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AU 1/2016 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.02.2016

Innkalling og protokoll: Godkjennes (enstemmig)

AU 2/2016 Referatsaker

Ingen referatsaker til dette møtet. 

AU 3/2016 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.02.2016

Drøftesaker:
1. Gjennomgang av saker til neste styremøte

Forvalterne presenterte sine saker for det kommende styremøtet. Innspill fra AU var at disse 
kunne vært presentert via prosjektor for å redusere tidsbruken.  

Sekretariatet orienterte om møte med Saltdal kommune, Statens Vegvesen, Statskog, 
Fjelltjenesten og Nordland nasjonalparksenter kommende mandag angående rasteplass på 
Tjernfjellet. Sees i sammenheng med styresak om søknad om tilrettelegging av utsiktsplass 
ved nytt veganlegg Tjernfjellet. 

AU ønsket at sekretariatet ventet med delegeringssak til neste styremøte, slik at de nye 
styremedlemmene hadde kommet seg litt mer inn i modellen og gjort kjent med regelverk. Kan 
bli problematisk at det er stor ujevnhet om kunnskapen 

AU ønsket at man presenterte styret og sekretariatet på styremøtet. 



2. Konstituering av nytt styre – hvordan ligger det an?

Sekretariatet informerte om hvor langt prosessen har kommet. Alle kommuner har utnevnt sine 
representanter. Det samme har Sametinget og Fylkestinget. I følge Miljødirektoratet er denne 
sammensetninga i samsvar med retningslinjene, og skulle få gjennomført oppnevning relativt 
kjapt. Oversikt over sammensettinga:

Kommuner:
- Beiarn: Audgar Carlsen med vara Linda T. Moen; 
- Sørfold: Lars Kr. Hansen Evjenth med vara Turid Johansen Willumstad; 
- Fauske: Sverre Hagen, med vara Gry Janne Rugås; 
- Rana: Geir Waage med vara Linda Eide; 
- Gildeskål: Anne Wiik med vara Thrond Gjelseth; 
- Saltdal: Kjell Magne Johansen med vara Ann Kristin Larsen;  
- Bodø: Astrid Olsen med vara Tord Henriksen;  
- Meløy: Monika M. Sandaa med vara Ole Martin Erikstad;
- Rødøy: Torstein Simonsen med vara Anita Tustervatn;

Fylkeskommune:
- Nordland fylkeskommune: Siv Mosleth med vara Arve Knutsen;

Sametinget: 
- Eva Stina Andersson med vara Irja Kappfjell, 
- Anfinn Pavall med vara Sara Elisabeth Pavall, 
- Lisa Mari Blind med vara Inga-Lill Sundset, 
- Per Ole Oskal med vara Per Thomas Kuhmunen;

3. Besøksstrategi – Søkt om midler til brukerundersøkelser, arbeidet videre?
Nordlandsforskning gjorde en studie angående besøksstrategi i Nasjonalparker i Nordland, 
som arbeidsutvalget understreket at ikke må glemmes i dette arbeidet. 

Sekretariatet har utfordret Jan Nilsen som leder av Rådgivende utvalg til å sette i gang en 
evalueringsprosess om hvordan utvalget har fungert, med forslag til endringer. Vil komme på 
dagsorden ved neste styremøte (mai/juni).

Arbeidsutvalget ønsket at to fra sekretariatet kunne delta på Børgefjellseminaret. Dette kunne 
også brukes videre i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets besøksstrategi-arbeid, ved at man 
trekker paralleller til det som gjøres i Børgefjell.  

Forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen np bør være et viktig arbeid for sekretariatet i 2016, og 
besøksforvaltning er et sentralt punkt i dette arbeidet. 

Arbeidsutvalget presiserte at ærutvalgsmøte må innarbeides i virksomhetsplan.

Innfallsporter – viktig del av besøksstrategiarbeidet. Må finne arbeidsmetoder som fungerer for 
å få realisert gode løsninger på innfallsporter. Pulverisering av ansvar der man er mange 
aktører som ikke tar det nødvendige ansvaret for å drive prosessene. 

Fjellregionen – tildeling av midler over kommunaldepartementet for næringsutvikling i områder 
rundt nasjonalparkene. Strekker seg til Trøndelag, og ingen muligheter for Nordland å søke på 
disse midlene. 

4. Opplæring for det nye styret – rask innføring på førstkommende møte. Mer omfattende
kurs / opplæring i forkant av neste styremøte.



Må avklare tidsbruk og opplegg for en grunnleggende opplæring i forkant av første styremøte. 
Sekretariatet har allerede avtalt med Fylkesmannen i Nordland at de skal se på mulighetene for 
et slikt opplegg. Opplegget bør ikke vare mer enn én time. Det blir et mer omfattende 
kursopplegg senere på året.   

5. Nasjonal Nasjonalparkkonferanse – får svar fra Miljødirektoratet om det blir en 
nasjonal nasjonalparkkonferanse. Blir i så fall til høsten.

Ikke fått noe endelig svar fra Miljødirektoratet. Styreleder har fått ja mens sekretariatet har fått 
kanskje. Store økonomiske kutt hos Miljødirektoratet gjør situasjonen mer usikker.

6. Lokal nasjonalparkkonferanse – Naturarven som verdiskaper. Prosjekt mellom
nasjonalparkkommunene, nasjonalparksenteret og nasjonalparkstyret.

Nordland nasjonalparksenter har søkt om midler over «Naturarven som verdiskaper» til å 
arrangere en lokal nasjonalparkkonferanse. Denne knyttes opp mot reiseliv og 
førstelinjetjenester ute i kommunene og er tiltenkt hele Midtre Nordland nasjonalparkstyrets
virkeområde. Det er tenkt at forvalterne skal delta og må settes av tid i virksomhetsplan til å 
jobbe med dette. Nasjonalparkkonferansen skal ha parallelle sesjoner om de ulike 
nasjonalparkene, slik at deltakerne kan melde seg på faglig oppdatering på den parken som er 
mest relevant. 

7. Økonomi – gjennomgang av de økonomiske signalene vi har fått i forkant av møtet.

Kun fått muntlige signaler på andre møter. Styret får like mye som tidligere. Det er også uttrykt 
signaler om at styret får mye midler til tiltak i 2016. Dette bør sjekkes opp før styremøtet 26. 
februar. 

8. Eventuelt
Gullgraving i Saltdal
To personer som ønsker å starte opp et verdiskapningsprosjekt, med utgangspunkt fra 
Nordland nasjonalparksenter. Hadde et ønske om å ta med turister til sølvgruver og til 
elva for å prøve gullvasking. I utgangspunktet skulle noe av aktiviteten foregå i 
verneområder, og det forelå et forslag om å invitere disse til styremøte. Nå er det 
derimot sagt at det ikke skal foregå i verneområder, og arbeidsutvalget mente at det 
derfor ikke var nødvendig å invitere de til et styremøte. 

Dialog med Røde kors
Sekretariatet bør arrangere disse møtene, der Fylkesmannen i Nordland blir invitert til å 
bidra, blant annet med juridisk bistand. Sekretariatet informerte om intern vurdering av 
et slikt møte, og at det er ønskelig å utsette det til høsten. 

Gagarin-prosjektet
Miljødirektoratet har vært prosjektleder for et prosjekt der formålet var å installere en 
interaktiv skjerm på alle besøkssentrene som skal presentere nasjonalparkene i Norge. 
Sekretariatet skulle lage innhold for Midtre Nordland nasjonalparkstyrets parker. Dette 
prosjektet har skapt mye frustrasjon med mange prosjektledere og mange ulike 
beskjeder ut til forvalterne. Det har også vært mye frem og tilbake i forhold til å bruke 
bilder. Prosjektet begynner å nærme seg slutten. Nordland nasjonalparksenter har fått 
beskjed av Miljødirektoratet om å søke om midler til skjermen som skal benyttes.




