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Navn Funksjon Representerer 
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Siv Mossleth  Medlem Saltdal kommune 

Eva-Stina Andersson Medlem Sametinget 

Lars Kr.Evjenth  Medlem Sørfold kommune 

Arne B. Vaag Medlem Fauske kommune 
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Per Thomas Kuhmunen Medlem Sametinget 

Torstein Simonsen 

Arild Nohr 

Bror Hemminghytt 
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Medlem 

Varamedlem 

Rødøy kommune 

Bodø kommune 

Beiarn kommune 

Forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Mats Jonas Pavall  

(vara møtte ikke) 

Nestleder Sametinget 

Ann Rigmor Navjord Medlem Beiarn kommune 

(Vara møtte) 

Hilde Skogsholm 

 

Medlem 

 

Nordland fylkeskommune 

(Vara møtte ikke)   

Lisa Maria Blind 

(Vara møtte ikke) 

Medlem Sametinget 
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Fra sekretariatet møtte:  

Hanne Etnestad, Ronny Skansen, Ole Petter Rundhaug,  

Foredragsholder 

 Asbjørn Hagen 

 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

 

 

  

Inge Myrvoll      Eva-Stina Andersson 

 

   

Siv Mossleth 

 

SAKLISTE 

 
Sak nr Sak nr Tittel Arkiv nr 

 

 

120/2011 

 

 

 

 

 

 

 

1/2012 

 

 

 

 

2/2012 

 

 

 

Orienteringssaker:  

Strategier for informasjonssenter/naturhus v/Asbjørn Hagen 

 Nytt fra Nordland nasjonalparksenter v/Asbjørn Hagen 

Styrets kommentar: 

 

Referatsaker:  

Saltfjellet-Svartisen NP/Gåsvatnan LVR -Klagesak – 

dispensasjon fra motorferdselsforbudet – Stolpen gård. DN’s 

innstilling overfor MD i sak påklaget av Fylkesmannen i 

- 
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121/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2012 

 

4/2012 

 

5/2012 

 

6/2012 

 

7/2012 

 

8/2012 

 

9/2012 

10/2012 

 

11/2012 

 

12/2012 

 

Nordland  

Miljøvernedepartementets godkjenning datert 6.januar 2012 

av Fylkesdelplan for Sjunkan-Misten  

Referat fra møte 5.januar 2012 med Reindriftsforvaltningen 

om distriktsplaner og videre arbeid med dispensasjonsrutiner 

for reindriftas barmarkskjøring 

Forslag til budsjett for 2012 for MNNPS – FM’s forslag 

oversendt DN 15.desember 2011  

Beslutningssaker: 

Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokoll fra 

forrige styremøte 8.desember 2011  

Søknader fra Røde Kors i Bodø, Beiarn, Saltdal, Fauske og 

Sulitjelma om kjentmannsturer i nasjonalparkene for 

perioden 2012-2015  

Saltfjellet-Svartisen NP/Gåsvatnan LVR – Søknad om 

ekstraturer med skuter til hytte ved Kvitbergvatnet– Berit 

Stolpen   

Høring forvaltningsplan Junkerdalsura  

Junkerdal nasjonalpark – søknad om dispensasjon for 

motorisert ferdsel i turistløypa fra Sulitjelma til Sverige – 

Fauske kommune  

Rago nasjonalpark – søknad om dispensasjon for 

scootertransport av div. materiell ned fra Fjellrosen – Fauske 

og Sørfold jeger- og fiskerforening  

Møteplan for styret og AU for 2012  

Styrets rapport til DN for 2011  

Sjunkhatten nasjonalpark –  oppfølging fylkesdelplan 

Sjunkan-Misten og forvaltningsplan  

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk 

av snøscooter til transport av utstyr til hytte ved Færøy – 

Frank og Petter Pettersen  

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk 
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122/2011 

 

 

123/2011 

 

 

124/2011 

 

 

125/2011 

 

 

126/2011 

 

 

127/2011 

 

 

128/2011 

 

129/2011 

 

130/2011 

 

 

131/2011 

13/2012 

 

14/2012 

 

 

15/2012 

 

16/2012 

 

17/2012 

 

18/2012 

 

19/2012 

 

 

20/2012 

 

21/2012 

 

22/2012 

 

23/2012 

 

24/2012 

 

25/2012 

av snøscooter til transport av utstyr til hytte ved Halsvatn – 

Leon Pettersen  

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk 

av snøscooter til transport av utstyr til hytte ved 

Heggmovatnet og vedtransport – Viggo Johansen  

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk 

av snøscooter til transport av utstyr til hytte ved Færøy og 

vedtransport – Frants Andorsen og Paal Eddie Pettersen  

Retningslinjer for motorferdselssøknader om dispensasjon fra 

verneforskrift og motorferdselslov innenfor Midtre Nordland 

nasjonalparkstyrets geografiske virkeområde   

Gåsvatnan LRV – Søknad om dispensasjon til bruk av 

snøskuter til hytte ved Elivatnet – Stein Ove Johannessen 

Saltfjellet LRV – Søknad om dispensasjon til bruk av 

snøskuter til hytte ved Viskis – Egil Aronsen  

Saltfjellet-Svartisen NP – Søknad om bruk av snøskuter med 

slede til geologisk feltarbeid i Glomdalen i 2 feltperioder a 5 

døgn i tidsrommet januar-mars 2012 – Universitetet i Bergen 

v/prof. Stein Erik Lauritzen  

Gåsvatnan LVR – søknad om dispensasjon til bruk av 

snøskuter til transport av utstyr til hytte ved Gåsvatnan – Åse 

Mariann Bøckmann  

Gåsvatnan LVR – søknad om bruk av tråkkemaskin til 

oppkjøring av skiløype Beiarfjellet-Stabbursdalen – Beiarn 

kommune 

Gåsvatnan LVR – søknad om ekstratur for transport av ved til 

Bodø jeger- og fiskeforenings hytte ved Tverrbrennvatnet  

Junkerdal NP – Søknad om dispensasjon for motorisert 

transport til hytte ved Øvre Rosna – Johan Karbøl  

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon fra 

motorferdselsforbudet for bruk av snøsscooter i forbindesle 

med uttak av gran og bjørk – Alf Kristiansen 

Eventuelt 
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132/20 

 

133/2 

 

 

134/201 

Sak 3/2012 Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og protokoll fra forrige styremøte 8.desember 

2011 

Styrets behandling: 

- En del av medlemmene hadde ikke fått anledning til å ta utskrift av de sakene som fulgte siste 

mailutsending fra sekretariatet. Kopier delt ut til de som hadde behov. 

- Spørsmål om det er nødvendig å gjøre de kurante sakene så omfattende. Sekretariatet anførte at 

naturmangfoldsloven stiller krav til begrunnelse som må oppfylles. 

- Omfattende saksliste med mange saker som burde vært forelagt AU. Sakene tatt med i styremøtet 

da det ikke var fastsatt dato for AU-møte. 

- Ønskelig med en saksliste hvor sidene er nummerert. Sekretariatet håper dette ønsket kan oppfylles 

til møtet i mars når Ephorte-modulen ”Styrer, råd og utvalg” er implementert hos FM. 

- Ber om at alle dokumentene  konverteres i en pdf-fil før mailutsending slik at medlemmene slipper 

å holde oversikt over mange filer. 

- Lisa Maria Blind har i etterkant av møtet påpekt at hun er avhengig av å få sakspapirene i posten.  

Styrets vedtak – enstemmig: 

Møteinnkalling, saksliste og protokoll fra styremøtet 24.september godkjennes 

 

Sak 4/2012 Søknader fra Røde Kors hjelpekorps i Bodø, Beiarn, Glomfjord, Saltdal, Fauske og 

Sulitjelma om kjentmannsturer i nasjonalparkene for perioden 2012-2015 

Styrets behandling. 

Bror Hemminghytt tok opp spørsmålet om egen habilitet som områdeleder for RKH i Salten. Styret 

konkluderte med at han måtte erklæres innhabil begrunnet i at hans deltakelse i behandlingen kunne bidra 

til å svekke tilliten til organet.  
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Forslag til vedtak:  

 

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre vurderer politidistriktenes koordineringsrolle som viktig og ber 

om at etablert praksis med et årlig møte mellom politidistrikt, områdekoordinator for Røde Kors 

hjelpekorpsene og sekretariatet videreføres. Møtet bør gjennomgå årsrapport som viser 

aktivitetsomfang, beredskapsmessige behov m.v.     

 

2. Styret ber også om at korpsenes geografiske virkeområder innenfor verneområdene og mulighetene 

for samarbeid om kjentmannsturer avklares i en dialog mellom politidistrikt, områdekoordinator og 

Røde Kors hjelpekorps (RKH).  

 

3. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber i lys av naturmangfoldslovens § 48 og ulik 

forvaltningspraksis mellom nasjonalparker DN vurdere om det er behov for en revisjon av 

gjeldende rundskriv fra 1999.  

 

Styrets vedtak – enstemmig 

Som innstillingen pkt. 1-3.. 

 

4. Midtre Nordland nasjonalparkstyre innvilger følgende dispensasjoner for kjentmannsturer i 

perioden 2012-2015: 

 

Styrets vedtak –enstemmig: 

Under vilkår for hver dispensasjon tas det med et nytt strekpunkt: - ……… reinbeitedistrikt kontaktes før 

kjentmannsturen gjennomføres. I vedtak 1-11 ble sekretariatets forslag vedtatt med nevnte tillegg. 

 

Vedtak 1: Fauske Røde kors hjelpekorps (Sjunkhatten nasjonalpark) - enstemmig  

 

Fauske Røde Kors Hjelpekorps gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for 

kjøring av kjentmannstur over Ånsvikfjellet og i området Brannheia, Gunnelengvatnet, Vassvikheia og 

Færøy med snøskuter etter verneforskriftens § 3 kap 6 punkt 6.3 a og forvaltningsplanen (retningslinjer for 

rednings og forsvarsvirksomhet og vedlegg 18).  

Dispensasjon er gitt med følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare, over Ånsvikfjellet/Furnesfjellet og i 

området Brannheia, Gunnelengvatnet, Vassvika og Korsvika.  

- Sjekk av is på Hømmervatn, Halsvatn og Sætervatn, samt skredfare i denne delen av Fridalen, 

inkludert øvre del av Røsvikdalen skal skje på kjentmannsturen over Ånsvikfjellet/Furnesfjellet. 

- Det skal ikke kjøres på rabbene i Furunes-Ånsvik fjellet av hensynet til sårbar vegetasjon. 

Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark.  

- Dispensasjonen gjelder for to (2) turer pr. år for 2012-2015 i vinterferien og påsken. 

- Dispensasjonen gjelder for inntil fire (4) snøskutere på samme tur.  

- Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, jfr. vedlegg 18 i forvaltningsplanen.  

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av oppsynet.  
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- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 hvert år ha tilsendt rapport som beskriver all 

kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på døgnet, antall 

scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år. 

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. Doukta reinbeitedistrikt v/Arnfinn Pavall 

kontaktes før kjentmannsturen gjennomføres. 

 

 

Vedtak 2: Fauske Røde Kors hjelpekorps (Sjunkhatten nasjonalpark)  

 

Fauske Røde Kors Hjelpekorps gis avslag på søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Sjunkhatten nasjonalpark for kjøring av sikringsturer (jfr. kart tur 2) med snøskuter langs skiløypa fra 

Fridalen opp til Sætervatnet etter verneforskriftens § 3 kap 6 punkt 6.1 og forvaltningsplanen 

(retningslinjer for rednings og forsvarsvirksomhet).   

Det gis også avslag på bruk av snøscooter til skredøvelse/vinterkurs i Sørdalen (jfr. kart tur 4) etter 

verneforskriftens § 3 kap 6 punkt 6.1 og forvaltningsplanen (retningslinjer for rednings og 

forsvarsvirksomhet).   

 

Vedtak 3: Bodø Røde Kors hjelpekorps (Sjunkhatten nasjonalpark)  

 

Bodø Røde Kors Hjelpekorps gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for å 

kunne snu 2-300 meter inne i nasjonalparken ved Bostolia og Erlingbu (iht. kart) i forbindelse med kjøring 

av skiløype etter verneforskriftens § 4.  

Dispensasjon er gitt med følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for ti (10) turer pr. år i perioden 2012-2015. Dispensasjon gjelder i perioden 

fra 1. Januar til 30. april.    

- Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) snøskutere på samme tur.  

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av oppsynet.  

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 hvert år ha tilsendt rapport som beskriver all 

kjøring innen verneområdet.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn.  

 

Vedtak 4: Fauske Røde Kors hjelpekorps (Rago nasjonalpark) 

 

Fauske Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Rago nasjonalpark 

(kap III, pkt 2.4 a) for kjentmannskjøring innenfor nasjonalparken. Det gis tillatelse til 2 – to turer før 

påske pr. år 2012 - 2015. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme 

lov og kap. III, pkt. 3 i verneforskriften for Rago nasjonalpark). 

 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark.  
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- Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år før påske for vintersesongene 2012 – 2015. 

- Det gis tillatelse til maks 2 - to snøscootere  

- Planlegging av turen i Rago nasjonalpark gjøres i samarbeid med oppsynet i parken; Statskog 

Fjelltjenesten v/Tore Veisetaune, tlf 91627036 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver all kjøring 

innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på døgnet, antall scootere 

benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år. 

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn.   

- Doukta reinbeitedistrikt v/Arnfinn Pavall kontaktes før kjentmannsturen gjennomføres. 

-  

Tillatelsene som er gitt er i henhold til e-post av 18.01.2012 fra Røde Kors Nordland. 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318, varsles før kjøringen starter, 

så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme over. 

 

Vedtak 5: Fauske Røde Kors hjelpekorps (Junkerdal nasjonalpark) 

  

Fauske Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Junkerdal 

nasjonalpark (§3 pkt 6.1) for å delta på Sulitjelma RKH sine kjentmannsturer i nasjonalparken. Det gis 

tillatelse til 2 - to turer pr. år for vintersesongene 2012 - 2015. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i 

verneforskriftene i Junkerdal nasjonalpark.) 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark.  

- I Fuglvatn-området skal kjentmannsturene gjennomføres før utgangen av mars og før påske .  

- Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år innen 1.mai for vintersesongene 2012 – 2015 i hvert område 

- Det gis tillatelse til inntil 2 - to snøscootere ved 2 – to av Sulitjelma RKH sine kjentmannsturer i 

nasjonalparken 

- Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, jfr. vedlagt kart.  

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av oppsynet. 

-  Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver all kjøring 

innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på døgnet, antall scootere 

benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn.  

- Balvatnet reinbeitedistrikt v/Elise Blind kontaktes før kjentmannsturen gjennomføres. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318, varsles før kjøringen starter, 

så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme over. 

 

Vedtak 6: Saltdal Røde Kors hjelpekorps (Junkerdal nasjonalpark) 

 

Saltdal Røde Kors gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 
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Junkerdal nasjonalpark (jf § 3, punkt 6.1 i verneforskriften) for kjentmannskjøring i følgende område/trase 

innen nasjonalparken: 

 

Storengan – Leipebakken – Tjårrisdalen – Skaiti – retur Rykkedalen – Sauvatnan – Storeng– Storengskaret 

– Balvatnet – Skaitikjeften – Skaitidalen – Argalad. 

 

Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år innen 1.mai for vintersesongene 2012 – 2015.  

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i 

verneforskriftene). 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark.  

- Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år innen 1.mai for vintersesongene 2012 – 2015 i hvert område 

- Dispensasjonen gjelder for inntil tre - 3 snøscootere på samme tur 

- Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, jfr. vedlagt kart.  

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver all kjøring 

innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på døgnet, antall scootere 

benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn.  

- Balvatnet reinbeitedistrikt v/Elise Blind kontaktes før kjentmannsturen gjennomføres. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318, varsles før kjøringen 

starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme over. 

 

 

Vedtak 7: Sulitjelma Røde Kors hjelpekorps (Junkerdal nasjonalpark) 

 

Sulitjelma Røde Kors gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Junkerdal nasjonalpark (jf § 3, punkt 6.1 i verneforskriften) for kjentmannskjøring i følgende 

områder/traseer innen nasjonalparken: 

 

Junkerdal vest avgrenses av knekken i grensa ved Storforsdalen – Balddoaivi - vestenden 

Balvatnet - nasjonalparkgrensen langs Balvatnet – Jakobsbakken - Gjertrudfjellet - Storforsdalen, samt 

trase fra Rosna til Knallerdalen.  

Junkerdal øst langs traseene;  

o Tjorvi-Mavas (Reinflyttarskaret) 

o Metskidalen 

o Kvæbliok - Sakariassbekken / Dorro 

o Dorro - Mellomvatn 

o Calaves – Valffarjohkdalen (Vassavagge) – Muorkihytta 

o Calaves – Kong Oscar - Turistløypa 

o Ydaln – Dorro nord 

o Skaitikjeften (Balvasshytta) – Argaladhytta 

 



   

 
MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE 
 

 
SIDE 10 

 

Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år før påske for vintersesongene 2012 – 2015 i hvert område. Viser for 

øvrig til vedlagte kart. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i 

verneforskriftene). 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark.  

- I Fuglvatn-området skal kjentmannsturene gjennomføres før utgangen av mars og før påske .  

- Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år innen 1.mai for vintersesongene 2012 – 2015 i hvert område 

- Dispensasjonen gjelder for inntil tre - 3 snøscootere på samme tur 

- Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, jfr. vedlagt kart.  

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver all kjøring 

innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på døgnet, antall scootere 

benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn.  

- Balvatnet reinbeitedistrikt v/Elise Blind kontaktes før kjentmannsturen gjennomføres. 

 

- Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318, varsles før kjøringen 

starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme over. 

 

Vedtak 8: Bodø Røde Kors hjelpekorps (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark) 

 

Bodø Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften), fra 

motorferdselsforbudet i Saltfjellet landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 8 i 

verneforskriften) og fra Gåsvatnan landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 7 i 

verneforskriften) til kjentmannskjøring innen verneområdene. 

 

Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme 

lov og § 4 i verneforskriftene 

 

1. To turer pr år med inntil to snøskutere på strekningen Semska-Namlausdalen- 

Midtistua-Saltfjellstua-Krukkistua m/retur. 

 

2. To turer pr år med inntil to snøskutere på strekningen Semska-Namlausdalen- 

Midtistua-Bjøllåvasstua - ned til veg i Tollådalen med retur. 

 

3. En tur pr år med inntil to snøskutere på strekningen Trettnes-Bjøllåvasstua- 

Harodalen-Jarbrudalen-Røkland med retur motsatt veg. 

 

For aktivitet 1 og 2 gis det tillatelse til en tur før påske og en tur før 1. maihelga. For aktivitet 3 gis det 

tillatelse til en tur før påske. 

 

På aktivitet 1 legges traseen om Søndre Bjøllåvatn; det gis ikke tillatelse til å kjøre over Ruovddevarre da 

dette er i umiddelbar nærhet av et av Saltfjellets mest brukte fjellrevhi. 
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Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, 

jfr. vedlagt kart. MNNPS anmoder Bodø RKH om å 

kontakte Saltdal RKH og Beiarn RKH for å samkjøre turer som går i samme trase. 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver all kjøring 

innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på døgnet, antall scootere 

benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Olof Anders 

Kuhmunen kontaktes før kjentmannsturen gjennomføres. 

-  

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før kjøringen starter, 

så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme over. 

 

Vedtak 9: Beiarn Røde Kors hjelpekorps (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark m/vernområder) 

 

Beiarn Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften) og fra 

motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 7 i 

verneforskriften) til kjentmannskjøring innen verneområdene.  

 

Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme 

lov og § 4 i verneforskriftene: 

 

1. To turer pr år med inntil fem snøskutere på strekningen Tverrånes-Tverrådalen- 

Vefjell-Blakkådalen-Fingerbreen-Lappflytterskardet-Øvre Stormdal-Tollåsanden-Tverråsanden-

Vefjell-Tverrådalen-Tverrånes  

 

 

2. To turer pr år med inntil fem snøskutere på strekningen Tunnelen-Tverrbrennvatnet- 

Gåsvatnan-Stabbursdalen-Oksvatnan-Haron-Nordre Bjøllåvatn-Hessihompvatn-Kvitbergvatn-

Oksvatn-Stabbursdalen-Tunnelen. 

 

 

3. To turer pr. år med inntil fem skutere på strekningen Skoglund-Djupvatne-Nordre Bjøllåvatn-

Søndre Bjøllåvatn-Saltfjellstua-Krukki-Stalloroggi-Bukkhågen-Tollådalen-Skoglund 

 

4. Årlig sikringstjeneste tunellen-Tverrbrennvatnet-Gåsvatnan-Stabbursdalen 

 

5. For aktivitet 1og 2 gis det tillatelse til en tur før påske og en tur før 1. maihelga. 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  
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- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, 

jfr. vedlagt kart. MNNPS anmoder Bodø RKH om å 

kontakte Saltdal RKH og Beiarn RKH for å samkjøre turer som går i samme trase. 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver all kjøring 

innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på døgnet, antall scootere 

benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Olof Anders 

Kuhmunen kontaktes før kjentmannsturen gjennomføres. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før kjøringen starter, 

så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme over. 
 

 

 

Vedtak 10: Glomfjord Røde Kors hjelpekorps (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark m/verneområder) 

 

Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften) til kjentmannskjøring innen 

verneområdene. 

 

 Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i 

samme lov og § 4 i verneforskriftene: 

 

1. To turer årlig med inntil fire snøskutere på strekningen Storglomvatnet-Svartisen- 

Tåkeheimen-Snøtinden 

2. To turer årlig med inntil fire snøskutere på strekningen Storglomvatnet-Sørdalen- 

Bogvatnet-Blakkådalen 

3. En tur med inntil fire snøskutere i løpet av perioden for innlegging av ruten 

Storglomvatn-Vesterdalen-Bjørnfossvatn på GPS 

4. En tur med inntil fire snøskutere i løpet av perioden for innlegging av ruten 

Storglomvatn-Skjelåtind/Spisstind-NVE-hytte mot Beiardalen på GPS. 

5. Kryssing av nasjonalparken ved behov på strekningen Storglomvatnet-Glomdalen- 

Gråtådalen (prøveprosjekt). 

For aktivitet 1 og 2 gis det tillatelse til to turer pr. vinter; en tur før påske og en tur før 1. 

maihelga. For aktivitet 3 og 4 gis det tillatelse til en tur i løpet av hele 

dispensasjonsperioden. Aktivitet 5 er noe spesiell; dette er et svært vanskelig område med 

mange vindhull/skavler. For å komme til Gråtådalen er en her avhengig at å krysse et 

hjørne av nasjonalparken.  

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, 

jfr. vedlagt kart. MNNPS anmoder Bodø RKH om å 

kontakte Saltdal RKH og Beiarn RKH for å samkjøre turer som går i samme trase. 
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- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver all kjøring 

innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på døgnet, antall scootere 

benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Olof Anders 

Kuhmunen og Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt v/ Kurt Gaup kontaktes før 

kjentmannsturen gjennomføres. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før kjøringen starter, 

så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme over. 

 

 

Vedtak 11: Saltdal Røde Kors hjelpekorps (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark m/verneområder) 

 

Saltdal Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften), Saltfjellet 

landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 8 i verneforskriften) og  Gåsvatnan 

landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 7 i verneforskriften) for kjentmannskjøring og aktiviteter innen 

verneområdene. 

 

 Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i 

samme lov og § 4 i verneforskriftene: 

 

 

1. Årlig påskevakt på Lønsdal. Denne omfatter følgende delaktiviteter: 

Sikringsturer Lønsdal-Kjemåvatn-Steindalen-Addjek-Familiedalen-Sørelva 

og Lønsdal-Dypen-Viskisvatnan dersom det er dårlig vær. 

 

2. To turer pr år med inntil fem snøskutere på strekningen Røkland-Kvitbergvatn-Haron--Nordre 

Bjøllåvatn-Søndre Bjøllåvatn med retur. 

 

3. En tur pr år med inntil fem snøskutere på strekningen Semska-Namlausdalen- 
Søndre Bjøllåvatn-Krukki med retur.  

4. To turer pr. år med inntil fem skutere på strekningen Stolpen.Kvassteinheia-Hessihompan-Nordre 

Bjøllåvatn-Haron-Kvitbergvatn-Jarbrudalen-Røkland 

 

5. To turer med inntil 5 skutere på strekningen Lønsdal-Viskis-Junkerdal med retur. 
 

6. To turer med inntil 5 skutere på strekningen Lønsdal-Steindalen-Søndre Bjøllåvatn-Nordre 

Bjøllåvatn-Oksvatnan-Beiarfjellet(tunnelen) med retur 

 

For aktivitet 2,4,5 og 6 gis det tillatelse til en tur før påske og en tur før 1. maihelga. På 

aktivitet 3 gis det tillatelse til en tur før påske. Det anmodes samtidig om at  

turene 2 og 4 slås sammen til en tur.  

 

På aktivitet 3 legges traseen om Søndre Bjøllåvatn; det gis 
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ikke tillatelse til å kjøre over Ruovddevarre da dette er i umiddelbar nærhet av et av 

Saltfjellets mest brukte fjellrevhi. 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, 

jfr. vedlagt kart. MNNPS anmoder Bodø RKH om å 

kontakte Saltdal RKH og Beiarn RKH for å samkjøre turer som går i samme trase. 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver all kjøring 

innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på døgnet, antall scootere 

benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Olof Anders 

Kuhmunen kontaktes før kjentmannsturen gjennomføres. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før kjøringen starter, 

så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme over. 

 

Styrets vedtak - enstemmig: 

Som innstillingen. 

Sak 5/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet på 

bakgrunn av funksjonshemming – Berit Stolpen 

 

Forslag til vedtak 

Berit Stolpen, Røkland, gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan 

landskapsvernområde for bruk av snøskuter på snødekt mark, til begrenset persontransport 

grunnet  funksjonshemming, til og fra hytte ved Kvitbergvatnet, jf kap. IV, pkt. 7 i 

verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde. 

 

Dispensasjonen er hjemlet i kap. IX, jf. kap. VI, punkt 2 i forskriften for Gåsvatnan 

landskapsvernområde. 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt. 

 Kjøring under opphold på hytta er forbudt. 

 Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

 Dispensasjonen gjelder for en (1) skuter, to (2) turer i perioden 1. januar – 30. april 2012. 

 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager 

 Dispensasjonen gjelder mellom kl. 07.00-11.00 og mellom kl. 16.00-23.00. 

 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. 
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 Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. 

 

Styrets vedtak – enstemmig 

Som innstillingen. 

 

Saks 6/2012 - Høring forvaltningsplan Junkerdalsura naturreservat 
 

Forslag til vedtak 

Midtre Nordland nasjonalparkstyret ser det som svært positivt at det utarbeides en forvaltningsplan for et 

verneområde som grenser opp til Junkerdal nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde. En finner 

ingen forhold å bemerke i planen som vil ha betydning for Midtre Nordland nasjonalparkstyret sitt 

forvaltningsansvar for de to tilgrensende verneområdene, styret tar forvaltningsplanen til etterretning. 

 

Styrets vedtak – enstemmig 

Som innstillingen. 

 

Sak 7/2012 - Junkerdal nasjonalpark - Innstilling søknad om dispensasjon for motorferdsel i 

turistløypa Sulitjelma - Sverige 2011 / 2012 - Fauske kommune 
 

Forslag til vedtak  

Søknad fra Fauske kommune om dispensasjon til å legge løypetrase for skuterløype innenfor grensepunkt 6 

i Junkerdal nasjonalpark avslås, jf. § 3, punkt 6.1 i verneforskriften for nasjonalparken, samt § 2, pkt b i 

forvaltningsloven. 

Styrets vedtak – enstemmig 

Som innstillingen med følgende tillegg: Sekretariatet bes om å sende brev til DN og FM med anmodning 

om at saken gis høyeste prioritet. 

 

Sak 8/2012  Rago nasjonalpark - Innstilling søknad om dispensasjon for motorisert nedtransport av 

div. materiell fra Fjellrosen - Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening 

 

Forslag til vedtak 

 Fauske og Sørfold  jeger- og fiskeforening gis dispensasjon fra kap.III pkt 2.4 a) i verneforskriften for 

Rago nasjonalpark for begrenset bruk av snøscooter på snødekt mark  for nedtransport av takplater og 
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annet materiell fra hytta Fjellrosen, ved Litlverivatnet, hjemlet i § 48 i naturmangfoldsloven. Transporten 

kan utføres med inntil fem – 5 turer i løpet av inntil fire – 4 dager i perioden 1.mars – 30.april. 

Dispensasjonen har følgende vilkår: 

 Når dato for transporten er fastsatt skal forvaltningsmyndigheten informeres om når denne skal 

gjennomføres. 

 Dispensasjonen gjelder kun fra parkgrensa – over isen på Litlverivatnet – til Fauske og Sørfold 

jeger- og fiskeforening sin hytte i nord-østenden av vatnet. Retur samme trase. 

 Dispensasjonen gjelder for inntil tre – 3 snøscootere. 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 4 dager i perioden 1.mars – 30.april. 

 Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

 Dispensasjonen skal tas med ved transporten og forevises ved kontroll. 

 Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området. 

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

kontaktes før transporten. 

 Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av transporten. Kontaktperson er Tore 

Veisetaune, tlf: 91627036. 

 

 

Styrets vedtak – enstemmig 

Som innstillingen. 

 

Sak 9/2012 – Møteplan for styret og AU for 2012 

Styrets vedtak: 

1. Styret fastsetter følgende datoer for styremøter/befaringer/møte med faglig rådgivende utvalg i 

2012: 

- Tirsdag 27.mars (kveld) og onsdag 28.mars(hele dagen) – konstituering og styreseminar med 

få saker til behandling - Bodø 

- Onsdag 30. mai – befaring Sjunkhatten. Flere alternativ lansert hvor en  kombinerer fottur og 

båttur. Sekretariatet bes om å  fremme forslag til program. 

- Torsdag 31.mai – ordinært styremøte – Fauske/Valnesfjord eller Bodø, avhengig av program 

for befaringen dagen før. 

- Mandag 3. September – møte mellom styret og  faglig rådgivende utvalg – Rognan 

- Tirsdag 4.september – ordinært styremøte – Storjord 

- Torsdag 6.desember – ordinært styremøte - Storjord 
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2. Styret fastsetter ingen datoer i denne omgang for AU’s møter i 2012. AU bes om å lage sin egen 

møteplan. 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 10/2012 – Midtre Nordland nasjonalparkstyre’s rapportering til Direktoratet for 

naturforvaltning  
 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utfylte rapportskjema for styrets arbeid og oppsummering av dispensasjoner gitt i de fire 

nasjonalparkene for 2011 oversendes DN.  

 

2. Sekretariatet utarbeider forslag til årsrapport for 2011 til neste styremøte, med grunnlag i 

saksframlegget. 

 

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 11/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – oppfølging av fylkesdelplan Sjunkan-Misten og tiltaksdel i 

forvaltningsplan Sjunkhatten 

Forslag til vedtak: 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre inviterer kommunene Sørfold, Fauske og Bodø, Nordland 

fylkeskommune, fylkesmannens miljøvernavdeling  og Direktoratet for naturforvaltning til møte om 

videre oppfølging av fylkesdelplan Sjunkan-Misten/tiltaksdel i forvaltningsplan for Sjunkhatten 

nasjonalpark  

o Målsettingen med møtet er å avklare følgende spørsmål: 

o Organisering av prosjekt med egen prosjektleder for oppfølging av fylkesdelplanen 

 Fylkeskommunen presenterer forslag til organisering og prosjektplan 

 Kommunene gir innspill til hvordan de ønsker at dette skal organiseres 

o Tilrettelegging for funksjonshemmede innenfor Sjunkhatten nasjonalpark 

 DN presenterer premisser og rammer 
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 Ambisjonsnivå og eierskap - ansvar og roller 

 Finansiering av investeringer og drift 

o Organisering og finansiering av ”Forprosjekt Innfallsporter”-  oppfølging av 

arkitektkonkurransen 

 Ambisjonsnivå og  eierskap - ansvar og roller 

 Kommunene presenterer forslag til felles søknad til fylkesrådet. 

Styrets behandling: 

Styret drøftet behovet for ansvarliggjøring av partene – bl.a. fylkeskommunen i forhold til fylkesdelplanen, 

og påpekte behovet for en rask avklaring av ansvar og roller for det videre arbeid. 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen med tilleggspunkt: ”Sekretariatet bes om å utarbeide skisse til prosjektplan som drøftes 

med partene før møtet” 

 

Sak 12/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til transport 

av utstyr til hytte ved Færøy – Frank og Petter Pettersen  

Forslag til vedtak 1: 

Petter Pettersen og Frank Pettersen gis med dette èn felles dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved Færøyvalen, 

via løype fra Røsvik om Gunnelengvatn, Korsvikvatn og Færøyvatn. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 

f i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – t.o.m. 01.05.2015.  

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer pr. år med en (1) snøskuter for nødvendig frakt av utstyr 

og varer, alternativt (3) turer med (2) skutere. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. 

mai.  

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder 

dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

- Slede skal alltid være tilkoblet snøscooteren.  

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

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.     

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 

 
Som innstillingen. 

 

Forslag til vedtak 2: 

Petter Pettersen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk 

av snøskuter til begrenset persontransport til hytta ved Færøyvalen på grunn av funksjonshemming. 

Dispensasjonen gis etter § 4 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – t.o.m. 01.05.2015. 

- Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) turer pr. år med èn (1) snøskuter per tur. Dispensasjon 

gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai. 

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder 

dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.   

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

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.     

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Forslag til vedtak 3: 

Petter Pettersen og Frank Pettersen gis med dette èn felles dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av snøskuter i forbindelse med vedhogst til hytte ved Færøyvalen. 

Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen: 

- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til to (2) dager pr. år (ubegrensa antall turer 

per dag), og kjøring skal følge etablert løype og korteste mulig trasè fra hogstområde (Bakkskogen) 

til hytte. 

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – t.o.m. 01.05.2015.   

- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter per kjøring.  

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 
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- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt kjørebok skal tas 

med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.      

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 13/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til transport 

av utstyr til hytte ved Halsvatn – Leon Pettersen  

Forslag til vedtak 1: 

Leon Pettersen gis med dette dispensasjon til bruk av snøskuter i Sjunkhatten nasjonalpark for frakt av 

utstyr til gammen ved Krubblia og hytte ved Halsvatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i 

verneforskriftens § 3 punkt 6.3 f og forvaltningsplanen (retningslinjer for motorferdsel i forbindelse med 

hytter og fritidsboliger). 

Vilkår for dispensasjonen: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.   

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer med en (1) snøskuter for nødvendig frakt av utstyr og 

varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.   

-  I desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 23.00. I mars og april 

gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

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

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.  

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.      

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 
 

Forslag til vedtak 2: 

Leon Pettersen gis med dette dispensasjon til bruk av snøskuter i Sjunkhatten nasjonalpark i forbindelse 

med vedhogst til gammen ved Krubblia og hytte ved Halsvatnet. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i 

verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen: 

- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til fire (4) dager per sesong, og kjøring skal 

følge etablert løype og korteste mulig trasè fra hogstområde til gamme og hytte. 
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- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.      

- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

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

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.       

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 

Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen.  

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 14/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til transport 

av utstyr til hytte ved Heggmovatnet og vedtransport – Viggo Johansen  

Forslag til vedtak 1: 

Viggo Johansen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk 

av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved Heggmovatnet i Bodø kommune. 

Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 

forvaltningsplanen(retningslinjer for motorferdsel i forbindelse med hytter og fritidboliger). 

Vilkår for dispensasjonen: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.  

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – t.o.m. 01.05.2015. 

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer med èn (1) snøskuter for nødvendig frakt av utstyr 

og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.  

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder 

dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

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

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.  

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.    

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015 . 

 

Styrets vedtak – enstemmig: 
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Som innstillingen. 

 

Forslag til vedtak 2 

Viggo Johansen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk 

av snøskuter i forbindelse med uttak av gran og vedhogst til hytte ved Heggmovatnet i Bodø kommune. 

Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen: 

- Antall kjøringer for transport av ved og uttak av plantet gran er begrensa oppad til seks (6) dager 

(ubegrensa antall turer pr dag) og kjøring skal følge løype i kart fra hogstområde til hytte. 

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 t.o.m. 01.05.2015. 

- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. 

mai.  

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

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

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt kjørebok skal tas 

med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.     

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 15/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til transport 

av utstyr til hytte ved Færøy og vedtransport – Frants Andorsen og Paal Eddie Pettersen      

Forslag til vedtak 1: 

Frants Andorsen og Paal Eddie Pettersen gis med dette en felles dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved Færøyvalen, 

via løype fra Røsvik om Gunnelengvatn, Korsvikvatn og Færøyvatn. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 

f i verneforskriften og forvaltningsplanen (retningslinjer for motorferdsel i forbindelse med hytter og 

fritidsboliger) for Sjunkhatten nasjonalpark.  

Vilkår for dispensasjonen: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015. Eventuell bruk av alternativ løype 

ved dårlig is gjelder i perioden 01.01. t.o.m. 15.04. hvert år. 
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- Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer pr. år med en (1) snøskuter for nødvendig frakt av utstyr 

og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.  

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder 

dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

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

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.  

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.    

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Forslag til vedtak 2:  

Paal Eddie Pettersen og Frants Andorsen gis med dette èn felles dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av snøskuter til å transportere veddoning inn til egen hytte ved 

Færøyvalen i forbindelse med vedhogst. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for 

Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015. 

- Dispensasjonen gjelder for èn (1) tur med èn (1) snøskuter. Dispensasjon gjelder for perioden 1. 

januar t.o.m. 1. mai. 

- I februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april gjelder dispensasjonen 

mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

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

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.     

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015 . 
 

Sak 16/2012 Retningslinjer for motorferdselssøknader om dispensasjon fra verneforskrift og 

motorferdselslov innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyrets geografiske virkeområde    

Forslag til vedtak: 
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1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om at mulighetene for et felles søknadsskjema for 

kommunene og MNNPS med tilhørende retningslinjer vurderes. Sekretariatet bes om å ta dette opp 

som tema på neste møte i administrativt kontaktutvalg 

2. Søknadsskjema for motorferdselssøknader med foreslått justering tas i bruk innenfor Midtre 

Nordland nasjonalparkstyrets geografiske virkeområde. Søknadsskjema legges ut på den nye 

nettsiden når den blir tilgjengelig og sendes berørte kommuner som gjør det tilgjengelig for søkere. 

Skjemaet erstattes av et nytt felles skjema forutsatt at kommunene og MNNPS blir enige om dette.  

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 17/2012 Gåsvatnan LVR – Søknad om dispensasjon til til bruk av snøskuter til transport av 

utstyr til hytte ved Elivatnet – Stein Ove Johannessen 

 

 

Forslag til vedtak: 

Stein Ove Johannessen, Moldjord, gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet, jfr. Kap. IV, pkt. 7 

i forskriften,  i Gåsvatnan landskapsvernområde  for bruk av snøskuter på snødekt mark for frakt av varer 

og utstyr til privat hytte ved Elivatnet.  Dispensasjonen gis med hjemmel i kap. IX, jfr. Kap.VI, pkt. 2 i 

forskriften  

 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer pr. år for transport av varer og utstyr til 

hytta. 

- Dispensasjonen gjelder fra 1.mars til 1.mai og for årene 2012-2015.  

- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

- Diispensasjonen gjelder mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager. 

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

- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved 

kjøring og forevises ved kontroll.  

- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 18/2012 – Saltfjellet LVR – Søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter til hytte ved Austre 

Viskisvatn – Egil Aronsen  
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Forslag til vedtak: 

 

Egil Aronsen, Røkland gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet 

landskapsvernområde for bruk av snøskuter på snødekt mark til transport av varer og ustyr 

til hytte ved Austre Viskisvatn, jf. kap. IV, pkt. 8 i verneforskriften for Saltfjellet 

landskapsvernområde. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i kap. VIII, jf kap. IX, i verneforskriften.  

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og det antall turer som trengs for nødvendig frakt. 

Antallet turer er likevel begrenset oppad til 6 turer pr sesong. 

 Dispensasjonen gjelder fra 1. mars til 1. Mai i perioden 2012 til 2015. 

 All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt. 

 Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager. 

 Dispensasjonen gjelder mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00. 

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

 Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. 

 

 Styrets vedtak – enstemmig: 

 Som innstillingen. 

 

Sak 19/2012 – Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om bruk av snøskuter og slede til geologisk 

feltarbeid i Glomdalen – Universitet i Bergen 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetet i Bergen v/Stein-Erik Lauritzen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark for bruk av snøskuter m/slede for frakt av utstyr til vitenskapelige 

undersøkelser Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel IV 

punkt 4.3, tredje strekpunkt. 

Vilkår for dispensasjonen: 

- Dispensasjonen gjelder for totalt 2 perioder a 5 dager i tidsrommet 27.januar – 31.mars 2012  

- Dispensasjonen gjelder for frakt av utstyr, for vitenskapelige undersøkelser, til grotter i området 

Pikhaugene – Glomdalsvatnet i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. 

- Dispensasjonen er betinget av nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier. 

- Hvis det er rein i området skal det tas hensyn til det. 

- Før transporten starter, skal Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt v/Nils Mathis Anti varsles 

på telefon 958 71 290. 
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- Leirplass anlegges uten at vegetasjon og terreng påføres slitasjeskader 

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 20/2012 Gåsvatnan LVR – Søknad om dispensasjon til til bruk av snøskuter til transport av 

utstyr til hytte ved Store Gåsvatn – Åse Mariann Bøckmann 

 

Forslag til vedtak: 

Åse Mariann Bøckmann, Christine og Tor-Magnus Bøckmann-Wilson, Benedicte Bøckmann og Ove 

Schultz gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Gåsvatnan landskapsvernområde for bruk av snøskuter på snødekt mark til transport av 

utstyr og varer mellom Reinhornheia og Store Gåsvatn, jf. kap. IV, punkt 7 i forskriften for 

landskapsvernområdet. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i kap. IX, jfr. Kap.VI, pkt. 2 i forskriften  

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og  det antall turer som trengs for nødvendig frakt. 

Antallet turer er likevel begrenset oppad til 6 turer. 

- Dispensasjonen gjelder fra 1.mars til 1.mai og for årene 2012-2015.  

- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

- Dispensasjonen gjelder mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager. 

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

- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved 

kjøring og forevises ved kontroll.  

- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 21 – 2012  Gåsvatnan landskapsvernområde - dispensasjon fra motorferdselsforbudet for 

oppkjøring av skiløype i påsken – Beiarn kommune 

 

Forslag til vedtak: 
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Beiarn kommune  i samarbeid med IL Stormfjell, gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Gåsvatnan landskapsvernområde for bruk av tråkkemaskin til preparering av skiløype. Dispensasjonen gis 

etter naturmangfoldlovens § 48. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for preparering av skiløypa P-plass Beiarfjellet til Stabbursdalen. 

 All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt. 

 Dispensasjonen gjelder for perioden 1. til 25. april 2012. 

 Langfredag og 1. påskedag er kjørefrie dager. 

 For å redusere eventuelle konflikter i forhold friluftsliv anmodes det om at det kjøres minst mulig i 

helgene. 

 Kjøringen skal begrenses i størst mulig grad. 

 Kjøring mellom kl. 23.00 og 07.00 er forbudt. 

 Dispensasjonen gjelder for en (1) tråkkemaskin (med sporsetter eller liknende) og det antall turer 

som trengs for nødvendig preparering. 

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

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 22 – 2012  Gåsvatnan landskapsvernområde – Søknad om ekstratur for transport av ved til 

Bodø jeger- og fiskeforenings hytte ved Tverrbrennvatnet  

 

Forslag til vedtak: 

Bodø jeger- og fiskerforening v/ Per-Ivar Olsen  gis dispensasjon fra kap. IV, pkt 7 i verneforskriften for 

Gåsvatnan landskapsvernområde for transport av ved med snøscooter til foreningens hytte ved 

Tverrbrennvatn 1 – en dag i løpet av januar/februar. Dispensasjonen gis etter §48 nml  (jf § 77 i samme 

lov og kapittel VIII verneforskriften for landskapsvernområdet). 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for 1 - en dag i løpet av januar eller februar 2012, og det antall turer som er 

nødvendig for å transportere nødvendig ved til hytta.  

- Transporten skal skje i løpet av en ukedag, utenom helgedagene lørdag og søndag. 

- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

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

- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved 

kjøring og forevises ved kontroll.  

 Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter 

endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.12. 

 Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av transporten. Kontaktperson er Kristian 

Sivertsen, tlf: 98842329. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 23 – 2012   Junkerdal nasjonalpark - Søknad dispensasjon motorisert transport til hytte ved 

Øvre Rosna - Johan Karbøl 

Forslag til vedtak 

Bjørg og Johan Karbøl, Fauske gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal 

nasjonalpark for begrensa bruk av snøskuter på snødekt mark til frakt av varer og utstyr til privat hytte ved 

Øvre Rosna, hjemlet i verneforskriftens §3, pkt. 6.3, bokstav c.  

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer pr. år for transport av varer og utstyr til 

hytta. 

- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å 

skade vegetasjonen og fram til 1. mai i årene 2012 - 2015. 

- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

- I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 23.00. I mars 

og april gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager. 

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

- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved 

kjøring og forevises ved kontroll.  

- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og 

sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 24/2012 Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter i  

forbindelse med uttak av gran og vedhogst til hytte ved Hella i Sjunkfjorden – Alf Kristiansen    

Forslag til vedtak: 

Alf Kristiansen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk 

av snøskuter i forbindelse med uttak av gran til materialer for vedlikehold og vedhogst til hytta ved Hella, 

Sjunkfjorden i Sørfold kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten 

nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen: 

 All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt. 

 Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.  
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 Antall kjøringer for transport av ved og uttak av plantet gran er begrensa oppad til seks (6) dager 

(ubegrensa antall turer pr dag) pr. år med èn (1) scooter.  

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 27.01.2012 – t.o.m. 01.05.2015. Dispensasjon gjelder for 

perioden 1. mars t.o.m. 1. mai hvert år i perioden.    

 Kjøring av sag gjøres innen samme periode og gjelder tur/retur fjæra til hytta med saga.   

 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager. 

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

 Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises 

ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.    

 Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.  

Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen 

(retningslinjer for uttak av ved og trær punkt 4.5)   

 

Styrets vedtak – enstemmig: 

Som innstillingen. 

 

Sak 25/2012 Eventuelt 

- Budsjett 2012 - Arild Nohr ba sekretariatet sjekke opp: 

o  Styrets muligheter til å bygge opp fond ved bruk av frie midler 

o Mulighetene for å forskuttere i tilfeller hvor det var viktig å komme raskt i gang med et 

prosjekt 

- Bruk  av lesebrett  - Arne B. Vaag ba om at sekretariatet vurderte 

o Innkjøp av Ipad 16GB for å redusere porto- og trykkeutgifter - Fauske kommune kjøper nå  

lesebrett til alle folkevalgte – kfr. Dataavd. i kommunen. 

 

Ole Petter Rundhaug 

Referent 
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