
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 12.02.2021 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Kenneth Norum Medlem 
Aase Refsnes Medlem 
Sten Robert Hansen Medlem 
Rune Berg Medlem 
Elin Telnes Medlem 
Tor-Anton Andersen Medlem 
Ann-Kristin Moldjord Medlem 
Marlen Rendall Berg Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Audgar Carlsen MEDL 
  

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Kurt Gaup MEDL 
Per Ole Andersen Oskal  

 
 
Merknader 
Varamedlem for Audgar Carlsen kunne ikke møte på kort 
varsel 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Marte Turtum 

Sekretariatsleder 
Nasjonalparkforvalter 

Oskar Pettersen 
Johan Rova 

Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 

 



 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold  Arkiv- 
saksnr 

ST 1/2021 Godkjenning av innkalling / protokoll   
ST 2/2021 Delegerte saker   
DS 1/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til 

begrenset bruk av snøskuter for kartlegging av 
samiske kulturminner 2021 - Knut og Toril 
Sivertsen 

 2019/148 

DS 2/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til 
motorisert transport til Raudfjelldalskoia - 
Polarsirkelen turlag 

 2019/2295 

DS 3/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
foreningshytta Midtistua - Bodø og Omegns 
Turistforening 

 2020/764 

DS 4/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
foreningshytte - Saltdal jeger- og fiskerforening 

 2012/9011 

DS 5/2021 Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen 
naturreservat - Dispensasjon fra verneforskriften - 
Motorferdsel til egen hytte - Karl Christian Hals 

 2016/7439 

DS 6/2021 Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen 
naturreservat - Dispensasjon fra verneforskriften - 
Motorferdsel til egen hytte - Bård Hillestad 

 2016/5639 

DS 7/2021 Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen 
naturreservat - Dispensasjon fra verneforskrift - 
Motorferdsel til egen hytte - Guri Therese Halsan 

 2016/5810 

DS 8/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Torbjørn E Trondsen 

 2019/7189 

DS 9/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
foreningshytte - Bjellåvasstua - Bodø og Omegns 
Turistforening 

 2016/7162 

DS 
10/2021 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
Tverrbrennstua - Bodø og Omegns Turistforening 
(BOT) 

 2016/881 

DS 
11/2021 

Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen 
naturreservat - Dispensasjon fra verneforskrift - 

 2017/531 



Motorferdsel til egen hytte - John Inge Aadahl 
DS 
12/2021 

Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen 
naturreservat - Dispensasjon fra verneforskrift - 
Motorferdsel til egen hytte - Stein Kvalnes 

 2017/1610 

DS 
13/2021 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til Saltfjellstua 
- Polarsirkelen turlag 

 2019/2295 

DS 
14/2021 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - Frakt av varer og utstyr til Krukkistua 
- Polarsirkelen turlag 

 2019/2295 

DS 
15/2021 

Saltfellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til 
bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til 
Blakkådalshytta - Polarsirkelen Turlag 

 2019/4779 

DS 
16/2021 

Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen 
naturreservat - Dispensasjon fra verneforskrift - 
Motorferdsel til egen hytte - Trude Ellen Holm 

 2013/1602 

DS 
17/2021 

Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til bruk av 
snøskuter - frakt og utfrakt materiell, varer og 
utstyr til Tjalaneshytta og Balvasshytta - 
Sulitjelma og Omegn Turistforening - 2021-2024 

 2013/789 

ST 3/2021 Referatsaker   
RS 1/2021 Vedtak - klage på avslag på søknad om elgjakt - 

Rago nasjonalpark - Statskog SF 
 2019/7840 

RS 2/2021 Melding om oppstart av fredning - krigsminner på 
Bjørnelva - 75/1 - Saltdal 

 2020/7912 

ST 4/2021 Junkerdal nasjonalpark - Bruk av snøskuter 
unntatt kjøretidsbestemmelser i forvaltningsplan 
for frakt av varer og utstyr til privat hytte 

 2012/3464 

ST 5/2021 Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra 
verneforskrift - Avinor Flysikring AS 

 2021/848 

ST 6/2021 Saltfjellet-Svartisen - Søknad om utvidelse av 
redskapsbu på Bredek - Statskog SF 

 2013/8154 

ST 7/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
restaurering/gjennoppbygging av privat hytte i 
Tverrådalen - Torbjørn Emil Trondsen 

 2019/7189 

ST 8/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
riving og gjennoppbygging av uthus ved 
Simlehaugen i Stormdalen - Saltfjellet 
reinbeitedistrikt 

 2021/1157 

ST 9/2021 Junkerdal og Rago nasjonalpark, Saltfjellet 
landskapsvernområde - rydding av skog og 
opprusting av riksgrensen Norge - Sverige - 
Läntmateriet - 2021 

 2021/895 



ST 
10/2021 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
tillatelse til å preparere treningsløye og renn for 
trekkhunder - Salten trekkhundklubb v. Richard 
Diseth 

 2021/1059 

ST 
11/2021 

Tiltaksmidler 2021 - Omprioritering av 
tiltaksmidler 

 2020/7565 

ST 
12/2021 

Dypen naturreservat - Utkast til besøksstrategi  2021/1160 

ST 
13/2021 

Eventuelt   

 
 

ST 1/2021 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.02.2021  
 
Tre saker ble ettersendt etter at den opprinnelige møteinnkalling og sakslista ble sendt 
ut. Det oppsto en kollisjon mellom styremøtet og et møte med kommunal- og 
moderniseringsminister Nikolai Astrup. Styremøtet ble flyttet en time slik at ordførerne i 
styret kunne delta på begge møtene. 
 

Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 

ST 2/2021 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.02.2021  

De delegerte sakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 



DS 1/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til begrenset bruk av 
snøskuter for kartlegging av samiske kulturminner 2021 - Knut og Toril Sivertsen 

DS 2/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til motorisert transport til 
Raudfjelldalskoia - Polarsirkelen turlag 

DS 3/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet landskapsvernområde - 
Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til foreningshytta 
Midtistua - Bodø og Omegns Turistforening 

DS 4/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet landskapsvernområde - 
Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer 
og utstyr til foreningshytte - Saltdal jeger- og fiskerforening 

DS 5/2021 Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - 
Dispensasjon fra verneforskriften - Motorferdsel til egen hytte - Karl Christian 
Hals 

DS 6/2021 Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - 
Dispensasjon fra verneforskriften - Motorferdsel til egen hytte - Bård Hillestad 

DS 7/2021 Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - 
Dispensasjon fra verneforskrift - Motorferdsel til egen hytte - Guri Therese 
Halsan 

DS 8/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til privat hytte - Torbjørn E Trondsen 

DS 9/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan landskapsvernområde - 
Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til foreningshytte - 
Bjellåvasstua - Bodø og Omegns Turistforening 

DS 10/2021 Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til Tverrbrennstua - Bodø og Omegns Turistforening 
(BOT) 

DS 11/2021 Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - 
Dispensasjon fra verneforskrift - Motorferdsel til egen hytte - John Inge Aadahl 

DS 12/2021 Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - 
Dispensasjon fra verneforskrift - Motorferdsel til egen hytte - Stein Kvalnes 

DS 13/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet landskapsvernområde - 
Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til Saltfjellstua - 
Polarsirkelen turlag 

DS 14/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet landskapsvernområde - 
Tillatelse til bruk av snøskuter - Frakt av varer og utstyr til Krukkistua - 
Polarsirkelen turlag 

DS 15/2021 Saltfellet-Svartisen nasjonalpark - Tillatelse til bruk av snøskuter - 
Frakt av varer og utstyr til Blakkådalshytta - Polarsirkelen Turlag 



DS 16/2021 Láhko nasjonalpark - Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - 
Dispensasjon fra verneforskrift - Motorferdsel til egen hytte - Trude Ellen Holm 

DS 17/2021 Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til bruk av snøskuter - frakt og 
utfrakt materiell, varer og utstyr til Tjalaneshytta og Balvasshytta - Sulitjelma og 
Omegn Turistforening - 2021-2024 

 

ST 3/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.02.2021  
 

Referatsakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 
 

RS 1/2021 Vedtak - klage på avslag på søknad om elgjakt - Rago nasjonalpark - 
Statskog SF 

RS 2/2021 Melding om oppstart av fredning - krigsminner på Bjørnelva - 75/1 – 
Saltdal 

 

ST 4/2021 Junkerdal nasjonalpark - Bruk av snøskuter unntatt 
kjøretidsbestemmelser i forvaltningsplan for frakt av varer og utstyr 
til privat hytte 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.02.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 5/2021 Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift 
- Avinor Flysikring AS 

Forslag til vedtak 
Avinor Flysikring AS gis dispensasjon til bruk av ATV og snøskuter ved tilsyn og 
vedlikehold av utstyr på Kinesknubben i Sjunkhatten nasjonalpark.  
 
Vilkår: 



- Dispensasjonen gjelder for årene 2021-2025. 
- Sårbare områder, som myrer og våtmark, skal unngås ved bruk av ATV. Kartet 

vedlagt viser omtrentlig trasé. 
- Snøskuter skal kun benyttes på snødekt frossen mark.  
- Ved bruk av snøskuter skal det etterstrebes å følge allerede oppkjørte 

skuterspor/ skiløyper. Aktuelle traseer er vist i kartet vedlagt. Dette gjelder både 
fra Fridalen og Røsvik. 

- Hvis det er rein i området skal det tas hensyn til denne.  
- Forvaltningsmyndigheten skal varsles i ettertid av hver tur.  
- Dette vedtaket skal medbringes og forevises ved kontroll. 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.02.2021  
 
Styrets behandling 
Geir Waage fremmet å endre vilkåret «Hvis det er rein i området skal det tas hensyn til 
dette» til «Duokta reinbeitedistrikt v. Mats Pavall tlf 992 51 200 skal kontaktes før 
kjøring gjennomføres». Vilkåret endres, enstemmig.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Avinor Flysikring AS gis dispensasjon til bruk av ATV og snøskuter ved tilsyn og 
vedlikehold av utstyr på Kinesknubben i Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for årene 2021-2025. 

 Sårbare områder, som myrer og våtmark, skal unngås ved bruk av ATV. 
Kartet vedlagt viser omtrentlig trasé. 

 Snøskuter skal kun benyttes på snødekt frossen mark. 

 Ved bruk av snøskuter skal det etterstrebes å følge allerede oppkjørte 
skuterspor/ skiløyper. Aktuelle traseer er vist i kartet vedlagt. Dette gjelder 
både fra Fridalen og Røsvik. 

 Duokta reinbeitedistrikt v. Mats Pavall tlf 992 51 200 skal kontaktes før 
kjøring gjennomføres  

 Forvaltningsmyndigheten skal varsles i ettertid av hver tur. 

 Dette vedtaket skal medbringes og forevises ved kontroll. 
 
 
 



ST 6/2021 Saltfjellet-Svartisen - Søknad om utvidelse av redskapsbu 
på Bredek - Statskog SF 

Forslag til vedtak 
Statskog SF gis tillatelse til å utvide redskapsbua ved Bredek i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark, for å kunne ha mer hensiktsmessig oppbevaring av utstyr og mulighet for 
å dele av bygget til en redskapsbod og en oppholds og overnattingsrom. 
 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskrifta for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark § 3 
bokstav a).  Tillatelsen gis på følende vilkår: 

- Byggets ytre mål skal samsvare med søknad: 
o Mål: 9,05 m x 4,10 m (+/- 10 cm) 
o Areal oppad begrenset til: 40 m² 
o Villmarkspanel eller tømring på veggene 
o Jernvitrol skal ikke benyttes 
o Torv på taket 
o Rampe skal anlegges slik at den kan tas inn / vippes opp på vegg.  

- Tillatelsen gjelder frem til 1. oktober 2023. Om arbeidet ikke er startet opp innen 
denne dato faller tillatelsen bort.  

- Etter at arbeidet er avsluttet skal det ryddes opp rundt redskapsbua. Ubehandlet 
trevirke kan brennes på stedet. Øvrig avfall må fraktes ut.  

Statskog SF gis også tillatelse til bruk av helikopter for å frakt av materialer og utstyr til 
utvidelse av redskapsbu.  
 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskrifta for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark § 3 
bokstav f).  Tillatelsen gis på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder for transport av trevirke, materialer og utstyr til 
bygningsarbeidet. 

- Det må hentes inn tillatelse fra Rana kommune 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre  - 12.02.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 7/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
restaurering/gjennoppbygging av privat hytte i Tverrådalen - Torbjørn 
Emil Trondsen 

Forslag til vedtak 
Torbjørn Trondsen gis tillatelse til å rive og gjennoppbygge sin hytte i Tverrådalen i 
Beiarn i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.  
 



Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark § 3 
tredje ledd boktav a) og h).  
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  

- Hytta skal bygges i samsvar med søknad: 
o Areal opp til 20 m² (5,6 m x 3,4 m) 
o Males/behandles i nøytrale farger 
o Opp til 2,8 m 
o Kan plasseres på lecablokker 
o Pipe skal være matt 
o Plasseres på samme plass som eksisterende hytte 

- Skogen rundt hytta må bevares. Det kan felles bjørk i umiddelbar nærhet. Gamle 
furuer skal stå.  

- Den gamle hytta kan rives på stedet og ubehandlet trevirke kan brennes på 
stedet. Annet avfall skal fraktes ut av nasjonalparken. 

- Motorferdsel i forbindelse med transport av materialer behandles som egen 
søknad.  

- Det skal sendes bilder til forvaltningsmyndigheten: 
fmnopost@statsforvalteren.no når tiltaket er ferdig.  

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre  - 12.02.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 

ST 8/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om riving og 
gjennoppbygging av uthus ved Simlehaugen i Stormdalen - Saltfjellet 
reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak 
Saltfjellet reinbeitedistrikt v. Per Thomas Kuhmunen gis tillatelse til å rive og 
gjenoppbygge uthuset ved sin hytte i Stormdalen i Rana kommune i Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark.  
 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 tredje ledd bokstav g) og h).  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Det nye uthuset kan bygges etter egne ønsker, oppad begrenset til 12 m² som 
oppgitt i søknad 

- Det gamle uthuset kan rives på stedet, men avfall må fraktes ut. Ubehandlet 
trevirke kan brennes på stedet.  

mailto:fmnopost@statsforvalteren.no


- Det kan benyttes helikopter for innflyging av materiell og utstyr, samt uttransport 
av avfall.  

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre  - 12.02.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 

 

ST 9/2021 Junkerdal og Rago nasjonalpark, Saltfjellet 
landskapsvernområde - rydding av skog og opprusting av 
riksgrensen Norge - Sverige - Läntmateriet - 2021 

Forslag til vedtak 
 
Lantmäteriet gis dispensasjon fra vernebestemmelsene i Saltfjellet 
landskapsvernområde, Junkerdal nasjonalpark og Rago nasjonalpark til å gjennomføre 
nødvendig skogrydding langs riksgrensen, nødvendig opprusting, vedlikehold og 
flytting av grensemarkeringer samt eventuell oppføring av nye grensemerker i perioden 
2021-2024. Det kan benyttes nødvendig motordrevet verktøy til oppgavene. 
Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  
 

 Transporten i forbindelse med arbeidene skal skje på svensk side av grensen.  
 Inngrep i terrenget, med tanke på skogrydding og grensemerking skal skje så 

skånsomt som mulig med tanke på forstyrrelser av vilt og skader på vegetasjon.  
 I de periodene det arbeides og det er rein inne i områdene skal Saltfjellet 

Reinbeitedistrikt (Saltfjellet landskapsvernområde) ved Per Thomas Kuhmunen 
(46628243), Balvatn reinbeitedistrikt (Junkerdal nasjonalpark) ved Kristine Blind 
Helland (95746347) og Doukta reinbeitedistrikt (Rago nasjonalpark) ved Mats 
Pavall (99251200) kontaktes før arbeidet tar til. Dette for avklaring av hvilke 
hensyn som må utvises med tanke på beitende dyr. 

Dispensasjonen fritar ikke tiltakshaver fra å innhente andre nødvendige tillatelser etter 
andre lovverk. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre  - 12.02.2021  
 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 

 

ST 10/2021 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om tillatelse til 
å preparere treningsløye og renn for trekkhunder - Salten 
trekkhundklubb v. Richard Diseth 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Salten trekkhundklubb om bruk 
av snøskuter til preparering av treningsløyper i Hávvamåhkke i Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker ikke å legge til rette 
for en aktivitet som skaper store utfordringer for reindrifta. Sekretariatet gis i oppdrag å 
utrede mulighetene for en slik treningsløype i fremtiden, gjennom dialog med reindrifta 
og Salten trekkhundklubb. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er i prinsippet positive til et hundeløp over Skjevlfjell, 
viss et slikt løp vil kunne arrangeres slik at det ikke er til stort hinder for reindrifta, både 
med hensyn til vær og beiter. Sekretariatet følger dette opp videre i dialogen med 
reindrift og trekkhundklubben.  
 
Verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde regulerer ikke hundekjøring eller 
organisert ferdsel, men både motorferdsel i forbindelse med preparering av 
treningsløyper og større arrangementer trenger tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre  - 12.02.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 

 

ST 11/2021 Tiltaksmidler 2021 - Omprioritering av tiltaksmidler 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre bytter plass på prosjekt 24: Bygging av H-bjelkebro 
over Låggejåhkå i Junkerdal nasjonalpark med prosjekt 7: Utfrakt av søppel med 
helikopter fra Sjunkhatten nasjonalpark.  
 
I tillegg hentes 15 000,- fra kloppleggingsprosjekt, prosjekt 9 til bygging av H-bjelke-bro 



 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.02.2021  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 12/2021 Dypen naturreservat - Utkast til besøksstrategi 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar utkast til forenklet besøksstrategi til orientering. 
 
 

Saksprotokoll i  Midtre Nordland nasjonalparkstyre  - 12.02.2021  
 
Styrets behandling: 
Geir Waage foreslår å tilføye ei setning til i vedtaket: «Forslag til forenklet 
besøksstrategi sendes ut på høring med frist 1. mai 2021». Geir Waage sitt forslag tas 
inn i vedtaket. Enstemmig vedtatt. 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar utkast til forenklet besøksstrategi til orientering. 
 
Forslag til forenklet besøksstrategi sendes ut på høring med frist 1. mai 2021 
 
 
 

ST 13/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 12.02.2021  

Styrets behandling 
Sekretariatet legger frem en sak om forvaltningsplan og besøksstrategi for 
verneområdene på Saltfjellet på neste styremøte. Enstemmig.  
 
 
 


