
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Bibliotek, Storjord
Dato: 15.08.2016
Tidspunkt: 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Geir Waage Nestleder

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon
Eva Stina Andersson Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Inge Ingvaldsen
Gunnar Rofstad

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

AU 
11/2016

Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 
12/2016

Referatsaker 2003/577

AU 
13/2016

Eventuelt 2003/577

AU 11/2016 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.08.2016

Arbeidsutvalgets godkjenner  innkalling / protokoll. 

AU 12/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.08.2016

Arbeidsutvalget tar referatsakene til orientering.



RS 3/2016 MIDNOR - Klage på tillatelse til utlegging av åte til jerv - Junkerdal / Balvatn

RS 4/2016 MIDNOR - Angående klage på dispensasjon til utlegging av åte for jakt på jerv 
- Junkerdal nasjonalpark

RS 5/2016 MIDNOR - Angående klage på dispensasjon til utlegging av åte for jakt på jerv 
i Junkerdal nasjonalpark

RS 6/2016 MIDNOR - Henvendelse vedr samarbeid om økt fokus på Nordlandsruta

AU 13/2016 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.08.2016

Drøftesaker

Forrige arbeidsutvalgsmøte - Saksbehandling, Arctic Race på Saltfjellet

Styreleder mener at møteformen ikke var helt i samsvar med styrets ønske om 
telefonmøte med hele styret til stede, men sluttet seg likevel til administrasjonens 
vurdering om at sakene var av såpass grei karakter at et telefonmøte i AU med høring i 
styret var kurant for å få behandlet sakene før sommerferien.

Klagesak jervåte Junkerdal nasjonalpark
Arbeidsutvalget tar tilbakemeldingene fra Naturvernforbundet til orientering. 

Kjørevei Jarbrufjell gård – evaluere bruken av veien
Sekretariatet ønsket å drøfte med arbeidsutvalget hvordan prinsipielt skal gå frem før 
man begynner å jobbe med prosjekter. Kjørevei til Jarbrufjell gård ble brukt som 
eksempel på en sak der man ønsker en prinsipiell avklaring i styret før man jobber 
videre med å evaluere bruken. Arbeidsutvalget mente det ville være aktuelt å hente inn 
ekstern hjelp og at styrets prioritering i forhold til dette da ville fremgå av 
bestillingsdialogen. Det ble også poengtert at slike prosjekter vil være en del av 
forvaltningsplanarbeidet. 

Omprioritering av tiltaksmidler – prosedyre for omprioritering av midler
Styreleder ønsker en redegjørelse fra administrasjon om hvorfor administrasjon 
omprioriterte midler fra «Informasjonshefte om kultuminner i Junkerdal np» til 
«Kartlegging av barksopp i gammel furuskog i Rago np». Legges frem på neste 
styremøte. 

Henvendelse fra Polarsirkelen friluftsråd om økt fokus på Nordlandsrua
Arbeidsutvalget var positive til å gå videre med denne henvendelsen. Skrive sak til 
styremøte.

Bemanningssituasjonen på Storjord
Administrasjonen orienterte om redusert 60 % redusert arbeidskapasitet, og hvordan 
Fylkesmannen i Nordland jobber med å fylle opp redusert stilling. 

Samarbeid med kommuner



Administrasjonen opplever at det er vanskelig å få til et fruktbart samarbeid med 
kommuner i ulike prosjekter. Det ble vist til eksempler inneværende år der kommuner 
har påtatt seg prosjekt som de ikke har kapasitet til å jobbe med. Arbeidsutvalget 
mener dette bør drøftes med administrativt kontaktutvalg. 

Gjennomgang av saker til kommende styremøte
Administrasjon gikk igjennom saker som skal opp på kommende styremøte. 

Tur til Rago med Miljødirektoratet
På styremøtet i mai ble Miljødirektoratet invitert med på befaring i Rago. 
Administrasjonen sendte ut invitasjon til befaring før sommerferien, og purret på dette 
etter sommerferien. Fått svar fra Miljødirektoratet om at de må melde forfall. 
Nasjonalparkkonferanse på Storjord
Krasjer med industrikonferanse i Bodø. Bør ikke bli noe problemet i forhold til at det er 
ulike målgrupper for disse konferansene. Administrasjon er tilgjengelig for kafédialog. 
Styreleder skal delta på konferansen. Send ut invitasjon til alle i styret. 

Besøk fra Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre
Nasjonalparkforvalter og nasjonalparkstyre for Lomsdal- Visten nasjonalpark kommer til 
Storjord 19. og 20. september. Ønsker å prate med styre og forvaltere. Administrasjon 
sender ut informasjon til resten av styret når programmet for dette besøket er bestemt. 
Arbeidsutvalget ber administrasjon sjekke ut mulighetene for en felles middag. 

Befaring og styremøte i Mo i Rana m. omegn (21. og 22. september)
Arbeidsutvalget ba administrasjon sjekke ut mulighetene for å bytte om på dagene med 
befaring og styremøte da det skulle arrangeres økonomiplan seminar for Rana 
kommune 22. september. 


