
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Rognan hotell 
Dato: 12.12.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Inga-Lill Sundset NESTL 
Lars Kr. H. Evjenth MEDL 
Torsten Simonsen MEDL 
Sverre Hagen MEDL 
Kjell Magne Johansen MEDL 
Astrid Olsen MEDL 
Audgar Carlsen MEDL 
Monika Sande MEDL 
Monika M. Sandaa MEDL 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Per Thomas Kuhmunen MEDL 
Geir Waage LEDER 
Sara Elisabeth Pavall MEDL 
Anne Wiik MEDL 

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 
 
Navn Møtte for 
Kurt Gaup MEDL 

 
Merknader 
Ingen vararepresentanter hadde anledning til å møte 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Sigrid E. Lium 
Marius Saunders 

Sekretariatsleder 
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 
45/2019 

Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
46/2019 

Delegerte saker  2003/577 

DS 
56/2019 

Storlia naturreservat - Dispensasjon til utfrakt av 
skutt elg - Lars Kristian Bjellånes 

 2014/1907 

ST 
47/2019 

Referatsaker  2003/577 

RS 
19/2019 

Saltfjellet landskapsvernområde - Svar på søknad 
om dispensasjon til rydding av kratt og 
dronefotografering - Nordland fylkeskommune 

 2019/6680 

RS 
20/2019 

Utforming av vilkår for dispensasjoner i 
verneområder 

 2019/6939 

RS 
21/2019 

Vedr dispensasjon - bygging av sikringshytte -  
Polarsirkelen turlag 

 2019/4779 

RS 
22/2019 

Rammer og opplegg for Fylkesmannen og 
verneområdestyrer - innmelding av behov for 
midler til tiltak i verneområder og bestilling av 
tjenester fra SNO - 2020 

 2019/7897 

ST 
48/2019 

Drift av styret, besøksstrategi og 
forvaltningsplanarbeid og kartlegginger over 
Miljødirektoratets spesifikke driftsutgifter 
kap.post. 1420.21 

 2019/7897 

ST 
49/2019 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Tiltaksmidler 
2020 

 2019/7897 

ST 
50/2019 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Forespørsel 
om utvidelse av hytte i Tverrådalen - Turid Marie 
Trondsen 

 2019/7189 

ST 
51/2019 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 
landskapsvernområde og Gåsvatn 
landskapsvernområde - Delegert myndighet til 
forvaltere - Skuterdispensasjoner 

 2019/7897 

ST 
52/2019 

Saksfremlegg - Jaktprøve for stående 
fuglehunder - Dypen - Semska-Stødi - Stor-
Graddis - Bodø jeger og fiskeforening 

 2015/7191 

ST 
53/2019 

Søknad om dispensasjon - nytt naust - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Bodø og Omegns 
Turistforening ( BOT ) 

 2019/7398 

ST 
54/2019 

Saksfremlegg - oppføring av viltgjerde- Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Bane NOR SF 

 2019/7490 

ST Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Storlia  2018/5613 



55/2019 naturreservat - Telegrafryta Ultra - Magnar 
Øygarden 

ST 
56/2019 

Utkast til besøksstrategi Junkerdal nasjonalpark  2017/1256 

ST 
57/2019 

Sjunkhatten nasjonalpark - Ferdig besøksstrategi 
til endelig godkjenning 

 2016/8739 

ST 
58/2019 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Ulovlig 
utvidelse av privat hytte - ***** ***** 

X 2015/1534 

ST 
59/2019 

Spørsmål/Svar  2003/577 

 
 

ST 45/2019 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 
Styrets behandling 
Inga-Lill Sundseth foreslo å starte møtet med ST 58/2019 og samtidig lukke møtet.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
Møtet starter med styresak 58/2019 og møtet ble formelt lukket under behandling av 
denne saken.  
 
 
 

ST 46/2019 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  

Den delegerte saken tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 

DS 56/2019 Storlia naturreservat - Dispensasjon til utfrakt av skutt elg - Lars 
Kristian Bjellånes 

  



ST 47/2019 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 
Styrets behandling: 
Inga-Lill Sundset foreslo å behandle alle referatsakene samlet. Styret ga sin tilslutning 
til det. 
 

Referatsakene tas til orientering – enstemmig: 
 
 
 
 
 

RS 19/2019 Saltfjellet landskapsvernområde - Svar på søknad om dispensasjon 
til rydding av kratt og dronefotografering - Nordland fylkeskommune 

RS 20/2019 Utforming av vilkår for dispensasjoner i verneområder 

RS 21/2019 Vedr dispensasjon - bygging av sikringshytte -  Polarsirkelen turlag 

RS 22/2019 Rammer og opplegg for Fylkesmannen og verneområdestyrer - 
innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder og bestilling av tjenester 
fra SNO - 2020 

 

 

ST 48/2019 Drift av styret, besøksstrategi og forvaltningsplanarbeid 
og kartlegginger over Miljødirektoratets spesifikke driftsutgifter 
kap.post. 1420.21 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om følgende midler over kapitelpost 1420.21 
Miljødirektoratet spesifiserte driftsutgifter: 
 
Drift av styret: 719 552,- 
Prosesser i forbindelse med besøksstrategier og forvaltningsplaner: 80 000,- 
Kartlegginger: 509 000,- 
Nye nettsider for besøkende: 375 000,- 
Engasjementsstilling: 800 000,- 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om til sammen 2 483 552,- over 
Miljødirektoratet spesifiserte driftsutgifter. 
 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 49/2019 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Tiltaksmidler 2020 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 4.655.000 NOK til gjennomføring av tiltak i 
sine verneområder i 2020. Sekretariatet ferdigstiller søknaden i Elektronisk 
søknadssenter innen 10. januar 2020 med følgende endringer i prioriteringa:  
 
- 
- 
- 
- 
 
 
I tillegg sender nasjonalparkstyret en bestilling på 312 dagsverk over B-lista. 
Sekretariatet behandler denne ferdig og sender den til Statens naturoppsyn / 
Miljødirektoratet og Statskog Fjelltjenesten innen 10. januar 2020.  
 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 
Styrets behandling: 
 
Inga-Lill Sundset: 
Ingen endringer – trenger ikke å ha med «følgende endringer».  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 4.255.000 NOK til gjennomføring av tiltak i 
sine verneområder i 2020. Sekretariatet ferdigstiller søknaden i Elektronisk 
søknadssenter innen 10. januar 2020, etter den foreslåtte prioriterte rekkefølgen.  

I tillegg sender nasjonalparkstyret en bestilling på 312 dagsverk over B-lista. 
Sekretariatet behandler denne ferdig og sender den til Statens naturoppsyn / 
Miljødirektoratet og Statskog Fjelltjenesten innen 10. januar 2020. 
 
 
 



ST 50/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Forespørsel om 
utvidelse av hytte i Tverrådalen - Turid Marie Trondsen 

Forslag til vedtak  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at Turid Trondsen og sønn Torbjørn 
Trondsen bør se på mulighetene for å flytte hytta ut av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. 
 
Om de likevel bestemmer seg for å ha hytte på eksisterende tomt kan det settes opp ei 
ny tømmerhytte i samme stil og tømmerdimensjon i den størrelsesorden som hun 
skisserer i henvendelsen sin. Det må sendes inn en mer konkret søknad med 
plantegninger og skisser for den nye hytta når overdragelsen er fullført.  
 
Skissert hytte bør ikke være større enn 20 m² dersom vurderingene som er gjort i 
denne saken skal være gjeldende.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 
Styrets behandling 
 
Astrid Tove Olsen ønsker å bytte ut «settes» med «søkes om å sette opp».  
 
«Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at Turid Trondsen og sønn Torbjørn 
Trondsen bør se på mulighetene for å flytte hytta ut av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. 
 
Om de likevel bestemmer seg for å ha hytte på eksisterende tomt kan det søkes om å 
sette opp ei ny tømmerhytte i samme stil og tømmerdimensjon i den størrelsesorden 
som hun skisserer i henvendelsen sin. Det må sendes inn en mer konkret søknad med 
plantegninger og skisser for den nye hytta når overdragelsen er fullført.  
 
Skissert hytte bør ikke være større enn 20 m² dersom vurderingene som er gjort i 
denne saken skal være gjeldende  
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at Turid Trondsen og sønn Torbjørn 
Trondsen bør se på mulighetene for å flytte hytta ut av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. 
 
Om de likevel bestemmer seg for å ha hytte på eksisterende tomt kan det søkes om å 
sette opp ei ny tømmerhytte i samme stil og tømmerdimensjon i den størrelsesorden 
som hun skisserer i henvendelsen sin. Det må sendes inn en mer konkret søknad med 
plantegninger og skisser for den nye hytta når overdragelsen er fullført.  
 

Skissert hytte bør ikke være større enn 20 m² dersom vurderingene som er gjort i 
denne saken skal være gjeldende 
 



 

ST 51/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 
landskapsvernområde og Gåsvatn landskapsvernområde - Delegert 
myndighet til forvaltere - Skuterdispensasjoner 

Forslag til vedtak 
Verneforskriftene for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan og Saltfjellet 
landskapsvernområde har i dag en spesifisert unntakshjemmel som kun åpner for 
nødvendig transport til hyttene i mars og april. Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
delegerer myndighet til sekretariatet til å behandle disse sakene etter 
naturmangfoldlovens § 48 for kjøring i januar og februar.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 52/2019 Saksfremlegg - Jaktprøve for stående fuglehunder - 
Dypen - Semska-Stødi - Stor-Graddis - Bodø jeger og fiskeforening 

Forslag til vedtak 
Søknaden fra Bodø jeger- og fiskerforening for å gjennomføre jaktprøve for stående hunder 
i Dypen naturreservat og Stor-Graddis naturreservat avslås.  
 
Søknaden fra Bodø jeger- og fiskerforening for å gjennomføre jaktprøve for stående 
fuglehunder i Semska-Stødi naturreservat innvilges.  
 
Avgjørelsene er fattet med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  
 
 Dispensasjonen gjelder for 21. og 22. mars 2020.  
 I forkant av jaktprøven skal Saltfjellet reinbeitedistrikt kontaktes.  
 
Etter jaktprøven skal det sendes en kortfattet rapport til Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 
Rapporten skal inneholde antall deltakere og antall fuglearbeid/antall observerte fugler 
innen Semska-Stødi naturreservat 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 
Styrets behandling 
Lars Evjenth la frem et alternativt forslag om å avslå søknaden for alle områdene. 
 



Lars Evjenth sitt forslag ble satt opp mot innstillinga. 
 
Seks stemte for innstillinga, tre stemte for Lars Evjenth sitt forslag. 
 
Styret får rapporten som referatsak når denne foreligger.  
 

Styrets vedtak – med seks stemmer: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 53/2019 Søknad om dispensasjon - nytt naust - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Bodø og Omegns Turistforening ( BOT ) 

 

Forslag til vedtak 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 54/2019 Saksfremlegg - oppføring av viltgjerde- Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Bane NOR SF 

Forslag til vedtak 
Bodø og Omegn turistforening gis tillatelse til rivning av naust og oppføring av nytt naust på 
samme tomt ved Bjellåvasstua i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.  
 
Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriftens kap. IV punkt 1.3  
 
Dispensasjonen gjelder på følgene vilkår:  

 Det gamle naustet skal rives og det nye skal bli satt opp på samme sted  
 Naustet skal fremdeles ha funksjon som naust; oppbevaring av båt og utstyr. Det 

skal ikke møbleres eller settes inn ovn  
 Naustet skal ha maksimal bebygd areal på 24m2 (4 m x 6 m)  
 Naustet skal ha mørke og matte farger utvendig  
 Etter rivning skal det ryddes og avfall som ikke brennes skal fraktes ut av 

nasjonalparken. Det er kun tillatt å brenne ubehandlet trevirke  
 Dersom det er behov for motorisert ferdsel for frakt av materialer inn og avfall ut skal 

det foregå på snødekket mark og det må sendes egen søknad på dette  
 Andre lovverk slik som plan og bygningsloven skal være fulgt  



 Nødvendige tillatelser fra kommunen må innhentes før denne dispensasjonen er 
gyldig  

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 
Styrets behandling: 
 
Inga-Lill Sundseth ønsker at det skal tas med ei setning om at gjerdene bør komme 
opp så raskt som mulig for å ivareta reindrifta. Styret utformet i fellesskap et nytt avsnitt 
til vedtaket: «Det er viktig for reindrifta at gjerdene kommer opp så raskt som mulig, 
samtidig som at verneformål om å sikre allmenn tilgang til Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark blir ivaretatt».  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
Det er viktig for reindrifta at gjerdene kommer opp så raskt som mulig, samtidig som at 
verneformål om å sikre allmenn tilgang til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark blir ivaretatt.  
 
Bane NOR gis dispensasjon til oppføring av viltgjerde. Dispensasjonen er gitt med 
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 og er gitt med følgende vilkår: 

 Det skal bygges kulvert ved Kjemågforsen for å sikre trygg krysning for 
besøkende til verneområdene. 

 Utforming av gjerdet, høyde/undertråd skal være slik at små/mellomstore 
pattedyr (fjellrev, jerv og gaupe) skal kunne passere uhindret. 

 Fugleavvisere skal monteres på gjerdet. 

 Dersom det i forbindelse med etablering av gjerdet er behov for motorisert 
ferdsel innen Saltfjellet landskapsvernområde eller Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark må dette omsøkes særskilt. 

 Reingjerde som berører i «krigskulturminnene» langs jernbanen skal klareres 
med Nordland Fylkeskommune som kulturminnemyndighet. 

 
 
 

ST 55/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Storlia naturreservat - 
Telegrafruta Ultra - Magnar Øygarden 

Forslag til vedtak 
Magnar Øygarden gis dispensasjon fra ferdselsbestemmelsene i Storlia naturreservat 
og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for å arrangere «Telegrafruta Ultra» fra Bjøllånes i 
Rana til Russånes/Trettnes i Saltdal. Dispensasjon gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  
• Dispensasjon er gyldig 1. august 2020.  



• Dispensasjon gjelder både for målgang i Russånes eller Trettnes.  
• Dispensasjon gjelder langs T-merket sti.  
• Det settes et tak på inntil 70 deltakere.  
• Oppsynet vil gjøre en vurdering av eventuelle skader i etterkant av 

arrangementet. Denne vurderingen vil være grunnlaget for om antall deltakere 
kan økes (eventuelt reduseres) for nytt løp i 2021. 

• Det skal ryddes opp ved matstasjonene. Alt søppel skal fraktes ut av 
nasjonalparken.  

• Det skal sendes en kortfattet rapport til forvaltningsmyndigheten etter løpet. 
Rapporten skal inneholde: antall deltakere, hvor lenge varte løpet fra start til 
slutt, værforhold, vått / tørt og hvilke erfaringer arrangøren sitter igjen med etter 
løpet. Denne sendes til fmnopost@fylkesmannen.no og fremlegges Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre som referatsak.  

• Ved store nedbørsmengder i forkant av løpet kan forvaltningsmyndigheten kreve 
at løpet blir avlyst, eller utsettes etter nærmere avtale. 

 
Arrangøren skal ha en dialog med Saltfjellet reinbeitedistrikt og aktuelle grunneiere ved

 start / målgang 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 56/2019 Utkast til besøksstrategi Junkerdal nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar saken til orientering og følgende fremgangsmåte 
aksepteres.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 
Styrets behandling: 

Styret fremmet et tillegg til forslaget: 
«Hvis det kommer vesentlige endringer av prinsipiell karakter til de forslagene som 
foreligger må saken behandles av nasjonalparkstyret. Arbeidsutvalget gis delegert 
myndighet til å ferdigstille disse dokumentene før oversendelse til Miljødirektoratet.  



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar saken til orientering og følgende fremgangsmåte 
aksepteres. 

Hvis det ikke kommer noen vesentlige endringer av prinsipiell karakter gis 
arbeidsutvalget delegert myndighet til å ferdigstille disse dokumentene før 
oversendelse til Miljødirektoratet. Dersom det kommer vesentlige endringer av 
prinsipiell karakter til de forslagene som foreligger må saken behandles av 
nasjonalparkstyret. 
 
 

ST 57/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - Ferdig besøksstrategi til 
endelig godkjenning 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar saken til orientering og godkjenner forvalters 
forslag til videre arbeidsmetode frem mot endelig godkjenning.  
 
Forvalter ferdigstiller besøksstrategien i henhold til disse vurderingene og 
tilbakemeldinger innen fredag 20. desember 2019. Nasjonalparkstyret får denne 
tilsendt per epost når dette er gjort.  
 
Nasjonalparkstyret gis frist for tilbakemelding fremt til 9. januar 2020, og bes derfor om 
å droppe «Nr. 91 Stomperud» til fordel for besøksstrategien for Sjunkhatten 
nasjonalpark.  
 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 
Styrets behandling: 
Inga-Lill Sundset foreslår å endre vedtaket slik at det blir likelydende som ST 56/2019.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar saken til orientering og følgende fremgangsmåte 
aksepteres. 

Hvis det ikke kommer noen vesentlige endringer av prinsipiell karakter gis 
arbeidsutvalget delegert myndighet til å ferdigstille disse dokumentene før 
oversendelse til Miljødirektoratet. Dersom det kommer vesentlige endringer av 
prinsipiell karakter til de forslagene som foreligger må saken behandles av 
nasjonalparkstyret. 

 
 
 
 



ST 58/2019 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Ulovlig utvidelse av 
privat hytte - ***** ***** 

 

ST 59/2019 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.12.2019  
 
Kjøresporet / anleggsveien mellom Nedre Naver og Namnlausvatnet 
Sekretariatet spurte styret om anbefalinger til videre arbeid med denne veien. 
Styret ga et tydelig signal på at: antall turer må begrenses, se på muligheter for å se på 
veien som et kulturminne, og finne en god ordning i samarbeid med aktørene. 
 
Miljødirektoratet skal inviteres til et møte med referansegruppa for å diskutere saken 
nærmere. Arbeidsutvalget til Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal også delta på 
møtet. 
 
Deltakelse i møter 
Inga-Lill Sundset ønsker at styret tidlig på året setter opp en plan for hvem som skal 
delta på ulike møter og arrangementer. Tas med som en sak for det nye styret.  
 
 


