
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefon 
Dato: 17.08.2020 
Tidspunkt: 09.00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage LEDER 
Inga-Lill Sundset MEDL 
Rune Berg MEDL 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen Sekretariatsleder 

 
 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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Arbeidsutvalget godkjenner innkallinga - enstemmig 
 
 
 

AU 10/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om bruk av 
ATV på barmark for transport av nødvendig materiell til 
gjenoppbygging av hyttetak - Stolpen gård v. Øyvind Stolpen 

Forslag til vedtak 
Stolpen gård ved Øyvind Stolpen gis dispensasjon for transport av materialer til hytta si 
ved Kvitbergvatnet. Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 for 
Gåsvatnan landskapsvernområde og verneforskriftas pkt. 4.3 for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjon er gyldig i perioden 17. august – 6. september 2020. 
- Dispensasjon gjelder for inntil to turer med ATV på strekningen Tverrlimyra - 

Kvitbergvatnet 
- Bløte myrer skal unngås 
- Før dispensasjon benyttes skal Statskog Fjelltjenesten ved Kristian Sivertsen og 

Saltfjellet reinbeitedistrikt ved Per Guttorm Kuhmunen kontaktes.  
- Kjørebok skal også føres før påbegynt kjøring. Eksisterende kjørebok kan benyttes. 

Denne skal medbringes under transport.  
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Arbeidsutvalgets behandling: 
Geir Waage ønsker at det lages en sak til førstkommende styremøte hvor man ser 
igjennom delegasjonsreglementet. Han mente det er unødvendig å kalle inn til møter i 
arbeidsutvalget når det skal behandles opplagt kurante saker.  
 
Arbeidsutvalget sluttet seg til forslaget fra Geir Waage. Sekretariatet lager en sak til 
kommende styremøte. 
 
Rune Berg ba også sekretariatet sjekke ut om status på verneplan for Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark. 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 


