
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 16.04.2021 
Tidspunkt: 09:00 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage  Leder 

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 
Navn Funksjon 
Tor-Anton Andersen  
Per Ole Oskal 
Kurt Gaup 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

 
Merknader 
Inga-Lill Sundset ledet møtet i Geir Waage sitt fravær. Vara 
for Geir Waage kunne ikke møte på kort varsel.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Eli Forthun 
Oskar Pettersen 
Johan Rova 
Marte Turtum 

Sekretariatsleder 
Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 

 
 



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

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 
14/2021 

Godkjenning av innkalling / protokoll   

ST 
15/2021 

Delegerte saker   

DS 
18/2021 

Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse for 
nyttetransport med snøskuter til Fuglvatn, 
Sølvbekk og Rosna - Sutlijelma Jeger og 
fiskeforening 

 2013/599 

DS 
19/2021 

Láhko nasjonalpark - Dispensasjon fra 
verneforskrift - Tillatelse til motorferdsel - Frode 
Kjetil Pedersen 

 2021/1618 

DS 
20/2021 

Dispensasjon til motorferdsel - Langvassdalen-
Ruffedalen naturreservat - Gildeskål kommune - 
Arva AS 

 2021/2146 

DS 
21/2021 

Junkerdal nasjonalpark - Ekstraturer med 
snøskuter i forbindelse med utbedring/reparasjon 
av hytte etter storm - 2021 - Salbergvatnet - 
Ronny Ingvaldsen 

 2019/642 

DS 
22/2021 

Søknad for bruk av snøskuter for utfrakt av båt - 
Saltfjellet landskapsvernområde - Magne Franing 

 2021/1867 

DS 
23/2021 

Junkerdal nasjonalpark - Ekstraturer i forbindelse 
med utfrakt av søppel samt frakt av ved, materiell 
og utstyr til privat hytte - Beritvatnet - Cato 
Johansen 

 2006/8832 

DS 
24/2021 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon 
fra motorferdselforbudet for bruk av helikopter - 
Bodø og Omegns Turistforening ( BOT ) 

 2016/7162 

DS 
25/2021 

Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til begrenset 
bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til 
privat hytte - Botnvasstjønnene - Stein Ole Vorren 

 2012/2091 



DS 
26/2021 

Junkerdal nasjonalpark - Bruk av snøskuter 
unntatt kjøretidsbestemmelser for frakt av varer 
og utstyr til privat hytte - Fuglvatnet - John-Egil 
Hanssen 

 2016/2097 

DS 
27/2021 

Saltfjellet landskapsvernområde, Dypen og 
Junkerdalsura naturreservat - Tillatelse til 
motorferdsel i forbindelse med skadefellingsuttak 
- Saltdal kommune v. skadefellingslaget 

 2017/3183 

DS 
28/2021 

Junkerdal nasjonalpark - Nyttetransport med 
snøskuter til Fuglvatn , Sølvbekk og Rosna - 
Junkerdal nasjonalpark - Sulitjelma jeger og 
fiskeforening 

 2013/599 

DS 
29/2021 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet for helikoptertransport 
til Tåkeheimen - Bodø og Omegns Turistforening 

 2019/5104 

ST 
16/2021 

Referatsaker   

RS 3/2021 Innvilget søknad om status som 
nasjonalparkkommune - Gildeskål 

 2021/2441 

RS 4/2021 Endring av vilkår i gitt dispensasjon - Torbjørn 
Emil Trondsen - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

 2019/7189 

ST 
17/2021 

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om midlertidig 
oppbevaring av Hvaldimir i Sjunkfjorden - 
OneWhale v. Inge Wegge 

 2021/2250 

ST 
18/2021 

Dispensasjon fra verneforskrifter - innsamling av 
frø fra planter - flere naturreservater, 
nasjonalparker og landskapsvernområder - UiT 
Norges arktiske universitet 

 2021/1735 

ST 
19/2021 

Verneområdene på Saltfjellet - Forvaltningsplan 
og besøksstrategi 

 2021/2491 

ST 
20/2021 

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om 
tiltak i forbindelse med minnested Bjørnelva - 
Stiftelsen Natviksenteret 

 2020/1557 

ST 
21/2021 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Utvidet søknad 
om uthuset ved Simlehaugen - Saltfjellet 
reinbeitedistrikt 

 2021/1157 

ST 
22/2021 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
oppføring av inntil seks gjeterhytter og utedo på 
Jalgissoajvve - Saltfjellet reinbeitedistrikt v. Per 
Thomas Kuhmunen 

 2021/2147 

ST 
23/2021 

Saltfjellet- Svartisen og Junkerdal nasjonalpark - 
Søknad om klopplegging langs stinett - Bodø og 
Omegns turistforening 

 2021/2339 

ST 
24/2021 

Eventuelt   

 



 

ST 14/2021 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 

Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 

ST 15/2021 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 

De delegerte sakene tas til orientering - enstemmig 
 
 



DS 18/2021 Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse for nyttetransport med snøskuter 
til Fuglvatn, Sølvbekk og Rosna - Sutlijelma Jeger og fiskeforening 

DS 19/2021 Láhko nasjonalpark - Dispensasjon fra verneforskrift - Tillatelse til 
motorferdsel - Frode Kjetil Pedersen 

DS 20/2021 Dispensasjon til motorferdsel - Langvassdalen-Ruffedalen 
naturreservat - Gildeskål kommune - Arva AS 

DS 21/2021 Junkerdal nasjonalpark - Ekstraturer med snøskuter i forbindelse 
med utbedring/reparasjon av hytte etter storm - 2021 - Salbergvatnet - Ronny 
Ingvaldsen 

DS 22/2021 Søknad for bruk av snøskuter for utfrakt av båt - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Magne Franing 

DS 23/2021 Junkerdal nasjonalpark - Ekstraturer i forbindelse med utfrakt av 
søppel samt frakt av ved, materiell og utstyr til privat hytte - Beritvatnet - Cato 
Johansen 

DS 24/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon fra 
motorferdselforbudet for bruk av helikopter - Bodø og Omegns Turistforening ( 
BOT ) 

DS 25/2021 Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til begrenset bruk av snøskuter for 
frakt av varer og utstyr til privat hytte - Botnvasstjønnene - Stein Ole Vorren 

DS 26/2021 Junkerdal nasjonalpark - Bruk av snøskuter unntatt 
kjøretidsbestemmelser for frakt av varer og utstyr til privat hytte - Fuglvatnet - 
John-Egil Hanssen 

DS 27/2021 Saltfjellet landskapsvernområde, Dypen og Junkerdalsura 
naturreservat - Tillatelse til motorferdsel i forbindelse med skadefellingsuttak - 
Saltdal kommune v. skadefellingslaget 

DS 28/2021 Junkerdal nasjonalpark - Nyttetransport med snøskuter til Fuglvatn , 
Sølvbekk og Rosna - Junkerdal nasjonalpark - Sulitjelma jeger og fiskeforening 

DS 29/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for helikoptertransport til Tåkeheimen - Bodø og Omegns 
Turistforening 

 

ST 16/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 

Referatsakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 



RS 3/2021 Innvilget søknad om status som nasjonalparkkommune - Gildeskål 

RS 4/2021 Endring av vilkår i gitt dispensasjon - Torbjørn Emil Trondsen - 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

 

ST 17/2021 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om midlertidig 
oppbevaring av Hvaldimir i Sjunkfjorden - OneWhale v. Inge Wegge 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden fra OneWhale v./ Inge Wegge om 
midlertidig oppbevaring av Hvaldimir i Sjunkfjorden. Tiltakene og effekten av disse 
vurderes til å stride mot formålet med vernet av Sjunkhatten, samt vedtatt mål og 
strategier i forvaltningsplan og besøksstrategi for nasjonalparken.    
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 18/2021 Dispensasjon fra verneforskrifter - innsamling av frø fra 
planter - flere naturreservater, nasjonalparker og 
landskapsvernområder - UiT Norges arktiske universitet 

Forslag til vedtak 
Tromsø arktisk-alpine hage ved Norges arktiske universitet (UiT), og underleverandører 
på vegne av Tromsø arktisk-alpine hage, gis: 
• Dispensasjon fra bestemmelsene om forbud å skade vegetasjon i Junkerdal, 

Láhko, Rago og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker, samt i Dypen, 
Junkerdalsura og Stor-Graddis naturreservat.  

• Dispensasjon fra bestemmelsene om forbud å fjerne plantedeler fra Dypen, 
Junkerdalsura og Stor-Graddis naturreservat.  

Dispensasjonene er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår: 
 
1. Dispensasjonen er gyldig i årene 2021-2024. 
2. Dispensasjonen (eller kopi av den) skal medbringes i felt og fremvises ved 

kontroll. 



3. Underleverandør skal også medbringe, og ved kontroll fremvise, dokument hvor 
det fremgår at innsamling skjer på oppdrag av Tromsø arktisk-alpine hage ved 
Norges arktiske universitet. 

4. Det skal tas særskilt hensyn så at rein og reindrift ikke forstyrres. 
5. Alle funn som blir brukt til innsamling av artene skal rapporteres inn til 

Artsdatabankens artsobservasjonstjeneste senest 6 måneder etter innsamling. 
6. Beleggeksemplar skal deponeres i erkjent vitenskapelig samling, senest 6 

måneder etter innsamling. 
7. Håndtering av innsamlet frø skal administreres av Naturhistorisk museum, 

Universitetet i Oslo. 
8. Innsamling av frø får skje på inntil 10 % av den totale frømengden fra den 

enkelte arten per bestand og år. 
9. For følgende 34 arter skal innsamling av beleggeksemplar skje uten at rotsystem 

eller fortsatt overlevelse for de enkelte individene blir ødelagt: 

Alchemilla subglobosa   vollmarikåpe 
Antennaria lapponica   lappkattefot 
Antennaria porsildii   grønnkattefot 
Antennaria villifera   sølvkattefot 
Arenaria humifusa   dvergarve 
Carex bicolor    hvitstarr 
Carex holostoma   kløftstarr 
Carex jemtlandica   jemtlandsstarr 
Carex rufina    jøkelstarr 
Crassula aquatica   firling 
Draba cacuminum angusticarpa nordlig tinderublom 
Draba crassifolia   dvergrublom 
Eleocharis parvula   dvergsivaks 
Epipogium aphyllum   huldreblom 
Eriophorum ×medium   vrangmyrull 
Eriophorum brachyantherum  gulmyrull 
Eriophorum gracile   småmyrull 
Lathyrus palustris pilosus  håret myrflatbelg 
Malus sylvestris   villeple 
Papaver radicatum subglobosum Svartisvalmue 
Phippsia algida    snøgras 
Potamogeton compressus  bendeltjernaks 
Potamogeton pusillus   granntjernaks 
Ranunculus hyperboreus arnellii tundrasoleie 
Rorippa islandica   islandskarse 
Sagina caespitosa   stuttsmåarve 
Saxifraga paniculata ssp. laestadii nordlig bergjunker 
Sorbus lancifolia   smalasal 
Taraxacum crocodes   aursundløvetann 
Taraxacum tornense   lapplandsløvetann 
Thalictrum simplex boreale  finnmarksfrøstjerne 
Ulmus glabra montana   bergalm 
Urtica urens    smånesle 
Zannichellia palustris   vasskrans 
  

10. Sammentatt gjelder dispensasjonene disse 66 artene: 

Alchemilla subglobosa   vollmarikåpe 
Alchemilla taernaënsis   nordlandsmarikåpe 
Antennaria lapponica   lappkattefot 
Antennaria porsildii   grønnkattefot 
Antennaria villifera   sølvkattefot 



Arenaria humifusa   dvergarve 
Callitriche hermaphroditica  høstvasshår 
Carex bicolor    hvitstarr 
Carex cespitosa   tuestarr 
Carex fuliginosa   dubbestarr 
Carex heleonastes   huldrestarr 
Carex holostoma   kløftstarr 
Carex jemtlandica   jemtlandsstarr 
Carex parallela    smalstarr 
Carex rufina    jøkelstarr 
Cerastium nigrescens   snøarve 
Cinna latifolia    huldregras 
Comastoma tenellum   småsøte 
Crassula aquatica   firling 
Draba alpina    gullrublom 
Draba cacuminum angusticarpa  nordlig tinderublom 
Draba crassifolia   dvergrublom 
Draba lactea    lapprublom 
Eleocharis parvula   dvergsivaks 
Epipogium aphyllum   huldreblom 
Erigeron eriocephalus   ullbakkestjerne 
Erigeron humilis   svartbakkestjerne 
Eriophorum ×medium   vrangmyrull 
Eriophorum brachyantherum  gulmyrull 
Eriophorum gracile   småmyrull 
Hammarbya paludosa   myggblom 
Koenigia islandica   dvergsyre 
Lappula deflexa    hengepiggfrø 
Lathyrus palustris pilosus  håret myrflatbelg 
Malus sylvestris    villeple 
Micranthes foliolosa   grynsildre 
Micranthes tenuis   grannsildre 
Monotropa hypopitys hypophegea snau vaniljerot 
Ophrys insectifera   flueblom 
Papaver radicatum subglobosum Svartisvalmue 
Pedicularis flammea   brannmyrklegg 
Pedicularis hirsuta   lodnemyrklegg 
Phippsia algida    snøgras 
Pilosella hyperborea   nordlandssveve 
Potamogeton compressus  bendeltjernaks 
Potamogeton friesii   broddtjernaks 
Potamogeton pusillus   granntjernaks 
Potamogeton rutilus   stivtjernaks 
Pseudorchis albida   hvitkurle 
Ranunculus glacialis   issoleie 
Ranunculus hyperboreus arnellii tundrasoleie 
Ranunculus nivalis   snøsoleie 
Rorippa islandica   islandskarse 
Sagina caespitosa   stuttsmåarve 
Salix ×arctogena   trippelvier 
Salix hastata vegeta   kalkbleikvier 
Saxifraga paniculata ssp. laestadii nordlig bergjunker 
Sorbus lancifolia   smalasal 
Taraxacum crocodes   aursundløvetann 
Taraxacum tornense   lapplandsløvetann 
Thalictrum simplex boreale  finnmarksfrøstjerne 
Ulmus glabra montana   bergalm 
Urtica urens    smånesle 
Veronica alpina pumila   høyfjellsveronika 
Veronica serpyllifolia humifusa  lappveronika 
Zannichellia palustris   vasskrans 

 



 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 19/2021 Verneområdene på Saltfjellet - Forvaltningsplan og 
besøksstrategi 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir sekretariatet mandat til å prioritere arbeidet med 
besøksstrategien for verneområdene på Saltfjellet i 2021, slik at denne kan ferdigstilles 
i løpet av året. Forvaltningsplanarbeidet utsettes til 2022.   
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 20/2021 Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om tiltak i 
forbindelse med minnested Bjørnelva - Stiftelsen Narviksenteret 

Forslag til vedtak 
Stiftelsen Narviksenteret gis tillatelse til å beplante et felt med fjellplanter på 
Sukkertoppen tilknyttet krigsminnesmerket, og til en enkel etablering av sti til det gamle 
minnesmerket, i Saltfjellet landskapsvernområde. 
 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 tredje avsnitt bokstav h). og 
naturmangfoldlovens § 48 om nyplanting.  
 
Vilkår: 

- Nyplanting: Det skal benyttes fjellplanter som naturlig er tilhørende på Saltfjellet.  
- De første vekstsesongene kan feltet inngjerdes slik at plantene får nødvendig rotfeste.  
- Stien skal klimatilpasses – det skal lages nødvendige stikkrenner og grøfter slik at 

nedbør ikke fører til økt erosjon og slitasje 



 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 21/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Utvidet søknad om 
uthuset ved Simlehaugen - 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 19 m²  
- Det gamle uthuset kan rives på stedet, men avfall må fraktes ut. Ubehandlet trevirke 

kan brennes på stedet. 
- Det kan benyttes helikopter for innflyging av materiell og utstyr, samt uttransport av 

avfall. 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 22/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om oppføring 
av inntil seks gjeterhytter og utedo på Jalgissoajvve - Saltfjellet 
reinbeitedistrikt v. Per Thomas Kuhmunen 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er positive til å gi Saltfjellet reinbeitedistrikt 
dispensasjon for oppføring av seks gjeterhytter og utedo ved Jalggisoajvve i Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark. Dette under forutsetning at hver gjeterhytte ikke blir større enn 
22 m² (Finstadlavvo 5,26 m) 
 



Søknaden er utydelig på hva som skal bygges. Reinbeitedistriktet ser for seg enkle 
bygninger av moderat størrelse som for eksempel Finstadlavvoen. Før en endelig 
behandling må det konkretiseres:  

- Hva som skal oppføres? Størrelse, form, høyde, fundamentering, etc.  
- Hvor det skal plasseres i forhold til eksisterende infrastruktur på Jalggisoajvve? 
- Om det er tenkt felles utedo for alle eller noen av hyttene.  

Saltfjellet reinbeitedistrikt må på bakgrunn av dette fremlegge konkrete detaljtegninger 
av hva som skal bygges og kart som viser plassering på Jalggisoajvve. Når dette 
foreligger, kan saken behandles i arbeidsutvalget.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 23/2021 Saltfjellet- Svartisen og Junkerdal nasjonalpark - Søknad 
om klopplegging langs stinett - Bodø og Omegns turistforening 

 

Forslag til vedtak 
Bodø og omegns turistforening gis tillatelse til å klopplegge omsøkte strekninger etter 
nærmere koordinering med forvaltningsmyndighet og Statskog Fjelltjenesten.  
 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftenes:  

- Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark  § 3 tredje ledd bokstav d)  
- Junkerdal nasjonalpark § 3 pkt. 1.3a  
- Saltfjellet landskapsvernområde § 3 tredje ledd bokstav g)  

 
Det gis også tillatelse til bruk av snøskuter og/eller helikopter for inntransport av 
kloppmaterialene i begge verneområdene, samt inntransport av nytt dekke til bro over 
Lomvassbekken i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.  
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftenes: 

- Saltfjellet-Svatisen nasjonalpark § 8 tredje ledd bokstav f)  
- Junkerdal nasjonalpark § 3 pkt 6.3.  
- Saltfjellet landskapsvernområde §  8 tredje ledd bokstav e)  

Tillatelsen til motorferdsel gis etter følgende vilkår:  
 

- Tillatelsen gjelder kun for inntransport av klopper, kloppmaterialer, utstyr til byggingen 
og materialer og utstyr i forbindelse med utbedring av bro over Lomvassbekken  

- Kjøring skal kun skje på tilstrekkelig snømengde slik at kjøring kan foregå uten å skade 
vegetasjon 



- Det skal ikke kjøres etter 1. mai av hensyn til reindriften i området  
- Bruk av helikopter må koordineres med det aktuelle reinbeitedistriktet i forkant av 

flyvingen 
- Statskog, Fjelltjenesten eller annen leiekjører kan benyttes til oppdragene 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 24/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.04.2021  
 
Eventuelt: 
 
Portalskilt 
Sekretariatet presenterte de nyproduserte portalskiltene for Dypen, Junkerdalsura og 
Stor-Graddis naturreservat. 
 

 
Figur 1 Eksempel fra Varangerhalvøya 

 
Disse skal sendes til gravering, og sekretariatet ba styret ta stilling til hvilke samiske 
språk som skulle benyttes. Merkevaregruppa hos Miljødirektoratet har godtatt at både 
nordsamisk og pitesamisk ble benyttet.  
 
Styret ønsket at skiltene i utgangspunkt skulle graveres med det samiske språket som 
var tilhørende i området. På Saltfjellet kunne man gjøre unntak på grunn av den 
nordsamiske tilknyttingen til området. Her ville styret benytte både pitesamisk og 



nordsamisk. Dette angår portalskiltet for Dypen naturreservat, mens for Stor-Graddis 
og Junkerdalsura benyttes bare pitesamisk.  
 
Forslag til tekst Dypen: 
Velkommen inn 
Burist båhtem 
Bures boahtin 
Welcome 
 
Forslag til tekst Stor-Graddis og Junkerdalsura:  
Velkommen inn 
Burist båhtem 
Welcome 
 
 
Åpningstider  
Nasjonalparksenteret åpner for publikum 2. mai, og vil ha åpningstider fra 12 – 16 i 
starten, og muligens 12-18 fra juni. Sistnevnte avklares senere.  
 
Sekretariatet har fått klarsignal fra Statsforvalteren i Nordland om  å kunne være mer 
tilstede på kontoret fremover. 
 
 
 


