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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 
49/2015

Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 
50/2015

Delegerte saker 2003/577

DS 
16/2015

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. ECOFACT 
dispensasjon fra motorferdselforbudet

2015/4929

DS 
17/2015

MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften -
Kjøring til hytte - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Sissel Pettersen

2012/6759

DS 
18/2015

Dispensasjon for transport med snøscooter til 
hytte ved Lillyvatn - Junkerdal nasjonalpark -
Helge Lunde

2005/1035

DS 
19/2015

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leif 
Solskinnsbakk

2011/8807

DS 
20/2015

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Solveig 
og Per Arne Rubbås

2012/956

DS 
21/2015

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon 
Pettersen

2012/320

DS 
22/2015

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Jann og 
Kato Haugen

2012/1047

DS 
23/2015

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Roar 
Trondsen

2012/927

DS 
24/2015

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt 
av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

2010/1349

DS 
25/2015

MIDNOR - Søknad om dispensasjon -
Motorferdsel - Gåsvatnan landskapsvernområde -
Gerd Slåttholm Stolpen

2012/6774

DS 
26/2015

MIDNOR - Søknad om dispensasjon -
Motorferdsel - Gåsvatnan landskapsvernområde -
Stolpen gård Frakt av varer til egen hytte

2011/587

DS 
27/2015

Dispensasjon for motorisert ferdsel til hytte ved 
Salbergvatnet i Junkerdal nasjonalpark - Roald 
Ingvaldsen

2011/5831

DS 
28/2015

MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Bruk av 
snøskuter til frakt av diverse - Saltfjellet 

2013/809



landskapsvernområde - Svein Gunnar Albrigtsen

DS 
29/2015

MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Bruk av snøskuter til 
egen hytte - Vidar Holm

2015/6470

ST 
51/2015

Referatsaker 2003/577

RS 
20/2015

Underretning om henleggelse 2012/214

RS 
21/2015

Referat Røde Kors møte 2012/214

RS 
22/2015

Kommentarer til møtereferat av 271015 fra 
Fylkesmannen i Nordland - Glomfjord 
Hjelpekorps

2012/214

RS 
23/2015

Reaksjoner og synspunkter på referat av 271015 2012/214

RS 
24/2015

MIDNOR - Stadfestelse av vedtak - Klage på 
avslag - Søknad om bruk av ATV uten belter for 
uttransport av felt - Storlia naturreservat

2014/4214

RS 
25/2015

MIDNOR - Stadfestelse av vedtak - Klage -
Oppføring av platting ved Bjøllåvasshytta -
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark

2012/1336

RS 
26/2015

Angående universell utforming av innfallsporter til 
Rago nasjonalpark og Sjunkhatten nasjonalpark

2015/6595

RS 
27/2015

Vedtatt distriktsplan - Saltfjellet reinbeitedistrikt 2015/5216

RS 
28/2015

Innmelding av behov for tiltaksmidler og 
bestillingsmøter mellom nasjonalpark- / 
verneområdestyrene og Statens naturoppsyn

2015/7003

RS 
29/2015

MIDNOR - Junkerdal nasjonalpark - Forespørsel 
om mulighetene for oppgradering av 
verneforskrift og vernekart - Junkerdal 
nasjonalpark

2015/3429

RS 
30/2015

MIDNOR - Vanskeligheter  for ikke 
reindriftssamer under utøvelse av utmarksnæring 
og kultur - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark -
Salten Pitesamiske forening

2015/6149

RS 
31/2015

MIDNOR - Høring - Forslag til endringer i 
motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag -
åpning for catskiing

2015/6997

RS 
32/2015

MIDNOR - Kopi av forespørsel - Oppdatering av 
verneforskrift og vernekart - Junkerdal 
nasjonalpark

2015/3429

ST Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 2012/78



52/2015 dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Petter 
Pettersen

ST 
53/2015

Làhko nasjonalpark - Søknad om endring av gitt 
tillatelse - utsetting av ørret i Sundvatnet, 
Fiskvatnet og Rundvatnet - Gildeskål- og 
Glomfjord jeger- og fiskeforening

2015/1503

ST 
54/2015

Làhko nasjonalpark og Langvassdalen-
Ruffedalen naturreservat - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet og 
vintermerking av løype - Glomfjord jeger- og 
fiskeforening

2015/7487

ST 
55/2015

Utlegging av geocachere innenfor 
nasjonalparkene i midtre Nordland

2015/4885

ST 
56/2015

Bruk av helikopter - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark

2015/7535

ST 
57/2015

Avslag på søknad om dispensasjon for frakt av 
varer til privat hytte ved Kjemåvatnet, Saltfjellet 
landskapsvernområde

2013/974

ST 
58/2015

Møtedatoer for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre, rådgivende utvalg og 
arbeidsutvalg

2015/7157

ST 
59/2015

MIDNOR Ad søknad om dispensasjon fra 
verneforskrift for semska-Stødi, Dypen og Stor-
Graddis naturreservat for å gjennomføre 
vinterprøve for stående fuglehunder

2015/7191

ST 
60/2015

Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjon 
for motorferdsel. Tor Scheldrup

2012/8138

ST 
61/2015

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften -
Oppsetting av informasjonsskilt og etablering av 
bru i forbindelse med samiske kulturminner-
Saltjellet landskapsvernområde

2015/7562

ST 
62/2015

Bestillingsdialogen 2016 2015/7672

ST 
63/2015

Junkerdalsura naturreservat - Dispensasjon for 
veiprosjekt Tjørnfjellet - omlegging Rv 77 med 
tunellinnslag og veianlegg - Statens Vegvesen 
Region Nord

2012/8574

ST 
64/2015

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon for motorisert transport fra egen 
eiendom Jarbrufjell (gnr. 78, bnr. 2) til Tømmerdal 
- Jan Steinar Olsen med flere

2013/753

ST 
65/2015

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon for motorisert ferdsel for 
funksjonshemmet - Roald Ingvaldsen

2011/5831

ST 
66/2015

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark/Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Ny turistforeningshytte i 

2015/6723



"Oksvatnan området". Saltdal kommune. Søknad 
fra Bodø og Omegns Turistforening

ST 
67/2015

Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for bruk av 
snøskuter for transport til egen hytte. Berit 
Stolpen

2011/587

ST 
68/2015

Drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2016 2015/7157

ST 
69/2015

Rago nasjonalpark - Søknad om motorisert 
transport til og fra Fjellrosen - Fauske og Sørfold 
JFF

2012/162

ST 
70/2015

Dispensasjon for bruk av ATV for tilsyn med sau 
på beitet. Gådvatnan landskapsvernområde. 
Steinar Stolpen.

2011/587

ST 
71/2015

Høringsuttalelse fra Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre. Revisjon og plan for utvidelse 
av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og 
omkringliggende Verneområder

2013/3772

ST 
72/2015

Rago nasjonalpark - Behov for oppdatering av 
verneforskrift

2015/7177

ST 
73/2015

Dispensasjon for å bygge midlertidig bru over 
Viskisleva. Saltfjellet landskapsvernområde. 
Statens Vegvesen

2015/7258

ST 
74/2015

Gunhild Karlsen, Junkerdal. Kjøring med 
snøskuter til egen hytte; Persontransport samt 
mulighet til å benytte følgeskuter. Viskis, 
Saltfjellet landskapsvernområde

2013/89

ST 
75/2015

Junkerdalsura naturreservat - Søknad om 
utplassering av jervbås på Tjernfjellet - Jaktlaget 
Jervejegeran v/ Stein Halvorsen

2015/7367

ST 
76/2015

Eventuelt 2003/577

ST 49/2015 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Innkalling og protokoll godkjennes



ST 50/2015 Delegerte saker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Delegerte sakes tas til orientering



DS 16/2015 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. ECOFACT dispensasjon fra 
motorferdselforbudet

DS 17/2015 MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften - Kjøring til hytte - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Sissel Pettersen

DS 18/2015 Dispensasjon for transport med snøscooter til hytte ved Lillyvatn - Junkerdal 
nasjonalpark - Helge Lunde

DS 19/2015 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Leif Solskinnsbakk

DS 20/2015 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Solveig og Per Arne Rubbås

DS 21/2015 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

DS 22/2015 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Jann og Kato Haugen

DS 23/2015 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Roar Trondsen

DS 24/2015 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

DS 25/2015 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Motorferdsel - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Gerd Slåttholm Stolpen

DS 26/2015 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Motorferdsel - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Stolpen gård Frakt av varer til egen hytte

DS 27/2015 Dispensasjon for motorisert ferdsel til hytte ved Salbergvatnet i Junkerdal 
nasjonalpark - Roald Ingvaldsen

DS 28/2015 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Bruk av snøskuter til frakt av diverse -
Saltfjellet landskapsvernområde - Svein Gunnar Albrigtsen

DS 29/2015 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Bruk av snøskuter til egen hytte - Vidar Holm

ST 51/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styret tar referatsaker til orientering

Styrets behandling:

Generell diskusjon rundt brevene til Røde kors



RS 20/2015 Underretning om henleggelse

RS 21/2015 Referat Røde Kors møte

RS 22/2015 Kommentarer til møtereferat av 271015 fra Fylkesmannen i Nordland -
Glomfjord Hjelpekorps

RS 23/2015 Reaksjoner og synspunkter på referat av 271015

RS 24/2015 MIDNOR - Stadfestelse av vedtak - Klage på avslag - Søknad om bruk av ATV 
uten belter for uttransport av felt - Storlia naturreservat

RS 25/2015 MIDNOR - Stadfestelse av vedtak - Klage - Oppføring av platting ved 
Bjøllåvasshytta - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark

RS 26/2015 Angående universell utforming av innfallsporter til Rago nasjonalpark og 
Sjunkhatten nasjonalpark

RS 27/2015 Vedtatt distriktsplan - Saltfjellet reinbeitedistrikt

RS 28/2015 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestillingsmøter mellom 
nasjonalpark- / verneområdestyrene og Statens naturoppsyn

RS 29/2015 MIDNOR - Junkerdal nasjonalpark - Forespørsel om mulighetene for 
oppgradering av verneforskrift og vernekart - Junkerdal nasjonalpark

RS 30/2015 MIDNOR - Vanskeligheter  for ikke reindriftssamer under utøvelse av 
utmarksnæring og kultur - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Salten Pitesamiske 
forening

RS 31/2015 MIDNOR - Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - åpning for catskiing

RS 32/2015 MIDNOR - Kopi av forespørsel - Oppdatering av verneforskrift og vernekart -
Junkerdal nasjonalpark

ST 52/2015 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Petter Pettersen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

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.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2016 – t.o.m. 01.05.2019. 
- 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 01.08.2019.

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.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2016 – t.o.m. 01.05.2019.
- 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 01.08.2019.    

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.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2016 – t.o.m. 01.05.2019.  
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter per kjøring. 
- 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 01.08.2019.

ST 53/2015 Làhko nasjonalpark - Søknad om endring av gitt tillatelse -
utsetting av ørret i Sundvatnet, Fiskvatnet og Rundvatnet - Gildeskål- og 
Glomfjord jeger- og fiskeforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Gildeskål og Glomfjord jeger- og fiskeforening gis med dette dispensasjon fra vern av dyrelivet 
i Làhko nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 3.1 i verneforskriften for utsetting av ørret i Sundvatnet, 
Fiskvatnet og Rundvatnet iht. til 6 årig utsettingsplan i perioden 2015-2020 for til sammen 6 000 
ørret. Det kan også brukes el fiskeapparat i perioden 2015-2020 til å fange fisk markert som 
område 1 og 2 på vedlagt kart. Det forutsettes at villfisken som fanges ikke settes ut i andre vann 
innenfor nasjonalparken enn Sundvatnet, Fiskvatnet, Rundvatnet og Hørnquisttjønna. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i § 3 punkt 3.3 i verneforskriften for Làhko nasjonalpark.  



ST 54/2015 Làhko nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat 
- Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet og vintermerking av 
løype - Glomfjord jeger- og fiskeforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak 1

Glomfjord jeger og fiskeforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Làhko
nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften for nødvendig transport av ved, materialer og 
utstyr til hytte ved Svalvatnet, Fiskvatnet, Sundvatnet, Ruffehytta og hytte ved Gåsvatnan. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i § 3 punkt 6.3 d i verneforskriften for Làhko nasjonalpark og 
§ 7 punkt 16 i verneforskriften for Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat. 

Vilkår for dispensasjon:

 All kjøring utenom angitte formål er forbudt. Kjøretraseen er fra vernegrensen ved 

Namnlausvatnet og inn til hyttene ved Svalvatnet, Fiskvatnet, Sundvatnet, Ruffehytta og 

Gåsvatnet jfr. vedlagt kart.

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1.11. – 1.5 i årene 2015, 2016 og til og med 1.5 

2017 på frosen snødekt mark.

 Dispensasjonen gjelder for seks (6) turer pr. hytte pr. sesong med en (1) snøskuter.

Alternativt kan flere scootere benyttes samtidig, men uansett regnes 1 scooter = 1 tur. 

(bruk av 2 scootere = 2 turer). Men kun det antall turer som er nødvendig for frakt av 

ved, materialer og utstyr til hyttene. 

 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.

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

 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

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

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2017. Det skal benyttes penn ved utfyllelse av 

kjørebok.

Forslag til vedtak 2

Glomfjord jeger og fiskeforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Làhko
nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften for transport av materialer og utstyr som er 
nødvendig for vedlikehold av naust ved Seglvatnet og lille Storglomvatnet. Dispensasjonen gis 
med hjemmel i § 3 punkt 6.3 d i verneforskriften for Làhko nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjon:



 All kjøring utenom angitte formål er forbudt. Kjøretraseen er fra vernegrensen ved 

Namnlausvatnet og inn til naustene ved Seglvatnet og lille Storglomvatnet, jfr. vedlagt 

kart.

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1.11. – 1.5 i årene 2015, 2016 og til og med 1.5 

2017 på frosen snødekt mark.

 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer pr. naust pr. sesong med en (1) snøskuter.

Alternativt kan to scootere benyttes samtidig, men uansett regnes 1 scooter = 1 tur. ( 

bruk av 2 scootere = 2 turer). Men kun det antall turer som er nødvendig for frakt av 

nødvendig, materialer og utstyr til naustene.  

 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.

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

 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

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

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2017. Det skal benyttes penn ved utfyllelse av 

kjørebok.

Forslag til vedtak 3

Glomfjord jeger og fiskeforening gis med dette dispensasjon fra vern mot inngrep i landskapet i 
Làhko nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 1.1 i verneforskriften for merking av skiløype iht. til vedlagt 
kart. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 3 punkt 1.3 f i verneforskriften for Làhko 
nasjonalpark. 

Glomfjord jeger og fiskeforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Làhko
nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 6.1 i verneforskriften for å bruke snøscooter for nødvendig merking 
av skiløype til hyttene iht. til vedlagt kart. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 3 punkt 6.3 h i 
verneforskriften for Làhko nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjon:

 All kjøring utenom angitte formål er forbudt. Kjøretraseen er fra vernegrensen ved 

Namnlausvatnet og inn til hyttene iht til vedlagt kart. 

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1.11. – 1.5 i årene 2015, 2016 og til og med 1.5 

2017 på frosen snødekt mark.

 Dispensasjonen gjelder for to (2) dager fritt antall turer og fritt antall scootere for 

merking av skiløype. Men kun det antall turer som er nødvendig for merking av skiløype 

iht. til vedlagt kart. For Nedtaking av merkepinner gis det dispensasjon for to (2) dager, 

fritt antall turer og fritt antall scootere. Men kun det antall turer som er nødvendig for 

fjerning av merkepinner. Det gis tillatelse for en (1) tur for remerking av skiløype, der 

det skulle være behov. Eventuelt ytterligere behov for remerking må kunne skje på de 

andre turene som er gitt i denne dispensasjonen. 

 Det skal benyttes bambuspinner eller bjørkepinner til merking av løypa. 

 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.

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

 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.



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

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2017. Det skal benyttes penn ved utfyllelse av 

kjørebok.

ST 55/2015 Utlegging av geocachere innenfor nasjonalparkene i midtre 
Nordland

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets behandling:

Miljødirektoratet vurderer geocaching som ikke søknadspliktig.

Styret ønsker å endre ordlyden i første avsnitt fra «Kun skal plasseres» til «bør 
plasseres» siden geocacher vurderes av Miljødirektoratet som ikke søknadspliktig. 

Forslag om å legge til nytt punkt der man ber Miljødirektoratet vurdere på nytt om 
geocaching i verneområder skal være søknadspliktig. 

«Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber Miljødirektoratet vurdere det prinsipielle ved 
geocacher til at dette i realiteten er en digital etablering av nytt stinett. Dette kan 
komme i strid med sårbare verneverdier og reindriftsnæringens interesser»

Endelig vedtak - enstemmig:
Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at geocacher / logger bør plasseres i 
forbindelse med konkrete turmål hvor loggerne kan plasseres i tilknytting til byggverk / 
installasjoner som hytter, bruer, varder, osv.

Sekretariatet ved leder er ansvarlig for å invitere representanter for geocaching-miljøet 
til jevnlige møter hvor ønsker og planer for denne aktiviteten innenfor verneområdene 
legges frem

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber Miljødirektoratet vurdere det prinsipielle ved 
geocacher i forhold til at dette i realiteten er en digital etablering av nytt stinett. Dette 
kan komme i strid med sårbare verneverdier og reindriftsnæringens interesser

Forslag til vedtak

 Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at geocachere/loggere kun skal plasseres i 

forbindelse med konkrete turmål hvor loggerne kan plasseres i tilknytning til byggverk / 

installasjoner som hytter, bruer, varder osv.

 Sekretariatet ved leder er ansvarlig for å invitere representanter for geocaching-miljøet 

til jevnlige møter hvor ønsker og planer for denne aktiviteten innenfor verneområdene 

legges fram.



ST 56/2015 Bruk av helikopter - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets behandling:

Styreleder melder seg inhabil og fratrer fra møtet. Nestleder styrer møtet. 

Saken har en uheldig overskrift. Endres til «Bruk av helikopter».

Forslag om at saken trekkes. Nedstemt 1 mot 9 stemmer. 

Forslag: «Saken gjøres om til referatsak med merknad om at bruk av helikopter i 
nasjonalparker er søknadspliktig», enstemmig vedtatt. 

Endelig vedtak: 

Saken gjøres om til referatsak med merknad om at bruk av helikopter i nasjonalparker 
er søknadspliktig. 

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre oversender saken til politiet for videre behandling. 

ST 57/2015 Avslag på søknad om dispensasjon for frakt av varer til privat 
hytte ved Kjemåvatnet, Saltfjellet landskapsvernområde

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Styrets behandling: 
Saksfremlegget opererer med to ulike distanser. Tiltakshaver operer med 2,5 km og 
vurderingene som er gjort operer med 2 km. Ikke fremmet noe annet forslag til vedtak. 

Forslag til vedtak

Søknad fra Finn Borkamo om dispensasjon for å frakte varer med snøskuter fra 
Lønsdal til hans hytte ved Kjemåvatnet avslås. Avstand fra nærmeste brøyta 
parkeringsplass til den private hytta er mindre enn 2,5 km. Søknaden behandles på nytt 
(delegert sak) dersom det foreligger kommunal tillatelse.



ST 58/2015 Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre, rådgivende 
utvalg og arbeidsutvalg

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015 

Styrets vedtak – enstemmig vedtatt:
Som innstillinga

Styrets behandling:
Det ble stilt spørsmål om det nye styret vil være konstituert før 26. februar.
Miljødirektoratet vil ha nytt styre på plass før årsskiftet. 

Styreleder har ikke anledning til å delta på AU-møte 9. februar. Endres til 11. februar.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner dato for første styremøte i 2016, og lar de nye styrerepresentantene 
velge resterende møtedatoer for 2016

ST 59/2015 MIDNOR Ad søknad om dispensasjon fra verneforskrift for 
semska-Stødi, Dypen og Stor-Graddis naturreservat for å gjennomføre 
vinterprøve for stående fuglehunder

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Styrets behandling:
Mener dialogen bør bedres slik at tiltakshaver tidligere kan få beskjed om at styret ikke 
ønsker fuglehundprøver i båndtvangstida. Ikke fremmet noe annet forslag til vedtak.

Forslag til vedtak

Søknad fra Bodø jeger og fiskeforening v/ fuglehundutvalget avslås da omsøkte 
aktivitet er i strid med verneformålet og vil påvirke verneverdiene negativt i alle tre 
omsøkte områder, jfr kap IV punkt 2 i verneforskriften for Semska-Stødi naturreservat, 
og kap. IV punkt 2 i verneforskriften for Dypen naturreservat og kap IV punkt 2 i 
verneforskriften for Stor-Graddis naturreservat.



ST 60/2015 Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjon for motorferdsel. 
Tor Scheldrup

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Tor Scheldrup gis dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde for:

1). Frakt av varer til egen privat hytte ved Øvre Viskis .

Denne dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 All kjøring med snøskuter innen landskapsvernområdet utenom angitt formål og etter 

løype angitt på kartet er forbudt. 
 Dispensasjonen gjelder for perioden 1. mars til 30. april i årene 2016, 2017 og 2018.
 Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr år, med en (1) snøskuter for frakt av 

varer og tungt utstyr.
 Kjøring med snøskuter er forbudt i periodene fra kl. 11.00 til kl. 16.00 og fra kl. 23.00 til 

kl. 07.00.
 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.
 Vedlagte kjørebok skal føres for hver tur og sendes til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre innen 01.08.2018.
 Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.
 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne
 Denne dispensasjonen kan også nyttes av Berit og Steffen Scheldrup

2). Begrensa persontransport for varig funksjonshemma (Tor Scheldrup) til samme hytte ved 
Øvre Viskis.

Denne dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring med snøskuter utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen for begrenset persontransport gjelder for en (1) snøskuter og opptil to
(2) turer pr. år, i perioden fra og med 01.01 – til og med 30.04 i årene 2016, 2017 og 
2018.
* Langfredag og 1. påskedag er snøscooterfrie dager
* Dispensasjonene gjelder mellom 07.00-23.00 i januar og februar, og mellom kl. 07.00-
11.00 og kl. 16.00-23.00 i mars og april.
* Spesielt tidlig på vinteren er dette et viktig område for reindriftsnæringa. Det er viktig at 
reinen får ro, og det skal vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, ved  
Nordland nasjonalparksenter, 8255 Røkland etter endt dispensasjonsperiode og senest 
01.08.2018.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring 
og forevises ved kontroll.



ST 61/2015 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Oppsetting av 
informasjonsskilt og etablering av bru i forbindelse med samiske 
kulturminner- Saltjellet landskapsvernområde

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Sametinget ved Sidsel Bakke gis dispensasjon til å sette opp informasjonsskilt og 
pekere for å informere om samiske kulturminner i Saltfjellet landskapsvernområde. 
Dette med hjemmel i verneforskriftens kapitel VI. Og gjelder forbudet om tiltak som kan 
påvirke landskapet i verneforskriften kapitel IV til Saltfjellet landskapsvernområde.

Vilkår:
- Effekter av stipekere på Polarsirkelsenteret og Stokkabekken vurderes av 

forvaltningsmyndighet sammen med Fjelltjenesten i 2016, 2018 og 2020. 

- Forvaltningsmyndigheten informeres om materialvalg på stativet informasjonstavlene 

skal festes på. 

- Det sendes et utkast til tavlene til forvaltningsmyndigheten for gjennomlesning, før de 

sendes til trykk. 

Sametinget ved Sidsel Bakke gis også dispensasjon til å sette opp bru over 
Stokkabekken vest for E6 for å sikre adkomst til samiske kulturminner. Dette gis med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

ST 62/2015 Bestillingsdialogen 2016

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets behandling
Ønsker at det bevilges penger til klopplegging i Tespdalen. Ikke foreslått 
endringsforslag.

Driftstiltak er satt lavt. Styret diskuterer hvorvidt prosjektene skal flyttes opp på lista. 

Forslag: Prioriterte prosjekt fra 34 – 43 løftes opp til prioritet 3 – enstemmig vedtatt

Ny sum (1 075 500,-) settes inn istedenfor opprinnelig beløp som inkluderte mva og 
noen prosjekter som er tatt ut i ettertid.

Forslag: Klopplegging Fisktjønna – Marmorslottet inn på post 12 – Fylkesmannen i 
Nordland er forvaltningsmyndighet. Tas med et ekstra kulepunkt: «Notat sendes til 



Fylkesmannen i Nordland om at det er stort behov for klopplegging inn til 
Marmorslottet». – enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:
1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre legger inn en søknad på tiltaksmidler på totalt kr 
1 075 500,- (eks. mva) til Miljødirektoratet. Prioritert tiltaksliste (ettersendes) 
godkjennes av styret med følgende endringer:
- Prioriterte prosjekt fra 34 – 43 løftes opp til prioritet 3

2. Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste før oversending til Miljødirektoratet 
08.01.15.

Notat sendes til Fylkesmannen i Nordland om at det er stort behov for klopplegging inn 
til Marmorslottet.

Forslag til vedtak

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre legger inn en søknad på tiltaksmidler på totalt kr 
1 809 000,- (ink. mva) til Miljødirektoratet. Prioritert tiltaksliste (ettersendes) godkjennes 
av styret med følgende endringer:
……………………………………..
………………………………………

2. Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste før oversending til Miljødirektoratet 
08.01.15.

ST 63/2015 Junkerdalsura naturreservat - Dispensasjon for veiprosjekt 
Tjørnfjellet - omlegging Rv 77 med tunellinnslag og veianlegg - Statens 
Vegvesen Region Nord

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak 1

Statens vegvesen Region Nord gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for

Junkerdalsura naturreservat, kap. IV, pkt. 3, for etablering av nytt veganlegg i Tjernfjellet og 

tiltak i henhold til opplisting nedenfor. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens 

kap.VI pkt. 7.



Dispensasjonen gjelder:

1. Nødvendig skogrydding i anleggsområdet i henhold til reguleringsplan og vedlagt 

plankart

2. Motorisert transport i forbindelse med anleggsarbeidet

3. Tunellpåhugg med nødvendige anlegg og etablering av ca. 350 m ny vegtrase fra 

tunnelpåhugg med avkjørsel og oppsetting av teknisk bygg / nødkiosk, se vedlagt 

plankart.

4. Nødvendig utvidelse av gammel vegtrase østover mot Junkerdalen, se vedlagt plankart

5. Etablering av kryss/påkobling til gammel vei over Tjernfjellet, se også vedtak 2

6. Midlertidig deponering av løsmasser og jord / vekstmasser som skal tilbakeføres på 

stedet, se vedlagt plankart.

7. Anlegg av riggområde i tilknytning til tunnelpåhogget i forbindelse med arbeidet, dette 

området kan etter ferdigstilling planeres og etableres som nødlandingsplass for 

helikopter, se vedlagt plankart. 

8. Omlegging av eksisterende kraftlinje. Nødvendig rydding av skog og oppsetting av nye 

master i forbindelse med over anleggsområdet. Bruk av nødvendig motorisert kjøretøy.

9. Oppsetting av skilt i forbindelse med veganlegget

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- Dispensasjonen gjelder nødvendige arbeid som vist i prosjektkplan og plankart.

- I henhold til brev av 28.09.2015 fra Fylkesmannen i Nordland bør arbeid i forbindelse med 

veianlegget hvis mulig, søkes unngått i månedene mars – mai. 

- Motorisert ferdsel i forbindelse med anleggsarbeidet skal kun skje innenfor reguleringsområdet, 

unntatt ved deponering av løsmasser på anvist område utenfor reguleringsområdet og ved 

flytting av eksisterende kraftlinje.

- Nødvendig skogrydding skal kun foregå innenfor anleggsområdet og i forbindelse med 

omlegging av eksisterende kraftlinje utenfor dette området.

- Bruk av motorisert kjøretøy; snøscooter, ATV og gravemaskin, i forbindelse med omlegging av 

kraftlinja skal skje mest mulig skånsomt, fortrinnsvis på frossen mark.

- Den omlagte kraftlinja tas ned etter at veiprosjektet er ferdigstilt og linja er lagt gjennom 

tunellen  

- Riggområdet skal revegeteres med naturlig vegetasjon

- Midlertidig deponeringsområde for løsmasser og jord/vekstmasser skal ryddes og tilbakestilles

til mest mulig til opprinnelig tilstand.

- Anleggsområdet og vegkanter – skal forsøkes å reetableres mest mulig naturlig med ujevn 

overflate, store steiner osv. ikke planeres ut.

- Revegetering skal kun skje ved bruk av toppmasser fra anleggsområdet og ved naturlig 

gjengroing og innvandring av stedegen flora. 

- Den gamle veien over Tjernfjellet stenges med bom for motorisert ferdsel før åpning av det nye 

veganlegget

- Etter ferdigstilling av anlegget skal området ryddes og alt søppel og etterlatenskaper fjernes.

- Forvaltningsmyndigheten skal inviteres til en slutt befaring av anlegget og anleggsområdet.

Forslag til vedtak 2

Behandling av søknadens pkt. 2; Etablering av utkikks- og parkeringsplass ved 

kryss/påkobling mellom gammel og ny veg, og pkt. 5; Oppføring av sambandsmast, utsettes 

til neste styremøte på grunn av avvik av tidligere vedtatt reguleringsplan, for kort tid til 

vurdering, samt manglende lokalisering av mast. 



Forslag til vedtak 3

Nasjonalparkstyret ber Miljødirektoratet om å vurdere endring av vernegrensen i forbindelse 

med det nye veganlegget, samt endring av verneforskriften angående den gamle Tjernfjellveien. 

ST 64/2015 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for 
motorisert transport fra egen eiendom Jarbrufjell (gnr. 78, bnr. 2) til 
Tømmerdal - Jan Steinar Olsen med flere

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Styrets behandling:
Gitt antall turer, men tidligere har det blitt gitt fritt antall turer i et viss tidsrom. Ønsker 
oppklaring fra sekretariat. Søker har søkt om seks turer.

Forslag til vedtak

Jan Steinar Olsen, Lars Gøran Olsen, og Arild Rånes, gis dispensasjon fra 

motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde, verneforskriftens kap. IV, pkt. 7, for 

bruk av snøscooter til frakt av ved fra egen eiendom på Jarbrufjell (gnr. 78, bnr. 2) og ned til 

Tømmerdal. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

* Dispensasjonen gjelder langs eksisterende traktorveg fra Jarbrufjell og til Tømmerdal. 

   All kjøring utenom angitte formål og trase er forbudt.

* Dispensasjonen gjelder for inntil seks - 6 turer i 2016.

* Dispensasjonen gjelder for transport av ved fra egen eiendom ved Jarbrufjell (gnr/bnr 78/2).

* Langfredag og 1. påskedag er snøscooterfrie dager.

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

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

    Nordland nasjonalparksenter, Storjord, 8255 Røkland etter endt dispensasjonsperiode og 

senest 01.08.16.

* Ved alle kjøreoppdrag skal kjelke/doning være tilkoplet snøscooteren.

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

* Dispensasjonen med kjørebok skal medbringes under gjennomføringen av 

transportoppdraget, og forevises ved kontroll.

* For at det skal gis ytterligere dispensasjon til denne typen transport må det foreligge en 

skriftlig tilbakemelding til nasjonalparkstyret om det er mulig å redusere motorferdselen i 

området ved å kombinere flere transportbehov.



ST 65/2015 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert 
ferdsel for funksjonshemmet - Roald Ingvaldsen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Roald Ingvaldsen, Røkland gis dispensasjon for inntil to (2) turer med snøscooter (i tillegg til 
seks (6) tidligere gitte turer i disp. av 09.10.2015), opp til hytta ved Salbergvatnet i 
Storengdalen, innenfor Junkerdal nasjonalpark. Dispensasjonen gis i medhold av 
naturmangfoldlovens §48 på grunn av funksjonshemming. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøscooter og inntil to (2) turer pr. år for 

persontransport av Roald Ingvaldsen grunnet funksjonshemming.
- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å 

skade vegetasjon og fram til og med 1. mai i årene 2015 - 2019.
- 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 scooterfrie dager.
- Hvis det er rein i området, skal det tas 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, Nordland nasjonalparksenter, Storjord, 8255 Røkland etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2019.

ST 66/2015 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark/Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Ny turistforeningshytte i "Oksvatnan området". 
Saltdal kommune. Søknad fra Bodø og Omegns Turistforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets behandling:
Diskusjon i styret om hvor vidt søker selv skal innhente informasjon og vurdere hvordan 
tiltaket påvirker verneverdier. Det henvises til naturmangfoldloven. 

Prinsipiell diskusjon om hvor vidt man ønsker flere turistforeningshytter i parkene, med 
den utviklinga man ser på de andre turistforeningshyttene i fjellet. Ønske også fra Rana 
turistforening om å bygge opp hytte på Gila. 

Savner dialog med turistforeninga i forkant av at saksfremlegget ble skrevet. 



Mener at disse prinsippene bør avklares av besøksstrategien, og at man avventer å 
behandle slike søknader til besøksstrategien er på plass. 

Allerede mange hytter i Saltfjellet og mener at de områdene som er uberørt bør forbli 
det. Dette må også tas med videre i arbeidet med forvaltningsplan og besøksstrategi. 

Styrets forslag til vedtak – enstemmig vedtatt:
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Bodø & omegns turistforening 
da søknaden er mangelfull.

MNNPS ønsker å avvente til å gi tillatelser til etablering av eventuelle nye 
turistforeningshytter i nasjonalparkene til at besøksstrategi er utarbeidet for området. 

En fullverdig søknad må inneholde:
 Opplysninger om nøyaktig tomtevalg, areal og utforming av hytta.

 Opplysninger om tiltakets virkning på verneverdiene. Spesielt må vektlegges virkningen 

på hekkelokaliteter for klippehekkende dagrovfugl, virkning på våtmarksfugl i tilknytning 

til «Oksvatnan» og virkning på områdets fjellvegetasjon..

 Vurdering av effekt for reindrift

 De to siste punktene gjelder da både for byggingen av ny hytte og den ferdselen som vil 

følge med bruk og drift av denne.

Endelig vedtak:
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Bodø & omegns turistforening 
da søknaden er mangelfull.

MNNPS ønsker å avvente med å gi tillatelser til etablering av eventuelle nye 
turistforeningshytter i nasjonalparkene til at besøksstrategi er utarbeidet for området. 

En fullverdig søknad må inneholde:
 Opplysninger om nøyaktig tomtevalg, areal og utforming av hytta.

 Opplysninger om tiltakets virkning på verneverdiene. Spesielt må vektlegges virkningen 

på hekkelokaliteter for klippehekkende dagrovfugl, virkning på våtmarksfugl i tilknytning 

til «Oksvatnan» og virkning på områdets fjellvegetasjon..

 Vurdering av effekt for reindrift

 De to siste punktene gjelder da både for byggingen av ny hytte og den ferdselen som vil 

følge med bruk og drift av denne.

Forslag til vedtak

Saken avvises/utsettes da søknaden er mangelfull. 

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre er åpen for en videre diskusjon med BOT om 
tomtevalg.

En fullverdig søknad må inneholde:
 Opplysninger om nøyaktig tomtevalg, areal og utforming av hytta.



 Opplysninger om tiltakets virkning på verneverdiene. Spesielt må vektlegges virkningen 

på hekkelokaliteter for klippehekkende dagrovfugl, virkning på våtmarksfugl i tilknytning 

til «Oksvatnan» og virkning på områdets fjellvegetasjon..

 Vurdering av effekt for reindrift

 De to siste punktene gjelder da både for byggingen av ny hytte og den ferdselen som vil 

følge med bruk og drift av denne.

ST 67/2015 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. Dispensasjon for bruk av snøskuter for transport til egen hytte. 
Berit Stolpen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 68/2015 Drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2016

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen, men tar med «trykking av forvaltningsplan Láhko nasjonalpark» 
50 000,- i vedtaket.

Endelig vedtak:
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker også om 300 000 NOK til gjennomføring av 
sårbarhetsanalyse i Junkerdal nasjonalpark og 50 000 NOK til trykking av 
forvaltningsplan for Láhko nasjonalpark, samt 200 000 NOK til brukerundersøkelser i
alle nasjonalparkene.

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er orientert om regnskapet for 2015, samt forslag til
budsjett for 2016. Det blir søkt om 856 332 NOK i midler til drift av nasjonalparkstyret
for 2016.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker også om 300 000 NOK til gjennomføring av 
sårbarhetsanalyse i Junkerdal nasjonalpark, og 200 000 NOK til brukerundersøkelser i 
alle nasjonalparkene.



ST 69/2015 Rago nasjonalpark - Søknad om motorisert transport til og fra 
Fjellrosen - Fauske og Sørfold JFF

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

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

verneforskriften for Rago nasjonalpark for helikoptertransport til og fra Litlverivasshytta.

Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens dispensasjonsbestemmelse, jf. nml 

§ 48, for lavtflyging og landing med helikopter ved Litlverivatnet. 

Vilkår for helikoptertranporten:

- Forvaltningsmyndigheten skal informeres så snart som mulig når dato for flygingen skal 
utføres

- Dispensasjonen gjelder for månedene juli til og med desember i årene 2016 - 2018.
- Dispensasjonen gjelder for en (1) tur med helikopter pr. år. 
- 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.

ST 70/2015 Dispensasjon for bruk av ATV for tilsyn med sau på beitet. 
Gådvatnan landskapsvernområde. Steinar Stolpen.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 71/2015 Høringsuttalelse fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre -
Revisjon og plan for utvidelse av Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og 
omkringliggende verneområder

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Styrets behandling

Styret er fornøyd med endringa i saksfremlegget, og synes det blir ryddigere å 
behandle enn det som ble lagt frem på forrige styremøte.

Styret ønsket en presisering i forhold til hva som menes med at «Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre savner at erstatningsordningene omtales i dokumentet». 

Forslag: Ønsker at ordlyden i tredje siste avsnitt endres slik at det også omfatter 
landbruk. Tatt inn i høringsuttalelsen med 9 mot 1 stemme. 
  

Endelig vedtak:
De kommunale representantene i styret støtter uttalelsene fra sine respektive kommuner.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for de områder vi «tildeles» og vi 

ønsker at forskriftene skal være mest mulig entydige og konkrete slik at det meste av den 

rutinemessige saksbehandlingen kan delegeres til vårt sekretariat.

Der det er behov for mer differensiert forvaltning ønsker vi åpning i forskriften for dette slik at 

for at dette kan tas opp i den kommende forvaltningsplanen som vi har ansvaret for. 

Utvidelser av områder må være for å sikre verneverdier, først og fremst verdier som ikke 

allerede er innen noen av disse eksisterende verneområdene.

Reduksjon av vernet areal må ikke medføre at verneverdier går tapt.

Vernet må ikke ha en større utbredelse og strengere forskrifter enn det som er nødvendig for å 

ivareta verneverdier/verneformål. Forskriftene må være lik for de forskjellige kommunene.

Dersom det blir vedtatt en stor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark mener vi at Dypen 

naturreservat bør inngå i denne.

Vernegrensene må være mest mulig klare og entydige og verneverdiene må være innenfor 

vernegrensene. Det må i videre forvaltning og annen arealdisponering ikke «etableres» en 

buffersone rundt de verna områdene.

Det er ønskelig at antallet verneforskrifter reduseres mest mulig, men det må ikke gå på 

bekostning av en kunnskapsbasert og differensiert forvaltning.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at:

 det bør være mulig å etablere mobilmaster i området, men det må ikke gå på 

bekostning av verneverdier



 det må være en åpning i forskriften for skjøtsel av kulturlandskapet rundt 

hytter/fjellgårder og hogst av ved til hytter og gammer men dett bør skje etter en 

helhetlig plan og knyttes opp mot forvaltningsplan.

På samme måte må det være en åpning i forskriften for mulighet for å preparere skiløyper men 
også det må skje etter en helhetlig plan og knyttes opp mot forvaltningsplanen.

Også for åtejakt på jerv må det utarbeides en helhetlig plan som effektiviserer jervejakta og 
som reduserer motorferdselen i området.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at motorisert ferdsel må minimaliseres, med det må 
ikke medføre unødige begrensinger for de som utøver reindrift og landbruk.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre savner at erstatningsordningen omtales i 
høringsdokumentet.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener det er viktig at «nye» elementer/aktiviteter som 
trimkasser, trimposter, viltkamera og poster for geocaching behandles i forskriftene.  
Tilsvarende bør skje for utlegging av saltslikkestein.

Forslag til vedtak

De kommunale representantene i styret støtter uttalelsene fra sine respektive kommuner.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for de områder vi «tildeles» og vi 

ønsker at forskriftene skal være mest mulig entydige og konkrete slik at det meste av den 

rutinemessige saksbehandlingen kan delegeres til vårt sekretariat.

Der det er behov for mer differensiert forvaltning ønsker vi åpning i forskriften for dette slik at 

for at dette kan tas opp i den kommende forvaltningsplanen som vi har ansvaret for. 

Utvidelser av områder må være for å sikre verneverdier, først og fremst verdier som ikke 

allerede er innen noen av disse eksisterende verneområdene.

Reduksjon av vernet areal må ikke medføre at verneverdier går tapt.

Vernet må ikke ha en større utbredelse og strengere forskrifter enn det som er nødvendig for å 

ivareta verneverdier/verneformål. Forskriftene må være lik for de forskjellige kommunene.

Dersom det blir vedtatt en stor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark mener vi at Dypen 

naturreservat bør inngå i denne.

Vernegrensene må være mest mulig klare og entydige og verneverdiene må være innenfor 

vernegrensene. Det må i videre forvaltning og annen arealdisponering ikke «etableres» en 

buffersone rundt de verna områdene.

Det er ønskelig at antallet verneforskrifter reduseres mest mulig, men det må ikke gå på 

bekostning av en kunnskapsbasert og differensiert forvaltning

Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at:

 det bør være mulig å etablere mobilmaster i området, men det må ikke gå på 

bekostning av verneverdier



 det må være en åpning i forskriften for skjøtsel av kulturlandskapet rundt 

hytter/fjellgårder og hogst av ved til hytter og gammer men dett bør skje etter en 

helhetlig plan og knyttes opp mot forvaltningsplan.

På samme måte må det være en åpning i forskriften for mulighet for å preparere skiløyper men 
også det må skje etter en helhetlig plan og knyttes opp mot forvaltningsplanen.

Også for åtejekt på jerv må det utarbeides en helhetelig plan som effektiviserer jervejakta og 
som reduserer motorferdselen i området.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at motorisert ferdsel må minimaliseres, med det må 
ikke medføre unødige begrensinger for de som utøver næring (reindrift)

Midtre nordland nasjonalparkstyre savner at erstatningsordningen omtales i 
høringsdokumentet.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener det er viktig at «nye» elementer/aktiviteter som 
trimkasser, trimposter, viltkamera og poster for geocaching behandles i forskriftene.  
Tilsvarende bør skje for utlegging av saltslikkestein.

ST 72/2015 Rago nasjonalpark - Behov for oppdatering av verneforskrift

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Styrets behandling:
Poengter fra styret at det er viktig at skogsfugl fremdeles er fredet vilt i Rago np, og at 
en eventuell revisjon ikke åpner opp for mange nye tiltak i nasjonalparken.

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber Miljødirektoratet starte arbeidet med revidering / 

oppdatering av verneforskriftene for Rago nasjonalpark.

ST 73/2015 Dispensasjon for å bygge midlertidig bru over Viskisleva. 
Saltfjellet landskapsvernområde. Statens Vegvesen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



Forslag til vedtak

Med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven gis Statens vegvesen dispensasjon fra 
verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde, (jfr. verneforskriftens kap. VI punkt 
1) for å føre opp ei midlertidig bru over Viskisbekken.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Når den nye brua etter E6 er ferdigstilt skal den midlertidige brua fjernes og berørt areal 

innen landskapsvernområdet skal tilbakerføres slik at var før arbeidet ble igangsatt.

ST 74/2015 Gunhild Karlsen, Junkerdal. Kjøring med snøskuter til egen 
hytte; Persontransport samt mulighet til å benytte følgeskuter. Viskis, 
Saltfjellet landskapsvernområde

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Bjørn Karlsen, Gunhild Karlsen, Beate Karlsen og Toril Karlsen gis med dette 
dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde for:

1). Frakt av varer til egen privat hytte ved Øvre Viskis, jfr Kap VI punkt 2 i verneforskriften for 
Saltfjellet landskapsvernområde.

Denne dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 All kjøring med snøskuter innen landskapsvernområdet utenom angitt formål og etter 

løype angitt på kartet er forbudt. 
 Dispensasjonen gjelder for perioden 1. mars til 30. april i årene 2016, 2017 og 2018.
 Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr år, med en (1) snøskuter for frakt av 

varer og tungt utstyr.
 Kjøring med snøskuter er forbudt i periodene fra kl. 11.00 til kl. 16.00 og fra kl. 23.00 til 

kl. 07.00.
 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.
 Vedlagte kjørebok skal føres for hver tur og sendes til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre innen 01.08.2018.
 Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne

2). Begrenset persontransport for varig funksjonshemma (Gunhild Karlsen) til samme hytte ved 
Øvre Viskis, jfr § 48 i naturmangfoldloven

Denne dispensasjonen gis på følgende vilkår:



* All kjøring med snøskuter utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen for begrenset persontransport gjelder for en (1) snøskuter og opptil to
(2) turer pr. år, i perioden fra og med 01.01 – til og med 30.04 i årene 2016, 2017 og 
2018.
* Langfredag og 1. påskedag er snøscooterfrie dager
* Dispensasjonene gjelder mellom 07.00-23.00 i januar og februar, og mellom kl. 07.00-
11.00 og kl. 16.00-23.00 i mars og april.
* Spesielt tidlig på vinteren er dette et viktig område for reindriftsnæringa. Det er viktig at 
reinen får ro, og det skal vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, ved 
Nordland nasjonalparksenter, 8255 Røkland etter endt dispensasjonsperiode og senest 
01.08.2018.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring 
og forevises ved kontroll.

Søknaden om bruk av følgeskuter i forhold til søknad om persontransport avslås, jfr kap 
IV punkt 7 i verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde. 

Etablert praksis for dispensasjon til personer med funksjonshemming gjelder kun for at 
personer med varig funksjonshemming skal ha mulighet til å benytte hytta minst en 
gang pr år, og det skal ikke være en mulighet for å uthule bestemmelsene om bruk av 
snøskuter til de private hyttene.

ST 75/2015 Junkerdalsura naturreservat - Søknad om utplassering av jervbås 
på Tjernfjellet - Jaktlaget Jervejegeran v/ Stein Halvorsen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Styrets behandling
Styret ønsker oppklaring på de vilkårene som er satt til vedtaket. 

Forslag: Ønsker at man tar ut «kun» med tanke på antall viltkamera. Falt 1 mot 9 
stemmer
Forslag: Ta ut vilkår om fangst skal skje i hht. til forskrift, falt 2 mot 8 stemmer. 

Forslag til vedtak

Jaktlaget Jervejegeran v/Stein Halvorsen gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for

Junkerdalsura naturreservat, kap. IV pkt. 3, for utplassering av jervbås. Dispensasjonen gis

med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.



Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonene gjelder fra og med 11.desember 2015 til og med 15.februar 2018.

- Jervbåsen skal plasseres i henhold til vedlagte kart

- Det skal ikke benyttes motorisert transportmiddel i forbindelse med oppsetting av og transport 

inn til jervbåsen

- Det skal kun settes opp et (1) viltkamera ved åteplassen, samt eventuelle skilt. 

- Ved utsetting av båsen, viltkamera og skilt skal det gjøres minst mulig inngrep på lokaliteten, 

kun helt nødvendig fjerning av trær og kratt ved oppsetting

- Det skal kun legges ut åte når det er åpnet for jakt på jerv, i jaktperioden september – februar

- Dispensasjonen er gyldig når lokaliteten er godkjent av Fylkesmannen i Nordland 

- Oppsetting og tilsyn av jervbås med viltkamera skal utføres i henhold til forskrift om utøvelse av 

jakt, felling og fangst

- Etter at dispensasjonsperioden er utløpt skal jervbåsen, viltkamera og eventuelle 

festeanordninger, samt skilt tas ned og fjernes fra området og plassen ryddes.

ST 76/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.12.2015

Eventuelt bør ut av malen for saksliste og erstattes med spørretime.


