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ST 48/2013 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll fra styremøte 30.mai 2013 godkjent

ST 49/2013 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling:

RS 23/2013 Rapport kjentmannskjøring 2013

Representanten Lars K. Evjenth påpekte at rapporten framstiller Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre på en urettferdig måte. Styret innvilget nødvendige dispensasjoner for 2012-
2015 og det var MD som var saksbehandler for nye søknader i 2013. Verneområdene synes å 
være utblinket som et spesielt mål for kjentmannskjøring mens slik aktivitet i liten grad skjer i 
områder med stor vinterutfart.

RS 28/2013 Nasjonalparkkonferansen

Sekretariatet bedt om å sende ut program for konferansen til styre- og vararepresentanter med 
anmodning om påmelding til sekretariatet innen 30.september.

RS 29/2013 Pressemelding Nordlandsforskning

Sekretariatet påpekte at det var viktige perspektiv som var lite vektlagt i NF’s forskning rundt 
turisme i nasjonalparkene.  Kommunenes og fylkeskommunens rolle ble nevnt spesielt.



RS 23/2013 MIDNOR - Rapport - Kjentmannskjøring 2013 - Salten Røde Kors 
Hjelpekorps

RS 24/2013 Innkalling til møte i arbeidsutvalget for revisjon og utvidelse Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark

RS 25/2013 Tilrår at klagen ikke tas til følge - Klage på vedtak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Sjunkhatten nasjonalpark - Geir og Anne - Brit Pedersen

RS 26/2013 Referat fra møte 220813 - Tilrettelegging for bruk av verneområder -
Beiarfjellet - Beiarn

RS 27/2013 Tilrådning - Vedr klage på avslag på søknad om utvidelse av hytte -
Gåsvatnan landskapsvernområde - Sissel Pettersen

RS 28/2013 Nasjonalparkkonferansen

RS 29/2013 Pressemelding Nordlandsforskning - "Har forsket på turisme i 
nasjonalparkene"

ST 50/2013 Delegerte saker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling:

Styret ønsket at også disse sakene ble presentert på heimesida på en måte som gjør det lett for 
brukerne å finne fram.

DS 23/2013 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for lavtflyging med helikopter i 
forbindelse med kartlegging av mineraler - Drake Resources Ltd

DS 24/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bruk av Tjårrisdalen til jakthundprøver 
- Bodø Jeger og Fiskeforening

DS 25/2013 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte/naust 
ved Sølvvannet (Sølvbekk), Saltdal kommune - Sulitjelma jeger- og fiskeforening

ST 51/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til oppsetting av 
viltkamera - Prosjekt Utmark

Forslag til vedtak
Prosjekt Utmark v/Bergfall rovviltlag gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal
nasjonalpark, § 3, pkt. 1.1 for utlegging av åte samt montering av viltkamera i forbindelse med 
lisensfelling av jerv. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf § 77 i samme lov og
§ 4 i verneforskriften for nasjonalparken).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonene gjelder i perioden 15.august 2013 – 15.02. 2014.
- Åte og kamera skal plasseres ved hytte angitt på vedlagt kart.

    For utlegging av åte gjelder:



- Det skal kun legges ut åte når det er åpnet for jakt på jerv.
- Åte skal legges slik at det er mest mulig skjult for eventuelt ferdsel i området
- Det skal kun legges ut åte på en plass, og ikke legges ut mer åte enn nødvendig, ca. tilsvarende 

en halv rein. 
- Etter at dispensasjonsperioden er utløpt skal åteplassen ryddes og større rester av åtet fjernes 

fra området. 
         For oppsetting av viltkamera gjelder:

- Dispensasjonen gjelder for et (1) viltkamera ved åteplassen, samt eventuell skilting.
- Ved oppsetting av viltkameraet skal det gjøres minst mulig inngrep på lokaliteten. 

Det tillates ikke rydding av trær, og eventuelt nødvendig fjerning av kratt og kvist skal skje 
så skånsomt som mulig.

- Etter at dispensasjonsperioden er utløpt skal kamera og eventuelle festeanordninger, samt 
skilt tas ned og fjernes fra området.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling
Forslag fra Siv Mossleth om utvidelse av dispensasjonsperioden og endring av første strekpunkt 
under vilkår til:
- Dispensasjonene gjelder i perioden 15.august 2013 – 15.02. 2014 og 15.august 2014 – 15.02.2015.

Styrets vedtak:

Sekretariatets innstilling vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

ST 52/2013 Sjunkhatten nasjonalpark - søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til fortøying av PVC-rør og oppsett av flyttebrygge i 
Sjunkan i Sørfold kommune - grunneiere i Sjunkan

Forslag til vedtak

Grunneierne i Sjunkan v/ Sture Pedersen og Svein Bjarne Hansen gis med dette dispensasjon fra 
forbudet mot inngrep i landskapet, § 3, punkt 1.1 i Sjunkhatten nasjonalpark for etablering av 
flytebrygge i Sørfold kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 1.3 l i verneforskriften for 
Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.

Det gis dispensasjon etter § 4 i verneforskriften og forvaltningsplan til lagring av 2 innretninger 
på henholdsvis 8 og 12 meter ved landfeste i de deler av året de ikke er i bruk.  

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Flytebryggen skal kunne benyttes av allmenheten  

 Flytebryggen skal ikke være større enn 65 meter lang og 2 meter bred

 Grunneierne står for drift og vedlikehold av flytebryggen 

 Det forutsettes at lagring av 2 innretningene skjer på en sånn måte at de ikke virker 

skjemmende for allmenheten. 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 53/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om merking av vinterøype -
Cato Johansen

Forslag til vedtak
Det gis ikke tillatelse til merking av løype vinterstid til Beritvatnet i Saltdal kommune, innenfor
Junkerdal nasjonalpark. Avslaget gis i henhold til §3 pkt. 1.1 i verneforskriftene for nasjonalparken.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 54/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til transport av utstyr i forbindelse med elgjakt - Lars Petter 
Røssvoll

Forslag til vedtak

Søknad datert 27.juni 2013 om dispensasjon fra § 4 i vernebestemmelsene for Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark avslås begrunnet i at verneforskriften ikke gir hjemmel for denne type 
transport og vilkårene for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven §48 ikke er oppfylt. 

Styret ber om at spørsmålet om helikoptertransport av utstyr i forbindelse med elgjakt vurderes i 
forbindelse med revisjonen av verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling

Saken ble behandlet som AU-sak 30/2013 i møte 13.september og vedtatt forelagt styret til 
endelig avgjørelse.

Representanten Johan Petter Røssvoll fratrådte som inhabil i saken og 8 representanter deltok i 
behandlingen.

Sekretariatet gjorde oppmerksom på at både Statskog som grunneier og Rana kommune hadde 
gitt avslag på søknaden.

AU’s innstilling ble under voteringen satt opp mot sekretariatets forslag. 4 representanter støttet 
sekretariatets forslag og 4 AU’s innstilling. AU’s innstilling ble vedtatt med lederens 
dobbeltstemme.

Styrets vedtak – vedtatt med lederens dobbeltstemme:

Søknad datert 27.juni 2013 fra Lars Petter Røssvoll om dispensasjon fra kap. IV i 
vernebestemmelsene for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark innvilges med hjemmel i pkt. 4.3.
Det gis tillatelse til en landing med helikopter i området ved reineiernes gamme ved hengebrua 
over Kvitsteinelva.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder for tidsrommet 24.9 – 1.10. i årene 2013-2016.
- Landingen skal utføres slik at den på best mulig måte ivaretar hensyn til dyreliv og annen 
ferdsel i området.
- Terrenginngrep i forbindelse med landingsplass tillates ikke.
- Det skal tas hensyn til rein på beite og Saltfjellet reinbeitedistrikt skal underrettes før flyging.

Det forutsettes tillatelse fra kommunen etter motorferdselloven og tillatelse fra grunneier. 

Begrunnelse:
Det vises til Fylkesmannens vurdering i en klagesak av 2011, hvor transport av utstyr framstår
som et akseptert nytteformål. Uttransport av kjøtt også er et akseptert nytteformål. 
I tillegg er det viktig at det kan jaktes effektivt i området for å sikre en god forvaltning av 
elgstammen.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 13.09.2013 



AU’s behandling

AU mener i lys av høringsrunden i styret at denne saken bør behandles i ordinært styremøte 
24.september 2013.

AU støtter enstemmig ikke sekretariatets innstilling i saken og mener det er hjemmel i 
verneforskriftens kap. IV, pkt. 4.3 til å gi dispensasjon til transport av utstyr i forbindelse med 
elgjakt i nasjonalparken. En finner det riktig å fremme egen innstilling til styret. 

AU’s vedtak – innstilling til styret 24.september 2013

Søknad datert 27.juni 2013 fra Lars Petter Røssvoll om dispensasjon fra kap. IV i 
vernebestemmelsene for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark innvilges med hjemmel i pkt. 4.3.
Det gis tillatelse til en landing med helikopter i området ved reineiernes gamme ved hengebrua 
over Kvitsteinelva.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder for tidsrommet 24.9 – 1.10. i årene 2013-2016.
- Landingen skal utføres slik at den på best mulig måte ivaretar hensyn til dyreliv og annen 
ferdsel i området.
- Terrenginngrep i forbindelse med landingsplass tillates ikke.
- Det skal tas hensyn til rein på beite og Saltfjellet reinbeitedistrikt skal underrettes før flyging.

Det forutsettes tillatelse fra kommunen etter motorferdselloven og tillatelse fra grunneier.

Begrunnelse:
Det vises til Fylkesmannens vurdering i en klagesak av 2011, hvor transport av utstyr framstår 
som et akseptert nytteformål. Uttransport av kjøtt også er et akseptert nytteformål. 
I tillegg er det viktig at det kan jaktes effektivt i området for å sikre en god forvaltning av 
elgstammen.

ST 55/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark/Saltfjellet 
landskapsvernområde- Søknad om dispensasjon til bruk av jernhest/ATV 
med beltesats til transport av elgslakt - Statskog Salten

Forslag til vedtak

Søknadene fra Harald Sæterhaug og Freddy Olsen om bruk av ATV med beltesats til transport 
av elgslakt avslås med hjemmel i i nml. § 48.

Statskog SF gis på vegne av jaktlag som har kjøpt elgjakt dispensasjon fra motorferdsels-
forbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan 
landskapsvernområde for bruk av jernhest til utfrakting av skutt elg. I de tilfeller det ikke er 
mulig å bruke jernhest (primært på grunn av mye snø) gis det alternativt lov til å benytte 
snøskuter eller helikopter. 

Dispensasjonen gis fra følgende punkter i verneforskriftene:



Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: Kapittel IV, punkt 4.3
Saltfjellet landskapsvernområde: Kapittel IV, punkt 8 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.
Gåsvatnan landskapsvernområde: Kapittel IV, punkt 8 med hjemmel i §48 i naturmangfoldloven

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for årene 2013-2017
- Dispensasjonen gjelder kun for frakt av elgslakt, og ikke transport av personell eller
utstyr. Langs opparbeidet traktorveg til Jarbrufjell gård tillates brukt ATV.
- Hvis det er rein i området, skal det tas hensyn til denne
- Før snøskuter eller helikopter benyttes, skal det gis melding til oppsynet ved Kristian Sivertsen 
på telefon 988 42329
- I de tilfeller at det skal benyttes helikopter, skal dette koordineres av Statskog Salten
Snøskuter kan kun benyttes om det blir store mengder snø
- Tiltak/skade på grunn og vegetasjon for å øke framkommeligheten tillates ikke.
- Tillatelse fra kommune må innhentes.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling:

Forslag fra sekretariatet om to tilføyelser i sekretariatets forslag til vedtak: 

Uttransport av elgslakt fra jaktområder i Riebbivagge i Beiarn kommune forutsettes f.o.m. 2014 
å skje ved bruk av helikopter.

I tillegg ble det foreslått et tillegg under vilkårene:
I forbindelse med transport av elgslakt på barmark, forutsettes jaktlagene å 
avlevere GPS-logg til Midtre Nordland nasjonalparkstyre som 
forvaltningsmyndighet og Statskog som grunneier. 

Forslag til vedtak fra Siv Mossleth slik det framgår av protokoll fra AU-møtet 13.09.13 ble satt 
opp mot sekretariatets forslag til vedtak. Sekretariatets innstilling med de to forslåtte tilføyelser
vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Styrets vedtak – vedtatt med 7 mot 2 stemmer:

Søknadene fra Harald Sæterhaug og Freddy Olsen om bruk av ATV med beltesats til transport 
av elgslakt avslås med hjemmel i nml. § 48.

Statskog SF gis på vegne av jaktlag som har kjøpt elgjakt dispensasjon fra motorferdsels-
forbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan 
landskapsvernområde for bruk av jernhest til utfrakting av skutt elg. I de tilfeller det ikke er 
mulig å bruke jernhest (primært på grunn av mye snø) gis det alternativt lov til å benytte 
snøskuter eller helikopter. 

Uttransport av elgslakt fra jaktområder i Riebbivagge i Beiarn kommune forutsettes f.o.m. 2014 
å skje ved bruk av helikopter.

Dispensasjonen gis fra følgende punkter i verneforskriftene:
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: Kapittel IV, punkt 4.3



Saltfjellet landskapsvernområde: Kapittel IV, punkt 8 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.
Gåsvatnan landskapsvernområde: Kapittel IV, punkt 8 med hjemmel i §48 i naturmangfoldloven

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for årene 2013-2017
- Dispensasjonen gjelder kun for frakt av elgslakt, og ikke transport av personell eller
utstyr. Langs opparbeidet traktorveg til Jarbrufjell gård tillates brukt ATV.
- I forbindelse med transport av elgslakt på barmark, forutsettes jaktlagene å 
avlevere GPS-logg til Midtre Nordland nasjonalparkstyre som forvaltnings-
myndighet og Statskog som grunneier.
- Hvis det er rein i området, skal det tas hensyn til denne
- Før snøskuter eller helikopter benyttes, skal det gis melding til oppsynet ved Kristian Sivertsen 
på telefon 988 42329
- I de tilfeller at det skal benyttes helikopter, skal dette koordineres av Statskog Salten
Snøskuter kan kun benyttes om det blir store mengder snø
- Tiltak/skade på grunn og vegetasjon for å øke framkommeligheten tillates ikke.
- Tillatelse fra kommune må innhentes.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 13.09.2013 

AU’s behandling

AU mener i lys av høringsrunden i styret og at kun 2 medlemmer deltar i AU-møtet når saken 
behandles, at den bør behandles i ordinært styremøte 24.september 2013.

AU er delt i sin innstilling i saken.

Representanten Arne B. Vaag støtter sekretariatets innstilling og mener det er viktig å avvente 
MD’s behandling av klagesak vedrørende bruk av ATV med beltesats før etablert 
forvaltningspraksis endres. Elgtrekk/jernhest er beste løsning i dag og påpeker også at det er en 
vesentlig forskjell mellom ATV som motorkjøretøy og elgtrekk/jernhest som transportmiddel. 
Dialogen med Statskog for å sikre en enhetlig praksis og forvaltning ses på som positivt. 
Hvorvidt det skal tillates barmarkskjøring i Riebbivagge bør vurderes nærmere av styret.

Representanten Siv Mossleth støtter behovet for samordning og enhetlig praksis der Statskog gis 
dispensasjon som omsøkt. Samtidig mener hun det bør kunne åpnes for bruk av ATV med 
beltesats på strekninger hvor dette ikke skader verneverdiene. På denne bakgrunn forslås slik 
dispensasjon gitt til Harald Sæterhaug:

Harald Sæterhaug gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde for motorisert transport av felt elg fra Kvitbergvatnet 
til Jarbrufjell gård. Dispensasjonen gis fra kap. IV, pkt. 4.1 i verneforskriften for nasjonalparken med 
hjemmel i kap. IV pkt.4.3, tredje strekpunkt, og fra kap. IV, pkt. 7 i verneforskriften for 
landskapsvernområdet med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:
* Dispensasjonen gjelder for bruk av èn (1) 4-hjuls motorsykkel, ATV, med belter 
   langs gangstien mellom Jarbrufjell gård og opp til Kvitbergvatnet.
* Dispensasjonen gjelder kun frakt av felt elg.



* Dispensasjonen gjelder 1 tur pr. felt elg på kvoten
* Det skal kjøres på en måte som ikke skader terrenget eller gir unødvendig skade på vegetasjonen
* Dispensasjonen gjelder for lovlig elgjakt i 2013.
* Oppsynet v/Statskog Fjelltjenesten, tlf. 98842329, skal varsles etter at elgen er felt, og før kjøring
   gjennomføres.

Sekretariatet vil påpeke viktigheten av at det settes strenge vilkår til bruk av barmarkskjøretøy, 
hastighet og kjøremåte har stor betydning for hvilke skader kjøretøyet gjør i terrenget. Vilkårene 
skal angi hva en gir tillatelse til for at transporten ikke skal skade naturverdier.

AU’s vedtak – innstilling til styret 24.september 2013

Ingen innstilling har flertall i AU.

ST 56/2013 Utvikling av besøksstrategi - situasjonsanalyse for 
verneområdene i Midtre Nordland

Forslag til vedtak

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre takker Nordlandsforskning for samarbeidet så langt 
og ser på situasjonsanalysen som et godt grunnlag for det videre arbeid med å utvikle en 
besøksstrategi for nasjonalparkene i Midtre Nordland. Styret har følgende 
innspill/merknader til analysen:

………………………………………………………..
……………………………………………………….
………………………………………………………

2. Styret ber om at sekretariatet tar aktivt del i dialogen med Miljødirektoratet i anledning 
arbeidet med å lage en nasjonal veileder for merkevare- og kommunikasjonsstrategi for 
norske nasjonalparker. 

Hvis det er aktuelt å utvikle piloter i dette arbeidet, ønsker Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre å bli vurdert som en kandidat. Styret ser interessante grensesnitt 
mellom et slikt utviklingsprosjekt og styrets ambisjoner om å øke kvaliteten på 
besøksforvaltningen i tilknytningen til nasjonalparkene. 

3. Styret ønsker å avklare deltakelse i eventuelt pilotprosjekt, før en konkluderer med 
behovet for ekstern finansiering av en neste utviklingsfase i et eventuelt samarbeid med 
Nordlandsforskning.

4. Besøksstrategien bør utvikles som en egen plan som omfatter alle nasjonalparkene. 
Nasjonalparksenteret forventes å være en sentral samarbeidspartner i arbeidet med en 
helhetlig informasjonsstrategi.

5. Styret mener følgende områder bør prioriteres i 2013-2015:

 Hovedinnfallsporter
 Helhetlig informasjonsstrategi for parkene



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling:

Styret ser behov for at enkelte punkt i analysen utdypes noe mer, men forutsetter at dette følges
opp av sekretariatet som del av det videre arbeid med besøksstrategien. En finner derfor ikke 
grunnlag for å komme med konkrete innspill/merknader til analysen og justerer vedtakets pkt. 1.

Representanten Lars K. Evjenth forslo følgende tillegg til punkt 5, 1.ledd: Hovedinnfallsporter: 
Standard-/minimumsløsninger i forhold til funksjoner og drift av disse.

Styret sluttet seg til tillegget i pkt. 5.1.

Styrets vedtak - enstemmig

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre takker Nordlandsforskning for samarbeidet så langt 
og ser på situasjonsanalysen som et godt grunnlag for det videre arbeid med å utvikle en 
besøksstrategi for nasjonalparkene i Midtre Nordland.

2. Styret ber om at sekretariatet tar aktivt del i dialogen med Miljødirektoratet i anledning 
arbeidet med å lage en nasjonal veileder for merkevare- og kommunikasjonsstrategi for 
norske nasjonalparker. Hvis det er aktuelt å utvikle piloter i dette arbeidet, ønsker Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre å bli vurdert som en kandidat. Styret ser interessante 
grensesnitt mellom et slikt utviklingsprosjekt og styrets ambisjoner om å øke kvaliteten 
på besøksforvaltningen i tilknytningen til nasjonalparkene. 

3. Styret ønsker å avklare deltakelse i eventuelt pilotprosjekt, før en konkluderer med 
behovet for ekstern finansiering av en neste utviklingsfase i et eventuelt samarbeid med 
Nordlandsforskning.

4. Besøksstrategien bør utvikles som en egen plan som omfatter alle nasjonalparkene. 
Nasjonalparksenteret forventes å være en sentral samarbeidspartner i arbeidet med en 
helhetlig informasjonsstrategi.

5. Styret mener følgende områder bør prioriteres i 2013-2015:
 Hovedinnfallsporter

 Standard-/minimumsløsninger i forhold til funksjoner og drift av 
disse.

 Helhetlig informasjonsstrategi for parkene



ST 57/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - videre arbeid med 
forvaltningsplan

Forslag til vedtak

Styret tar til etterretning vedtak i «Arbeidsutvalget for revisjon og utvidelse av Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark» vedrørende valg av verneform og avventer den faglige gjennomgangen i 
Miljødirektoratet.

Styret delegerer til AU å arbeide videre med skisse til forvaltningsplan og ber om at planen 
legges fram for styret straks den faglige gjennomgangen av verneplanen er gjort.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling:

Styret uttrykte bekymring for framdriften i arbeidet med forvaltningsplanen, men erkjente 
samtidig at arbeidet med forvaltningsplanen må ta utgangspunkt i et konkret forslag til 
verneforskrift. I dagens situasjon foreligger flere alternative forslag og det er fornuftig å avvente 
den faglige gjennomgangen i Miljødirektoratet.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 58/2013 Budsjett MNNPS 2013 - regnskapsrapport pr. 1.september 2013

Forslag til vedtak

Styret tar regnskapsrapport pr. 1.september 2013 til orientering

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling:

Styret ønsker ved neste rapportering en mer detaljert rapport som viser forbruk på underposter. 
Dette vil gi bedre grunnlag for en analyse av regnskapet. Styret oppfatter det slik at 
driftsutgiftene pr. 1.september er i samsvar med vedtatt budsjett.

På prosjektene AR 649 – frie midler og AR 650 – SNO-midler er det så langt belastet få 
fakturaer. 



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 59/2013 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for bruk av 
ATV i forbindelse med uttransportering av felt elg - Jordbu jaktlag/ Øvre 
Valnesfjord grunneierlag

Forslag til vedtak

Jordbru jaktlag/ Øvre Valnesfjord grunneierlag gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for motorisert transport av felt elg fra 
nasjonalparkgrensen og 150 meter inn i nasjonalparken langs skogsvei ved Halsvatnet, jfr. 
vedlagt kart. Dispensasjonen gis etter § 4 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalparken. 

Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for bruk av èn (1) 4-hjuls motorsykkel, ATV, langs skogsvei 

mellom Håla og Røsvik ved Halsvatnet 150 meter inn i nasjonalparken, iht. vedlagt 

kart.  

 Dispensasjonen gjelder kun frakt av felt elg, ikke for frakt av personell eller utstyr.

 Dispensasjonen gjelder 1 tur pr. felt elg på kvoten

 Det skal kjøres på en måte som er skånsom mot naturen, planteliv og dyr i området.

 Dispensasjonen gjelder for lovlig elgjakt i 2013.

 Dispensasjonen, vedlagt kart skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling:
Forslag fra Siv Mossleth om at under vilkårene ved femte kulepunkt så strykes ordet lovlig. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Jordbru jaktlag/ Øvre Valnesfjord grunneierlag gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for motorisert transport av felt elg fra 
nasjonalparkgrensen og 150 meter inn i nasjonalparken langs skogsvei ved Halsvatnet, jfr. 
vedlagt kart. Dispensasjonen gis etter § 4 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalparken. 

Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for bruk av èn (1) 4-hjuls motorsykkel, ATV, langs skogsvei 

mellom Håla og Røsvik ved Halsvatnet 150 meter inn i nasjonalparken, iht. vedlagt 

kart.  

 Dispensasjonen gjelder kun frakt av felt elg, ikke for frakt av personell eller utstyr.

 Dispensasjonen gjelder 1 tur pr. felt elg på kvoten



 Det skal kjøres på en måte som er skånsom mot naturen, planteliv og dyr i området.

 Dispensasjonen gjelder for elgjakt i 2013.

 Dispensasjonen, vedlagt kart skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

ST 60/2013 Lakhu nasjonalpark - konstituering av styret med Gildeskål 
kommune som nytt medlem

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre stiller seg positiv til å ta forvaltningsansvaret for Lakho 
nasjonalpark på vegne av kommunene Gildeskål, Beiarn og Meløy.

Styret ønsker Gildeskål kommune velkommen som nytt medlem i styret og tar til etterretning 
endringene som Miljøverndepartementet har gjort i styrets vedtekter.

Styret konstitueres nå med 14 medlemmer - 4 representanter valgt av Sametinget, 1 fra Nordland 
fylkeskommune og 1 representant fra hver av kommunene Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, 
Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn og Rana. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling
Oversendelsesbrev fra MD datert 23.september 2013 m/vedtekter av samme dato ble omdelt i 
møtet.

Av brevet framgår det at delegering av forvaltningsmyndighet for Lahko nasjonalpark vil skje 
når det nye styret er konstituert. MD legger ellers til grunn at den nye forvalteren lokaliseres i 
det eksisterende forvaltningsknutepunktet på Storjord. 

MD forventer at styret velger leder og nestleder i konstituerende møte. 

Styret konkluderte samtidig med at det må avholdes nytt konstituerende møte senere i høst når 
de nye representantene valgt av Sametinget er klare.

Styrets vedtak – enstemmig:
Midtre Nordland nasjonalparkstyre stiller seg positiv til å ta forvaltningsansvaret for Lahko 
nasjonalpark på vegne av kommunene Gildeskål, Beiarn og Meløy.

Styret ønsker Gildeskål kommune v/Hilde F. Johansen som ny fast representant og Petter Jørgen 
Pedersen som vararepresentant til styret velkommen. Styret tar til etterretning de endringene 
som Miljøverndepartementet har gjort i styrets vedtekter pr. 23.september 2013.

Styret konstitueres nå med 14 medlemmer - 4 representanter valgt av Sametinget, 1 fra Nordland 
fylkeskommune og 1 representant fra hver av kommunene Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, 
Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn og Rana. 



Styret vedtok gjenvalg av Siv Mossleth som styreleder og Eva-Stina Andersson som nestleder.

ST 61/2013 Junkerdal nasjonalpark - Klage på avslag på søknad om 
avvikling av hundeprøve i Tjårrisdalen

Forslag til vedtak
Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen har kommet med nye momenter
som gir grunnlag for å gjøre om avslag av 17.04.13. Avslaget opprettholdes derfor, og 
klagen oversendes til Direktoratet for naturforvaltning for forberedelse til 
Miljøverndepartementets endelige behandling.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling:

Siv Mossleth ønsket at grunnlag for avslaget ble tatt inn i vedtaket, nytt forslag til vedtak:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen har kommet med nye momenter
som gir grunnlag for å gjøre om avslag av 17.04.13. Avslaget med grunnlag i båndtvangstid 
og hekketid for sårbare arter opprettholdes derfor, og klagen oversendes til Direktoratet for 
naturforvaltning for forberedelse til Miljøverndepartementets endelige behandling.

Styrets vedtak – enstemmig:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen har kommet med nye momenter
som gir grunnlag for å gjøre om avslag av 17.04.13. Avslaget med grunnlag i båndtvangstid 
og hekketid for sårbare arter opprettholdes derfor, og klagen oversendes til Direktoratet for 
naturforvaltning for forberedelse til Miljøverndepartementets endelige behandling.

ST 62/2013 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til motorisert 
transport av åte til åteplass - Dorro, Sulitjelma - Prosjekt Utmark

Forslag til vedtak
Prosjekt Utmark v/Bergfall rovviltlag gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal
nasjonalpark, § 3, pkt. 6.1 for innkjøring av åte til åteplass ved hytte som disponeres av Bergfall 
Rovviltlag v/Raymond Osbakk i Risedalen. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48
(jf § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriften for nasjonalparken).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
- Dispensasjon gis for transport av åte samtidig med transport av varer og utstyr til hytta gitt i 

dispensasjon av 18.02.2013. 



- Inntransport av åte skal kun skje når det er åpnet for lisensjakt på jerv.
- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å 

skade vegetasjonen og fram til 15.02.2014.
- 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. 
- 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.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 63/2013 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Årsmelding 2012

Forslag til vedtak

1. Styret har følgende innspill/merknader til ”Utkast til årsmelding 2012” 

a. ……………………………………..

b. ……………………..

2. Sekretariatet bes om innarbeide innspillene og distribuere det justerte dokumentet som ”Styrets 

årsmelding for 2012” på heimesida, kommuner, Nordland fylkeskommune og Sametinget. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

Styrets behandling:
Styret hadde ingen innspill til større endringer i planen, kun et par mindre opprettinger tas inn.

Det ble satt fram følgende forslag til endring av vedtak: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre godkjenner framlagt utkast som styrets årsmelding for 
2012.

Styrets vedtak – enstemmig:
Midtre Nordland nasjonalparkstyre godkjenner framlagt utkast som styrets årsmelding for 
2012.



ST 64/2013 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.09.2013 

1. Oppfølging av styrebefaring 23.september 2013:

Styret ønsket å komme med en bestilling til Rana kommune på bakgrunn av de utfordringene 

rundt hovedinnfallsporten på Storvollen/Bjellånes som ble presentert under befaringen. Styret 

mener at utfordringene må løses i et nært samarbeid mellom involverte parter og at det er 

nødvendig med en god forankring i kommunens planverk. 

Etter drøftinger fattet styret slikt vedtak:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre fikk på sin befaring 23.september presentert kvalitetene som 

ligger rundt fjellgårdene Granneset-Bredek-Inner Bredek  og utfordringene rundt 

hovedinnfallsporten til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark på Storvollen  i Rana på en svært god 

måte. Styret vil i den anledning rette en spesiell takk til Rana kommune, Statens Vegvesen, 

Helgeland Museum, Statskog Helgeland, Polarsirkelen Friluftsråd, Rana Turistforening  og 

grunneiere/naboer på Storvollen/Bjellånes.

Ut fra befaringen oppsummerer styret at det foreligger alternative synspunkter og forslag til 

løsninger for en framtidsrettet hovedinnfallsport. Styret er takknemlig for de initiativ Rana 

kommune allerede har tatt i sakens anledning. Det synes også å være enighet om de krav til 

standard og funksjon som bør oppfylles.

Styret  ser at disse utfordringene bør løses så raskt som mulig slik at gjennomføringen av tiltak 

kan samordnes i tid med utbyggingen av E6-parsellen Messingslett-Storvollen. Styret tror det vil 

være fornuftig at det utarbeides en reguleringsplan for området som grunnlag for disse tiltakene 

og håper  Rana kommune som planmyndighet kan gi dette arbeidet nødvendig prioritet.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil innta en aktiv rolle i planlegging og finansiering av de 

tiltak vi i fellesskap enes om. 

2. Seminar om Laponia i Jokkmokk 18.20.september - orientering v/Arne B. Vaag

Seminaret var initiert av Nordisk Miljøråd og tilrettelagt av Fylkesmannen i Troms og 
Länsstyrelsen i Norrbotten. Målgruppe var forvaltningsmyndigheter i Finland, Sverige og Norge 
som arbeider med forvaltning av nasjonalparker og store verneområder. Hovedtema for 
seminaret var nye forvaltningsmodeller og skjøtsels-/forvaltningsplaner.

Deltakere fra Nordland var Christian Brun-Jensen fra Fylkesmannen i Nordland, Arne B. Vaag, 
Hanne Etnestad og Ole Petter Rundhaug fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre.


