfjellet-Svartisen - 
Junkerdal nasjonalparker - NRK 

 2017/5437 

RS 
17/2018 

Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon til etablering 
av gangvei / platt - Làhko nasjonalpark - 
Glomfjord jeger- og fiskeforening 

 2017/6510 

RS 
18/2018 

Invitasjon til å delta i referansegruppe 
besøksstrategi Sjunkhatten 

 2016/8739 

ST 
22/2018 

Ansvarsområdet og ressurstilgangen til Midtre 
Nordland nasjonalpatrkstyre 

 2018/1396 

ST 
23/2018 

Budsjettdisponering - omprioritering av styrets 
driftsmidler 

 2017/7531 

ST 
24/2018 

MIDNOR - Søknad om dispensasjon for 
motorisert transport for montering av DAB-
antenne - Saltfjellet landskapsvernområde - Eltel 
Networks AS 

 2016/3057 

ST 
25/2018 

Kjøresporet til Jarbrufjell gård, Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Videre oppfølging etter 
kartlegging sommeren 2016. 

 2018/3012 

ST 
26/2018 

Status for arbeidet med "brunskilting av våre 
nasjonalparker" 

 2013/7487 

ST 
27/2018 

Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for å kjøtre opp skiløype 
fra Reinosthelleren til Godhola på Skjevelfjellet 
innen Gåsvatnan Landskapsvernområde, Saltdal 
kommune 

 2018/2287 

ST 
28/2018 

Klage på dispensasjon for oppsetting av 
elementlavo ved Hessihompvatnet: Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark 

 2017/7621 

ST Søknad om oppsetting av infotavler - Fjellgårdene  2018/3331 



29/2018 i Rana - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - 
Statskog SF 

ST 
30/2018 

Spørsmål/Svar  2003/577 

 
 

ST 19/2018 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.06.2018  
 

Innkalling og protokoll godkjennes – enstemmig: 
 
 
 
 
 

ST 20/2018 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.06.2018  
 
 

Delegerte saker tas til orientering - enstemmig 
 
 
 



DS 19/2018 Làhko nasjonalpark - avslag på søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Glomfjord jeger og fiskeforening 

DS 20/2018 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til 
hytte ved Rosna - Frode Ramskjell 

DS 21/2018 Làhko nasjonalpark - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Dag 
Kåre og Norma Hillestad 

DS 22/2018 Dispensasjon til vedhogst - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Rana 
Turistforening - Krukkistua 

DS 23/2018 Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra 
vernebestemmelsene - Anne Wiik 

DS 24/2018 Utvidet dispensasjon for preparering av skiløype på Beiarfjellet, 
Beiarn og Bodø kommuner. Gåsvatnan landskapsvernområde. 

DS 25/2018 Langvassdalen-Ruffedalen NR - Søknad om dispensasjon til frakt av 
båt - Endre Nordgård 

DS 26/2018 Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Anne Wiik 

DS 27/2018 Dispensasjon - Motorferdsel - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - 
Beiarn kommune 

DS 28/2018 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til 
hytte i Kvæbilok - Henning Olsen 

DS 29/2018 Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Gildeskål jeger- og fiskeforening 

DS 30/2018 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - 
Bodø jeger og fiskeforening 

DS 31/2018 Utvidet dispensasjon for bruk av snøskuter til privat hytte. Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Jacob Linaker 

DS 32/2018 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. Transport til egen private hytte i Stabbursdalen. Eileen Strand 

ST 21/2018 Referatsaker 

Saksprotokoll i  -   
 
 

Styret hadde ingen innspill til referatsakene.  
 
 
 



RS 11/2018 Rapport - Kjørespor til Jarbrufjell gård 

RS 12/2018 Helikopterlandingsplass øst for Tjernfjelltunnelen (verneområde) 

RS 13/2018 Helikopterlandingsplass øst for Tjernfjelltunnelen (verneområde) 

RS 14/2018 Referat fra møte i referansegruppa for Besøksstrategi Rago np 

RS 15/2018 Statlig medvirkning til sikring av Kvalhornet parkering i Fauske 
kommune som friluftslivsområde for allmennheten 

RS 16/2018 Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra verneforskriften - Lahko - 
Saltfjellet-Svartisen - Junkerdal nasjonalparker - NRK 

RS 17/2018 Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon til etablering av gangvei / platt - 
Làhko nasjonalpark - Glomfjord jeger- og fiskeforening 

RS 18/2018 Invitasjon til å delta i referansegruppe besøksstrategi Sjunkhatten 

ST 22/2018 Ansvarsområdet og ressurstilgangen til Midtre Nordland 
nasjonalpatrkstyre 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar orienteringen til etterretning.  
 
For å kunne utøve vårt forvaltningsansvar på en faglig trygg og differensiert måte kan 
det synes som om Midtre Nordland nasjonalparkstyre har behov for økte ressurser i 
sekretariatet.  Når/dersom vi får tilbud om ytterlige forvaltningsområder må 
Miljødirektoratet utfordres på ressurssituasjonen til vårt sekretariat.  
 
Dessuten bør oppsynet i vårt område styrkes med minimum en hel stilling i regi av 
Statens naturoppsyn.  
 
Videre bør det foretas en vurdering av om det er hensiktsmessig (økonomisk og faglig) 
å ha et stort felles styre for så mange og geografisk adskilte områder.  
 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.06.2018  
 
Styrets behandling: 
Geir Waage foreslo å legge til ei setning i vedtaket: Styret ber AU og sekretariatsleder 
om å følge opp saken knyttet mot neste års budsjett  
 
Enstemmig vedtatt å ta med denne setninga.  
 
Inga-Lill Sundset fremmet et alternativt vedtak: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar orienteringen til etterretning.  
 
For å kunne utøve vårt forvaltningsansvar på en faglig trygg og differensiert måte må 



Midtre Nordland nasjonalparkstyre få økte ressurser i sekretariatet. Klima- og 
miljødepartementet må utfordres på ressurssituasjonen i sekretariatet. Naturoppsynet i 
området må også styrkes.  
 
Styret ber AU og sekretariatsleder om å følge opp saken knyttet mot neste års budsjett. 
 
Inga Lill Sundset sitt forslag ble satt opp mot forvalters innstilling. Inga-Lills forslag ble 
enstemmig vedtatt. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar orienteringen til etterretning.  
 
For å kunne utøve vårt forvaltningsansvar på en faglig trygg og differensiert måte må 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre få økte ressurser i sekretariatet. Klima- og 
miljødepartementet må utfordres på dagens ressurssituasjon. Det anmodes om at også 
naturoppsynet får flere stillingsressurser innen Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 
verneområder. 
 
Styret ber AU og sekretariatsleder om å følge opp saken knyttet mot neste års budsjett. 
 
 
 
 

ST 23/2018 Budsjettdisponering - omprioritering av styrets 
driftsmidler 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar budsjettreguleringa til orientering. Det gjøres 
ingen endringer i budsjett utover at økte møteutgifter hentes inn av fravær/kortere 
styremøter (honorarer).  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre prioriterer å benytte 150 000,- til kartlegging av 
husvære i Saltfjellet. Øvrige 50 000,- står udisponert, og kan benyttes til 
medvirkningsprosesser og som en eventuell buffer i tilfelle det oppstår uforutsette 
utgifter i forbindelse med befaringene.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.06.2018  
 
Styrets behandling 
Geir Waage foreslo å fjerne første setning i vedtaket. Enstemmig vedtatt 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 
Det gjøres ingen endringer i budsjett utover at økte møteutgifter hentes inn av 
fravær/kortere styremøter (honorarer).  
 



Midtre Nordland nasjonalparkstyre prioriterer å benytte 150 000,- til kartlegging av 
husvære i Saltfjellet. Øvrige 50 000,- står udisponert, og kan benyttes til 
medvirkningsprosesser og som en eventuell buffer i tilfelle det oppstår uforutsette 
utgifter i forbindelse med befaringene.  
 
 
 
 

ST 24/2018 MIDNOR - Søknad om dispensasjon for motorisert 
transport for montering av DAB-antenne - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Eltel Networks AS 

Forslag til vedtak 
Eltel Networks, ved Thomas E. Langset gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjonen gjelder for bruk av helikopter for frakt 
av materiell fra brøytestasjonen på Sørelva til mobilmasta på Sørelva. 
 
Dispensasjonen gir på følgende vilkår: 

 Den gjelder for en dag (fritt antall turer) i perioden siste halvdel av mai og for juni 2018. 
 Før dispensasjonen nyttes skal det gis melding til Fjelltjenesten i Nordland ved Kristian 

Sivertsen (tlf. 988 43329) som er ansvarlig for oppsynet med verneområdet og til 
Saltfjellet reinbeitedistrikt ved Per Ole Oskal (tlf. 416 34422). 

 Dersom det er rein i området skal det viser særlig hensyn til denne. 

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.06.2018  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 25/2018 Kjøresporet til Jarbrufjell gård, Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Videre oppfølging etter kartlegging sommeren 
2016. 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar mottatt rapport til orientering. 
 
For videre oppfølging er det ønskelig at Fjelltjenesten i Nordland utarbeider et 
kostnadsoverslag for de foreslåtte tiltaka. Det er viktig at man her handler proaktivt slik 
at veien fortsatt skal kunne benyttet ved tilsyn med husdyr (sau) og i forbindelse med 
transport av elgslakt.  



 
Det er ønskelig at disse tiltakene blir gjennomført i 2019. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.06.2018  
 
Styrets behandling: 
Kjell-Magne Johansen foreslo å ta med Jarbrufjell gård i vedtaket. Enstemmig vedtatt 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar mottatt rapport til orientering. 
 
For videre oppfølging er det ønskelig at Fjelltjenesten i Nordland utarbeider et 
kostnadsoverslag for de foreslåtte tiltaka. Det er viktig at man her handler proaktivt slik 
at veien fortsatt skal kunne benyttet ved tilsyn med husdyr (sau), i forbindelse med 
transport av elgslakt, og nødvendig transport til Jarbrufjell gård.  
 
Det er ønskelig at disse tiltakene blir gjennomført i 2019. 
 
 
 
 

ST 26/2018 Status for arbeidet med "brunskilting av våre 
nasjonalparker" 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar møtereferatet til orientering. 
 
Når de forskjellige besøksstrategiene er vedtatt må de følges opp ved at det utarbeides 
informasjonstavler og annen infrastruktur på innfallsportene og det må avklares hvem 
som er ansvarlig for drifta av de forskjellige tiltaka. Driftsutgifter som skal dekkes av 
andre enn Midtre Nordland nasjonalparkstyre må fremgå av besøksstrategiene. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.06.2018  
 
Styrets behandling: 
Inga-Lill Sundset la frem forslag om å ta med ei til setning i vedtaket: 
Nasjonalparkstyret følger opp saken politisk i det videre arbeidet med Statens 
Vegvesen. 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar møtereferatet til orientering. 
 



Når de forskjellige besøksstrategiene er vedtatt må de følges opp ved at det utarbeides 
informasjonstavler og annen infrastruktur på innfallsportene og det må avklares hvem 
som er ansvarlig for drifta av de forskjellige tiltaka. Driftsutgifter som skal dekkes av 
andre enn Midtre Nordland nasjonalparkstyre må fremgå av besøksstrategiene. 
 
Nasjonalparkstyret følger opp saken politisk i det videre arbeidet med Statens 
Vegvesen. 
 
 
 

ST 27/2018 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for å 
kjøtre opp skiløype fra Reinosthelleren til Godhola på Skjevelfjellet 
innen Gåsvatnan Landskapsvernområde, Saltdal kommune 

Forslag til vedtak 
Saken utsettes til det foreligger vedtak om nye verneforskrifter for Gåsvatnan 
landskapsvernområde.  Dersom det i løpet av året ikke blir fattet vedtak om nye 
forskrifter for Gåsvatnan landskapsvernområde, blir søknaden behandlet på første 
styremøte i 2019. 
 
Det er naturlig at denne søknaden sees i sammenheng med den etablerte skiløypa på 
Beiarfjellet, jfr. delegert vedtak av 08.03.2016. Disse sakene bør vurderes samlet som 
en del av ny forvaltningsplan. Dersom noen av disse skiløypene er i konflikt med 
reindriftsinteressene i området skal reindriftsinteressene tillegges stor vekt ved 
saksbehandlingen. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.06.2018  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 28/2018 Klage på dispensasjon for oppsetting av elementlavo ved 
Hessihompvatnet: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Klagen tas til følge og det gis avslag på søknaden fra Jon-Anders Kuhmunen om å 
sette opp en elementlavvo ved Hessihompvatnet. 
 
Avslaget gis med hjemmel i Kap. IV, punkt 1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. 
 
 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.06.2018  
 
Styrets behandling 
Geir Waage fremmet et alternativt forslag til vedtak: «Saken utsettes til neste 
styremøte. Saksbehandler må gå i dialog med tiltakshaver og se på mulighetene for en 
alternativ plassering».  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Saken utsettes til neste styremøte. Saksbehandler må gå i dialog med tiltakshaver og 
se på mulighetene for en alternativ plassering 
 
 

ST 29/2018 Søknad om oppsetting av infotavler - Fjellgårdene i Rana - 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Statskog SF 

 

Forslag til vedtak 
Statskog SF ved Wenche Hjelmseth gis dispensasjon til å sette opp informasjonstavler 
ved inngangen til fjellgårdene Granneset, Stormdalsgården Bredek og Inner-Bredek.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- Det gis kun anledning til å sette opp fem tavler.  
- Dispensasjon gjelder kun for de fem tavlene som er tenkt oppført sommeren 2018  

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer Statskog om å utforme tavlene slik at de 
er lett forståelig for barn og unge. Statskog oppfordres også til å følge elementer av 
merkevarestrategien for «Norges nasjonalparker» når de skal utforme informasjonen: 

- Tone of voice – kommunikasjon – invitere inn. Informasjon skal være rettet mot leseren, 
ikke hva avsender ønsker å si: opplevelser, aktiviteter og praktiske opplysninger. 

- Foto – bilder som viser folk og aktivitet i landskapet. 

Når besøksstrategien skal utformes må det gjøres ei vurdering om disse skiftes ut og 
utformes i sin helhet i hht. merkevarestrategien.  
 
 

Saksprotokoll i  -   
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 30/2018 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.06.2018  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Orienteringer 
Norsk institutt for naturforskning la frem resultater fra brukerundersøkelsene. 
 
Inge Ingvaldsen orienterte om oppstartsmøte med referansegruppa for besøksstrategi 
Sjunkhatten. 
 
Hanne Etnestad orienterte om sine møter med referansegruppa for besøksstrategi 
Rago 
 
Ronny Skansen orienterte om to saker: 
 
1. Tiederstedthytta i Lahko nasjonalpark. Ei hytte som ble oppført ulovlig på 60-tallet, 
som nå står i fare for å ramle ned på grunn av manglende vedlikehold. Statskog har 
sendt en henvendelse om hytta kan pusses opp å benyttes som et åpent husvære. 
Hytta ligger utenfor det forvaltningsplanen definerer som «brukssone». Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre ønsket ikke at hytta skulle pusses opp å benyttes til åpent husvære 
for allmennheten.  
 
 
2. Veien til Hola ved Sjunkhatten nasjonalpark. Midtre Nordland nasjonalparkstyre har 
tidligere blitt orientert om at den innerste brua har skapt utfordringer for de som 
benytter denne. De siste signalene fra Fauske kommune er at også den nest innerste 
brua vurderes nedklassifisert. Dette vil få stor innvirkning på veien da vedlikehold blir 
svært vanskelig. Det vil ikke være mulig å frakte inn grus og tyngre brøytebiler kan 
heller ikke kjøre over brua. For forvaltninga sin del vil det skape vanskeligheter for å 
frakte inn skogsmaskiner som skulle benyttes til å ta ut grana i området. Og det må 
gjøres ei vurdering om denne innfallsporten er egnet for å ta imot besøkende. Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre ville undersøke hvorvidt saken har vært til politisk 
behandling i Fauske kommune.  

 
 
CWD  - Smittespredning  
Per Thomas Kuhmunen belyste en problemstilling vedrørende CWD (chronic wasting 
disease) som ble lagt frem av Mattilsynet i årsmøtet for Nordland reindriftssamer 
fylkeslag: Turister kan være smittebærer mellom områder hvor CWD er påvist og videre 
nordover til våre områder. Polarsirkelsenteret kan være et utsatt område, hvor det er 
mye folk sommerstid samtidig som at det er en del rein i området fra august og utover 
høsten. Per Thomas anmoder om at Mattilsynet inviteres til førstkommende styremøte 
for å informere om sykdommen, smittefaren og eventuell forebygging.  
 
Nasjonalparkforvalterne og naturveilederne på Nordland nasjonalparksenteret bør 
innhente informasjon om dette før sommeren, slik at man allerede dette året kan nå ut 
til de besøkende.   



Skog 
Astrid T. Olsen ønsker en orientering på neste styremøte der man ser på alternative 
muligheter for å utnytte noe av grana som i dag kun blir lagt på bakken.  
 
Det sendes en henvendelse til Fylkesmannens skogbruksseksjon om hvordan vi kan ta 
ut skogen, i et samarbeid med andre aktører. Skogbrukskompetanse hos 
Fylkesmannen inviteres til førstkommende styremøte.  
 
 
 


