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DS 
19/2017 

Dispensasjon fra verneforskriften - Motorisert 
ferdsel i forbindelse med nødvendig vedlikehold 
av hytter - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - 
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 2012/9011 

DS 
20/2017 

Dispensasjon fra motorferdselsforbudet  til 
nødvendig transport av material til hytte i 
Ramnflåget - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - 
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med reparasjon av pipe på hytte ved 
Salbergvatnet, Junkerdal nasjonalpark 
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motorisert transport til Fuglevatnet, Rosna og 
Sølvbekk - Sulitjelma Jeger og fiskeforening 
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DS 
26/2017 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til Fuglevatnet og Rosna - 
Sulitjelma jeger- og fiskeforening 

 2013/599 

DS 
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Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til hytte ved Solvågvatn - 
Stein Halvorsen 

 2012/3464 

DS Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til gjennomføring av motbakkeløp 

 2017/2751 
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DS 
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verneforskriften - Bruk av helikopter til frakt av felt 
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 2012/6862 

RS 
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verneforskriften - Sjunkhatten nasjonalpark - 
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RS 
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ST 
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ST 
26/2017 
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fugleavvisere. 

 2012/4012 

ST Klagesak. Klage på Midtre Nordland  2016/8585 



27/2017 nasjonalparkstyre sitt vedtak i sak 18/2017. 
Utsettelse av granhogst i Tollådalen 

ST 
28/2017 

Klage. Dispensasjon for fuglehundprøve i 
Semska-Stødi naturreservat. Naturvernfornundet i 
Nirdland 

 2015/7191 

ST 
29/2017 

NOHA . Klage på nasjonalparkstyrets 
dispensasjon for jakttrening med hund i Semska-
Stødi naturreservat 

 2015/7191 

ST 
30/2017 

MIDNOR - Strategi for gjennomføring av den 
europeiske nasjonalparkdagen 24. mai 

 2017/3128 

ST 
31/2017 

Samordning av besøksstrategiarbeid - Faglig 
rådgivende utvalg 

 2012/6869 

ST 
32/2017 

Motorisert ferdsel i verneområder i forbindelse 
med skadefellingsuttak 

 2017/3183 

ST 
33/2017 

Revidering av forvaltningsplan for Junkerdal 
nasjonalpark - Oppstartmelding og Prosjektplan 

 2017/1256 

ST 
34/2017 

Forespørsel om deltakelse i styringsgruppe for 
fylkesdelplan Sjunkan-Misten - Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 

 2012/6862 

ST 
35/2017 

Spørsmål/Svar  2003/577 

 
 

ST 22/2017 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  
 

Styrets vedtak – innkalling og protokoll godkjennes  

Merknad: Innkalling som sendes i post skal sendes tidligere fra administrasjon 
 
 
 

ST 23/2017 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Delegerte saker tas til orientering 

Per Thomas Kuhmunen ønsket en orientering fra sekretariatet for DS 21, 22 og 
23/2017. 
 
 



 
 
 
 
 

DS 17/2017 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde. 
Gjeterhytta i Sørdalen,  Saltdal sausankerlag 

DS 18/2017 Dispensasjopn fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde - 
Skjerstad jeger- og fiskeforening ved Daniel Bakke 

DS 19/2017 Dispensasjon fra verneforskriften - Motorisert ferdsel i forbindelse med 
nødvendig vedlikehold av hytter - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltdal JFF v. Roger 
Ingvaldsen 

DS 20/2017 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet  til nødvendig transport av material til 
hytte i Ramnflåget - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Egil Danielsen 

DS 21/2017 Dispensasjon fra verneforskriften - Kommersiell turvirksomhet - Børge 
Ousland 

DS 22/2017 Dispensasjon for naturguiding i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Beyond 
Limits ved Rune Krogh 

DS 23/2017 Dispensassjon for utplasering av  fôringsautomater for fjellrev -  Saltfjellet 
landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Norsk institutt for 
naturforskning ( NINA ) 

DS 24/2017 Dispensasjon for motorisert transport i forbindelse med reparasjon av pipe på 
hytte ved Salbergvatnet, Junkerdal nasjonalpark 

DS 25/2017 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til 
Fuglevatnet, Rosna og Sølvbekk - Sulitjelma Jeger og fiskeforening 

DS 26/2017 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til 
Fuglevatnet og Rosna - Sulitjelma jeger- og fiskeforening 

DS 27/2017 Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved 
Solvågvatn - Stein Halvorsen 

DS 28/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til gjennomføring av 
motbakkeløp opp mot Heggmotinden - Tverlandet idrettslag 

DS 29/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - 
Indre Salten energi 

DS 30/2017 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av vinduer og dør opp til 
Storfjellkoia- Junkerdalsura naturreservat. 

DS 31/2017 Làhko nasjonalpark/ Langvassdalen-Ruffedalen NR - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Stein Kvalsnes 

  



ST 24/2017 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  

Referatsakene tas til orientering – enstemmig: 
 
Siv Mossleth og Geir Waage orienterte fra møtet med Klima- og miljødepartementet. 

Det skal gjøres et nytt forsøk på å invitere statsråd for Klima- og miljødepartementet til 
et møte etter stortingsvalget til høsten.  
 
 
 
 

RS 12/2017 Møtereferat og befaringsplan 

RS 13/2017 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport i forbindelse 
med vannskade på hytte ved Salbergvatnet - Bjørn-Egil Jenssen 

RS 14/2017 Rapport fra forsøk på skadefelling av jerv i Saltfjellet landskapsvernområde 
februar 2017 - Saltdal 

RS 15/2017 Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon for frakt av ved inn til gapahukene i 
Tollådalen - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

RS 16/2017 Avgjørelse i klagesak -Dispensasjon fra verneforskriften - Bruk av kjøretøy - 
Elgjakt - Harodalen jaktfelt - Roger Ingvaldsen 

RS 17/2017 Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra verneforskriften - Bruk av helikopter 
til frakt av felt elg - Saltfjellet landskapsvernområde - Rune Berg 

RS 18/2017 Avgjørelse i klagesak - Transport av åte til åteplass - Dorro - Sulitjelma - 
Junkerdal Nasjonalpark - Prosjekt Utmark 

RS 19/2017 Møtereferat 5.mai i arbeidsgruppe for fylkesdelplan Sjunkan - Misten 

RS 20/2017 Avgjørelse av klagesak - Dispensasjon fra verneforskriften - Sjunkhatten 
nasjonalpark - Motorferdsel - Valnesfjord Helsesportsenter 

RS 21/2017 Notat til møte med Klima- og miljødepartementet 

  



ST 26/2017 Klage på vedtak. Oppreising. Nytt vilkår i dispensasjon av 
23.07.2010. Montering av fugleavvisere. 

Forslag til vedtak 
Klagen avslås. Klagen videresendes til Miljødirektoratet for sluttbehandling. 
 
Avslaget gis med hjemmel i § 31 i forvaltningsloven. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 27/2017 Klagesak. Klage på Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt 
vedtak i sak 18/2017. Utsettelse av granhogst i Tollådalen 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre finner at Salten Pitesamiske forening har klagerett 
og at klagen ble fremmet innen rett tid. 
 
Vedtak 1: 
Klagen tas ikke til følge. Klagen videresendes til Miljødirektoratet for sluttbehandling.  
 
Det må gis en tilbakemelding til Salten pitesamiske forening om hvordan 
forvaltningsmyndighetene (nasjonalparkstyret/fylkeskommunen/sametinget) håndtere 
saker der det er oppstått skade på kulturminner. 
 
Vedtak 2: 
Alle saker som skal behandles av Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal ha et skriftlig 
saksfremlegg (forvalternes ansvar). 
 
Andre saker som styret/deler av styret ønsker behandlet må tas opp under posten 
spørsmål/svar som er en fast post på våre styremøter. Styret kan på ordinær måte be 
administrasjonen om å utarbeide et saksfremlegg om et aktuelt tema. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  
 
Styrets behandling:  
Styret fremmet et omforent forslag til vedtak: 
 
Klagen tas ikke til følge. Klagen videresendes til Miljødirektoratet for sluttbehandling.  



 
Styrets forslag vedtatt enstemmig.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Klagen tas ikke til følge. Klagen videresendes til Miljødirektoratet for sluttbehandling.  

 
 
 
 

ST 28/2017 Klage - Dispensasjon for fuglehundprøve - Semska-Stødi 
naturreservat - Naturvernforbundet i Nordland 

Forslag til vedtak 
Klagen tas ikke til følge da den ikke inneholder ny relevant informasjon. Klagen 
oversendes Miljødirektoratet for sluttbehandling. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 29/2017 Klage - Nasjonalparkstyrets dispensasjon for jakttrening med 
hund - Semska-Stødi naturreservat - NOHA - for dyrs rettigheter 

Forslag til vedtak 
Klagen tas ikke til følge og oversendes til Miljødirektoratet for sluttbehandling. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 30/2017 MIDNOR - Strategi for gjennomføring av den europeiske 
nasjonalparkdagen 24. mai 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er positive til at den europeiske nasjonalparkdagen 
arrangeres den 24. mai i årene fremover.   
 
Administrasjonen skal jobbe for at denne dagen blir markert innenfor Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets virkeområde, og tar initiativ til møter med samarbeidspartnere. 
 
I 2018 skal administrasjon jobbe for at dagen markeres på Kjerringøy og 
administrasjonen tar kontakt med RamSalten våtmarkssenter.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer Nordland nasjonalparksenter til å bidra i 
arbeidet selv om arrangementet legges utenom Storjord.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  
 
Styrets behandling 
Kjell Magne Johansen fremmet forslag om å endre siste avsnitt: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer Nordland nasjonalparksenter og andre 
kommuner med nasjonalpark om årlig å markere denne dagen.  
 
Enstemmig vedtatt å endre siste avsnitt.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er positive til at den europeiske nasjonalparkdagen 
arrangeres den 24. mai i årene fremover.   
 
Administrasjonen skal jobbe for at denne dagen blir markert innenfor Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets virkeområde, og tar initiativ til møter med samarbeidspartnere. 
 
I 2018 skal administrasjon jobbe for at dagen markeres på Kjerringøy og 
administrasjonen tar kontakt med RamSalten våtmarkssenter.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppfordrer Nordland nasjonalparksenter og andre 
kommuner med nasjonalparker årlig å markere denne dagen.  

 
 
 



ST 31/2017 Samordning av besøksstrategiarbeid - Faglig rådgivende utvalg 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre forholder seg til veileder M415-2015 «Veileder for 
besøksforvaltning i norske verneområder». Denne legger opp til samhandling med 
andre aktører gjennom oppnevning av referansegrupper.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre viser til de vedtatte fremdriftsplanene i ST 4/2017. 
Styret vedtok da at representanter for private hytteeiere skal strykes fra 
referansegruppa(ene) og at referansegruppe skal bestå av aktuelle personer fra 
rådgivende utvalg, eller representanter utnevnt for rådgivende utvalg med nærmere 
tilknytting til det enkelte verneområde, administrativt kontaktutvalg og 
samarbeidsgruppe bestående av reiselivsaktører og reinbeitedistrikt. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 32/2017 Motorisert ferdsel i verneområder i forbindelse med 
skadefellingsuttak 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i dialog med Fylkesmannen i Nordland kommet 
frem til tre punkter som kan forenkle og effektivisere saksbehandlingstiden i saker som 
omhandler motorferdsel i forbindelse med skadefellingsuttak:  
 

1. Tettere samarbeid mellom MNNPS og rovviltansvarlig hos Fylkesmannen i Nordland. 
Ett ukentlig telefonmøte bør etterstrebes, slik at sekretariatet er oppdatert på 
tapssituasjonen i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets områder. 

2. Kriterier: Lage kriterier for hva som må være oppfylt for at en muntlig dispensasjon skal 
kunne gis over telefon. Forslag til kriterier presenteres på styremøtet i september.  

3. Delegering: For at sekretariatet skal kunne gi slike muntlige tillatelser må vi også ha 
delegert myndighet til å fatte vedtak. Dersom styret definerer ST 44/2014 som en 
etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret, kan sekretariatet behandle 
fremtidige søknader på delegert myndighet.  

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  
 
Styrets behandling 
Siv Mossleth fremmet et alternativ til vedtak: 
«Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med skadefelling i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets områder gis på snødekt mark i tidsrommet 2017 – 2019. 
Dispensasjon utløses når skadefelling gis fra Fylkesmannen i Nordland, for samme 



periode som skadefellingsperioden. Dispensasjon gis til samme aktør som har fått 
skadefellingstillatelse. 
 
Dispensasjon gjelder for frakt av jegere inn og ut i terrenget, samt avsporing i området 
hvor skadefelling er gitt.  
 
Dispensasjon gis fra kap. IV pkt. 4.1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og kap. IV pkt. 7 i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde 
med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  

- Motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt 
- Reindrifta skal varsles og all motorferdsel skal skje i forståelse med reindrifta 
-  All motorferdsel skal skje i samsvar med skadefellingsleders instrukser 
- Områder som unntas? 
- Dispensasjon er gyldig i det tidsrommet hvor det fra Fylkesmannen er gitt gyldig 

skadefellingstillatelse 
- Etter endt dispensasjonsperiode skal det gis melding til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre om når og hvor mange tilfeller dispensasjoner er benytta 
- Dispensasjon gjelder kun for transport av personell som deltar på skadefellingslaget 
- Det gis tillatelse for bruk av inntil … snøskutere 
- Før dispensasjon nyttes skal det gis melding til Fjelltjenesten som er ansvarlig for 

oppsynet i disse områdene.  
 

Forslaget ble fremmet med følgende begrunnelse: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å forenkle og effektivisere saksbehandling 
om motorferdsel i forbindelse med skadefelling av rovvilt. Som hovedprinsipp ønsker 
styret å gi dispensasjon til å bruke skuter på snødekt mark når skadefellingsvedtak 
foreligger. Da er vurderingen om at forsøk på skadefelling er nødvendig allerede gjort, 
og en dispensasjon til bruk av motorferdsel vil øke sjansene til å lykkes. 
 
På vinteren gjelder skadefelling tap av rein. Reindrifta har allerede hjemmel til 
motorferdsel direkte i forskrift, og øker gjerne aktiviteten i et område hvor det er stort 
potensiale for tap, både for økt tilsyn og skadedokumentasjon. Slik skadefelling gis 
forholdsvis sjeldent, og kjøreomfanget antas ikke å bli stort. Derfor vil denne 
begrensede motorferdselen ikke påvirke verneverdiene.  
 
Styret fremmet et omforent forslag om å utsette saken til neste styremøte der Siv sitt 
alternativ til forslag skal utredes – enstemmig vedtatt 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Saken utsettes til neste styremøte. Siv Mossleth sitt forslag til vedtak utredes og legges 
frem for styret på førstkommende styremøte  
 
 
 



ST 33/2017 Revidering av forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark - 
Oppstartmelding og Prosjektplan 

Forslag til vedtak 
Vedtak 1 
Framlagt prosjektplan for arbeidet med revidering av forvaltningsplanen for Junkerdal 
nasjonalpark vedtas. 
 
Vedtak 2 
Framlagt oppstartmelding for arbeidet med revidering av forvaltningsplanen for Junkerdal 
nasjonalpark vedtas. 
 
Styret ber nasjonalparkforvalter iverksette revidering av forvaltningsplanen for Junkerdal 
nasjonalpark i trå med framlagt Prosjektplan. 
 
For budsjettåret 2017 stilles kr 70 000,- til disposisjon for arbeidet med revisjon av  
forvaltningsplanen. 
 
Vedtak 3 
 
Følgende organisasjoner og etater inviteres til å delta i arbeidsgruppa / referansegruppa for 
prosjektet.  
 
Fauske kommune – kommunens representant i nasjonalparkstyret 
Saltdal kommune - kommunens representant i nasjonalparkstyret 
Balvatnet reinbeitedistrikt – distriktets representant i nasjonalparkstyret 
Statskog Salten – representant i rådgivende utvalg 
Forum for natur og friluftsliv – to representanter tilknyttet nasjonalparken; Sulitjelma og omegn 
turistforening og Salten naturlag foreslås. 
Reiselivsnæringen – representert ved en av tre turistbedrifter tilknyttet nasjonalparken 
Bonde og småbrukarlaget – representant fra Fauske kommune i Rådgivende utvalg 
Bondelaget – representant fra Saltdal kommune i Rådgivende utvalg 
 
Eventuelt andre ved behov 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  
 
Styrets behandling 
 
Vedtak 1 og 2 vedtas som innstillinga. 
 
Vedtak 3: 
Per Thomas Kuhmunen fremmet et alternativ forslag til sammensetning: 
«Arbeidsgruppa bør bestå av: 

- En representant fra hver av kommunene 
- En representant fra Balvatn reinbeitedistrikt 
- En representant fra svensk sameby 

 

Astrid Tove Olsen fremmet et motforslag: 
«Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av én representant fra hver av de berørte 
kommunene, og én representant fra reindriftsnæringa.  
 
Per Thomas Kuhmunen sitt forslag ble vedtatt med sju stemmer mot fire stemmer for Astrid 
Tove Olsen sitt forslag 



 
Lars Evjenth fremmet forslag om at arbeidsgruppe erstatter referansegruppe, mot at 
arbeidsgruppa jobber med å belyse alle interesser – vedtatt seks mot fem stemmer.  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Vedtak 1: Som innstillinga 
 
Vedtak 2: Som innstillinga 
 
Vedtak 3: Arbeidsgruppa bør bestå av: 

- En representant fra hver av kommunene 
- En representant fra Balvatn reinbeitedistrikt 
- En representant fra svensk sameby 

Arbeidsgruppas mandat skal sikre at alle interesser blir belyst.  
 
 

ST 34/2017 Forespørsel om deltakelse i styringsgruppe for fylkesdelplan 
Sjunkan-Misten - Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre takker nei til deltakelse i styringsgruppa for 
fylkesdelplan Sjunkan-Misten.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.06.2017  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 
  



ST 35/2017 Spørsmål/Svar 
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Angående ønske om endring av hovedinnfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark 
Bodø kommune har sendt et notat til administrasjonen med et ønske om å endre 
hovedinnfallsport i fylkesdelplan for Sjunkan-Misten. I denne fylkesdelplanen er det 
Vatnlia som er definert som innfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark i Bodø kommune. 
Dette ønskes endret til Heia ved Soløyvatnet.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er nå orientert om planene, men venter på å ta 
saken til behandling til den er politisk behandlet i Bodø kommune.  
 
Grunneierrepresentant rådgivende utvalg – innspill fra Øvre Valnesfjord 
grunneierlag 
Øvre Valnesfjord grunneierlag har i epost til administrasjon bedt styret om å ta opp 
vurderingen om sammensetninga i rådgivende utvalg da de mener at private 
grunneiere ikke blir godt nok ivaretatt med den nye sammensetninga.  
 
Den nye sammensetninga er fersk, og denne problemstillinga var oppe til behandling 
da den ble vedtatt i styret. Administrasjon ba da eksplisitt om råd om hvordan private 
grunneiere skal oppnevnes til utvalget.  Øvre Valnesfjord grunneierlag har i ettertid blitt 
bedt om et tilsvarende råd.  
 
Styret gjør ikke noe med sammensetninga til rådgivende utvalg nå, men innspillene til 
Øvre Valnesfjord grunneierlag tas med i evalueringsprosessen. 
 
Anbudsbefaring i Junkerdalsura naturreservat 
Styret ble oppfordret til å delta på denne anbudsbefaringa 
 
Forvaltningsplan og besøksstrategi Láhko nasjonalpark 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre gjør en henvendelse til Miljødirektoratet og Klima- 
og miljødepartementet angående de varierende tilbakemeldingene styret har fått både i 
forbindelse med bestillingsdialogen og nå forvaltningsplan Láhko nasjonalpark.   
 
Hytte i Blakkådalen 
Saltfjellet reinbeitedistrikt ønsker å flytte gjeterhytta si i Blakkådalen.  
 
 
 
 


