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ST 15/2015 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Innkalling til styremøtet, samt protokoll fra styremøte 4.mars 2015 godkjent.

ST 16/2015 Delegerte saker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets behandling:

Delegerte saker tas til orientering.

DS 7/2015 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport i forbindelse 
med malmleting - Drake Resources Ltd

DS 8/2015 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for bruk av snøscooter ved transport til 
hytte i Øvre Risedal - Erik Hugås

DS 9/2015 Dispensasjon - motorferdsel - Gåsvatnan landskapsvernområde - Arnfinn Olsen

DS 10/2015 Gåsvatnan landskapsvernområde.  Dispensasjon for transport av 
saltslikkestein med snøskuter - Saltdal sausankerlag

DS 11/2015 Dispensasjon   Motorferdsel Åsvasshytta - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark -
Beiarn Jeger- fiskeforening

DS 12/2015 Dispensasjon fra verneforskriften - Motorferdsel -  Østerrundvatn - Østre 
Rundvann - Saltfjellet landskapsvernområde - Jim Aronsen

ST 17/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015



Styrets behandling:

RS 13/2015 Referat – Dialogmøte innfallsport Storvollen

Styret bad sekretariatet legge fram en sak på neste styremøte med forslag til en 
løsning på hvordan komme videre i arbeidet med tilrettelegging ved denne 
innfallsporten til Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark.

Øvrige referatsaker tatt til orientering

RS 5/2015 Angående gjerde langs jernbanelinja over Saltfjellet og oppfølging av vilkår i 
dispensasjon fra verneforskriftene - Saltfjellet landskapsvernområde

RS 6/2015 Vedr evalueringsrapport - Gjerde langs jernbanelinja over Saltfjellet og 
oppfølging av vilkår i dispensasjon fra verneforskriftene - Saltfjellet 
landskapsvernområde

RS 7/2015 Melding om vedtak. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Rinhornrennet. ny 
dispensasjon for bruk av motorisert kjøretøy for preparering av skiløype

RS 8/2015 Avgjørelse i klagesak om utvidelse av hytte - Gåsvatnan landskapsvernområde -
Sissel Pettersen

RS 9/2015 Spørsmål om leiekjøring for reindriftsnæringa på privat grunn

RS 10/2015 Varsel - Sulitjelma Mineral AS er tildelt utvinningsrett for Diamanten A i 
Sulitjelma - Saltdal

RS 11/2015 MIDNOR - Junkerdal nasjonalpark - Behov for oppdatering av verneforskrift 
og vernekart

RS 12/2015 Referat fra møte 12. mai 2015 - Ørnes hotell

RS 13/2015 Referat - Dialogmøte innfallsport Storvollen

ST 18/2015 Avslag Søknad om utbygging av hytte Store Gåsvatn Gåsvatnan 
landskapsvernområde

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre støtter Fylkesmannens vedtak av 1994 og har forståelse for 
det forhåndsvarsel som er sendt ut.

Søknaden blir av oss vurdert som om det aktuelle byggverket ikke var oppført, og at det her 
søkes om dispensasjon for å utvide hytta og bygge en platting utenfor hytta.

Søknaden avslås da omsøkte tiltak er i strid med verneformålet og det det vil kunne påvirke 
verneverdier. 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets behandling:
Styreleder ønsket at overskriften på saksframleggene inneholder navn på søker.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 19/2015 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Utivdelse av hytte i Brundalen - Joar Lillerødvann

Forslag til vedtak

Joar Lillerødvann gis med dette avslag på søknad om utvidelse av hytte i Brundalen jfr. 
kap. III og IV pkt. 1.1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 20/2015 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Klage på avslag om oppføring 
av platting ved Bjøllåvasshytta

Forslag til vedtak

Klagen fra BOT tas ikke til følge og den videresendes til Miljødirektoratet for endelig 
sluttbehandling.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 21/2015 Søknad om merking av fjelltrimløype

Forslag til vedtak

Søknad om å merke turløype innen Gåsvatnan landskapsvernområde avslås. Tiltaket 
vurderes å være i strid med verneformålet, jfr kap IV punkt 1 i forskriften, jfr kap VI 
punkt 4 i forskriften. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets behandling:
Styreleder ønsket at overskriften på saksframleggene inneholder navn på søker.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 22/2015 Gåsvatnan landskapsvernområde. Bodø kommune. Avslag på 
søknad om motorisert ferdsel

Forslag til vedtak

Søknad om motorisert ferdsel inn til gjeterhytta i Sørdalen avslås, jfr kap IV punkt 7 i 
verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde.

Grunnlag for avslaget er at en tillatelse ville være i strid med de vilkår som ble angitt i 
dispensasjonen for å føre opp hytta i 2007.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets behandling:

Styreleder ønsket at overskriften på saksframleggene inneholder navn på søker.

Styreleder fremmet forslag om å gi dispensasjon for vedtransport inn til hytta som 
tidligere gitt i dispensasjon av 16.april 2012.

Styreleders forslag ble satt opp mot sekretariatets innstilling til vedtak. Sekretariatets 
innstilling vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Styrets vedtak – vedtatt med 6 mot 5 stemmer

Søknad om motorisert ferdsel inn til gjeterhytta i Sørdalen avslås, jfr kap IV punkt 7 i 
verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde.



Grunnlag for avslaget er at en tillatelse ville være i strid med de vilkår som ble angitt i 
dispensasjonen for å føre opp hytta i 2007.

ST 23/2015 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon på forlenget tid 
for temperaturloggere - forskningsprosjekt på grønnlandsstarr - Norsk 
institutt for naturforskning

Forslag til vedtak

Norsk institutt for naturforskning ved Kristine Bakke Westergaard gis dispensasjon fra § 3 pkt. 
1.1 og 2.1 i verneforskriftene for Lahko nasjonalpark for at tidligere utlagte temperaturloggere 
kan ligge et år til. Dispensasjonen for Lahko nasjonalpark gis med hjemmel i verneforskriftens § 
4. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder frem til 1. oktober 2016

 Vi ber om at forstyrrelser av det øvrige dyre- og fuglelivet eller ødeleggelse av 

plantelivet i forbindelse med innsamlingen minimaliseres

 Nye lokaliteter som registreres for arten innenfor naturreservatet skal legges inn på 

www.arsobservasjoner.no med nøyaktige UTM-posisjoner.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 24/2015 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om utlegging av fortøyning 
for fritidsbåt - Stein Haugen

Forslag til vedtak

Stein Haugen gis avslag på søknad om tillatelse til utlegging av to fortøyninger innenfor 
Sjunkhatten nasjonalpark i henhold til § 3 pkt. 1.1 i verneforskriften, med hjemmel i 
verneforskriftens § 3 pkt. 1.3. j.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 25/2015 Søknad om fangst/merking av snøugle og bruk av helikopter i 
Rago nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark og Saltfjellet - Svartisen 
nasjonalpark m/landskapsvernområder

Forslag til vedtak

Rago nasjonalpark

Vedtak 1
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra kap.III pkt.2.2 i verneforskriften for Rago 
nasjonalpark for fangst, prøvetaking og merking av snøugle i forbindelse med forskning. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vedtak 2
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra kap.III pkt. 2.4a i verneforskriften for 
Rago nasjonalpark for bruk av helikopter i forbindelse med forskning/fangst og merking av 
snøugle. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjon gjelder for perioden 16.06. – 20.07.2015.
- Dispensasjonen skal kun benyttes ved observasjon av snøugle innenfor nasjonalparken
- Oppsynet i nasjonalparken; Statskog Fjelltjenesten v/Tore Veisetaune, tlf. 91627036, skal 

gis mulighet til å delta ved oppdraget og informeres i forkant om flyvningen.
- Det skal tas kontakt med reindriftutøverne i området, Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Jonas

Pavall, tlf. 99251200.
- Hvis det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til denne.
- Etter endt sesong skal det sendes en kortfattet rapport til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Moloveien 10, 8002 Bodø, med informasjon om utført arbeid innenfor nasjonalparken. 

Junkerdal nasjonalpark

Vedtak 1
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra §3 pkt.3.1 i verneforskriften for Junkerdal
nasjonalpark for fangst, prøvetaking og merking av snøugle i forbindelse med forskning. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vedtak 2
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra § 3 pkt.6.1 i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark for bruk av helikopter i forbindelse med forskning/fangst og merking av 
snøugle. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjon gjelder for perioden 16.06. – 20.07.2015.
- Dispensasjonen skal kun benyttes ved observasjon av snøugle innenfor nasjonalparken



- Oppsynet i nasjonalparken; Statskog Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318, skal 
gis mulighet til å delta ved oppdraget og informeres i forkant om flyvningen.

- Det skal tas kontakt med reindriftutøverne i området, Balvatn reinbeitedistrikt v/ Per Olof 
Blind, tlf. 95418992.

- Hvis det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til denne.
- Etter endt sesong skal det sendes en kortfattet rapport til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Moloveien 10, 8002 Bodø, med informasjon om utført arbeid innenfor nasjonalparken. 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet 
landskapsvernområde

Vedtak 1
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra kap. IV pkt. 6.1 i verneforskriften for 
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, for fangst, prøvetaking og merking av snøugle i forbindelse 
med forskning. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vedtak 2
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra kap. IV pkt.4.1 i verneforskriften for 
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, kap. IV pkt. 8 i verneforskriften for Saltfjellet 
landskapsvernområde og kap. IV pkt.7 i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde 
for bruk av helikopter i forbindelse med forskning/fangst og merking av snøugle. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjon gjelder for perioden 16.06. – 20.07.2015.
- Dispensasjonen skal kun benyttes ved observasjon av snøugle innenfor nasjonalparken
- Oppsynet i nasjonalparken; Statskog Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, skal 

informeres i forkant om flyvningen.
- Oppsynet i nasjonalparken; Statskog Fjelltjenesten skal delta i forbindelse med lavtflyging 

og landing med helikopter innenfor Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde.

- Aktuelle feltarbeidere skal sikre seg at de har så god oversikt som mulig over potensielle 
fjellrevhi og -ynglinger før feltarbeidet starter.

- Det skal tas særlig hensyn til fjellreven i forbindelse med merkearbeidet.
- Lavtflyging og landing med helikopter skal ikke skje nærmere enn 1 km fra bebodde 

fjellrevhi og etter samråd med Statskog Fjelltjenesten sin tilrådning.
- Det skal tas kontakt med reindriftutøverne i området, Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Per 

Thomas Kuhmunen, tlf. 958 24 697. Hvis det er rein i området når feltarbeidet pågår skal 
det også vises spesielt hensyn til denne.

- Etter endt sesong skal det sendes en kortfattet rapport til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 
Moloveien 10, 8002 Bodø, med informasjon om utført arbeid innenfor nasjonalparken og 
landskapsvernområdene. 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets behandling:

Flere styremedlemmer stilte spørsmål om forskningens behov for motorisert transport 
samt formål og nytte i forhold til vernet ved den forskningsaktiviteten som drives 
innenfor nasjonalparkene.

Styret ønsket at sekretariatet tar opp med forskningsmiljøet det prinsipielle rundt 
merking og fangst av dyre- og fuglearter samt behovet for motorisert transport innenfor 
verneområdene.

Styreleder fremmet forslag om avslag på dispensasjon for fangst og merking av 
snøugle samt bruk av helikopter i forbindelse med merkearbeidet.

Styreleders forslag ble satt opp mot sekretariatets innstilling til vedtak. Sekretariatets 
innstilling vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Styrets vedtak – vedtatt med 6 mot 5 stemmer:

Rago nasjonalpark

Vedtak 1
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra kap.III pkt.2.2 i verneforskriften for 
Rago nasjonalpark for fangst, prøvetaking og merking av snøugle i forbindelse med 
forskning.  Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vedtak 2
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra kap.III pkt. 2.4a i verneforskriften 
for Rago nasjonalpark for bruk av helikopter i forbindelse med forskning/fangst og 
merking av snøugle. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjon gjelder for perioden 16.06. – 20.07.2015.
- Dispensasjonen skal kun benyttes ved observasjon av snøugle innenfor 

nasjonalparken
- Oppsynet i nasjonalparken; Statskog Fjelltjenesten v/Tore Veisetaune, tlf. 

91627036, skal gis mulighet til å delta ved oppdraget og informeres i forkant om 
flyvningen.

- Det skal tas kontakt med reindriftutøverne i området, Duokta reinbeitedistrikt v/ 
Mats Jonas Pavall, tlf. 99251200.

- Hvis det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til 
denne.

- Etter endt sesong skal det sendes en kortfattet rapport til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø, med informasjon om utført arbeid 
innenfor nasjonalparken. 

Junkerdal nasjonalpark

Vedtak 1



Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra §3 pkt.3.1 i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark for fangst, prøvetaking og merking av snøugle i forbindelse 
med forskning.  Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vedtak 2
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra § 3 pkt.6.1 i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark for bruk av helikopter i forbindelse med forskning/fangst og 
merking av snøugle. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjon gjelder for perioden 16.06. – 20.07.2015.
- Dispensasjonen skal kun benyttes ved observasjon av snøugle innenfor 

nasjonalparken
- Oppsynet i nasjonalparken; Statskog Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 

93423318, skal gis mulighet til å delta ved oppdraget og informeres i forkant om 
flyvningen.

- Det skal tas kontakt med reindriftutøverne i området, Balvatn reinbeitedistrikt v/ Per 
Olof Blind, tlf. 95418992.

- Hvis det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til 
denne.

- Etter endt sesong skal det sendes en kortfattet rapport til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø, med informasjon om utført arbeid 
innenfor nasjonalparken. 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan landskapsvernområde og 
Saltfjellet landskapsvernområde

Vedtak 1
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra kap. IV pkt. 6.1 i verneforskriften 
for Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, for fangst, prøvetaking og merking av snøugle i 
forbindelse med forskning.  Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 
48.

Vedtak 2
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra kap. IV pkt.4.1 i verneforskriften 
for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, kap. IV pkt. 8 i verneforskriften for Saltfjellet 
landskapsvernområde og kap. IV pkt.7 i verneforskriften for Gåsvatnan 
landskapsvernområde for bruk av helikopter i forbindelse med forskning/fangst og 
merking av snøugle. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjon gjelder for perioden 16.06. – 20.07.2015.
- Dispensasjonen skal kun benyttes ved observasjon av snøugle innenfor 

nasjonalparken
- Oppsynet i nasjonalparken; Statskog Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 

98842329, skal informeres i forkant om flyvningen.
- Oppsynet i nasjonalparken; Statskog Fjelltjenesten skal delta i forbindelse med 

lavtflyging og landing med helikopter innenfor Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og 
Saltfjellet landskapsvernområde.

- Aktuelle feltarbeidere skal sikre seg at de har så god oversikt som mulig over 
potensielle fjellrevhi og -ynglinger før feltarbeidet starter.



- Det skal tas særlig hensyn til fjellreven i forbindelse med merkearbeidet.
- Lavtflyging og landing med helikopter skal ikke skje nærmere enn 1 km fra bebodde 

fjellrevhi og etter samråd med Statskog Fjelltjenesten sin tilrådning.
- Det skal tas kontakt med reindriftutøverne i området, Saltfjellet reinbeitedistrikt 

v/Per Thomas Kuhmunen, tlf. 958 24 697. Hvis det er rein i området når feltarbeidet 
pågår skal det også vises spesielt hensyn til denne.

- Etter endt sesong skal det sendes en kortfattet rapport til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø, med informasjon om utført arbeid 
innenfor nasjonalparken og landskapsvernområdene. 

ST 26/2015 Sjunkhatten og Rago nasjonalpark - Høring av utkast til 
distriktsplan - Doukta reinbeitedistrikt

Forslag til vedtak

Nasjonalparkstyret stiller seg positiv til mye av innholdet i distriktsplanen, men foreslår at 
følgende justeres: 

 Barmarkskjøring for Sjunkhatten NP skal skje i henhold til gjeldende verneforskrift og 

forvaltningsplan, dvs. det kan søkes barmarkskjøring i områdene Furunesfjellet-

Kosmofjellet. 

 Distriktsplanen er litt tydeligere på hva som er søknadspliktig og hva som er unntatt fra 

søknadsplikt i henhold til verneforskriftene. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 27/2015 Oppheving av ST 41/2013: Retningslinjer for utbetaling av 
honorar ved befaringer og konferanser

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre opphever sine egne retningslinjer for utbetaling av 
honorar ved befaringer og konferanser, og følger de nasjonalt fastsatte takstene for 
møtegodtgjøring jfr. Statens personalhåndbok. 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 28/2015 MIDNOR - Dispensasjon motorferdsel - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Naturbevakare Tom Wiklund

Forslag til vedtak

Tom Wiklund gis med dette dispensasjon etter naturmangfoldlovens § 48 for motorisert 
ferdsel gjennom Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjon gis på følgende vilkår:

Vilkår:
- Dispensasjon gjelder fra 16. juni 2015 til 30. juni 2016

- Dispensasjon gjelder for inntil to (2) snøskutere for transport til Sverige, for å 

gjennomføre nødvendig feltarbeid på fjellrev og andre rovdyr i området. 

- Oppsynsarbeid skal i størst mulig grad samkjøres med kjøringa til Fjelltjenesten i 

samme periode. 

- Statskog Fjelltjenesten v. Kristian Sivertsen skal kontaktes før kjøring

- Det skal tas hensyn til rein i området, spesielt ved kjøring i mai – juni. 

- Det skal ikke kjøres i nærhet til norske fjellrevhi. Kjøringen skal foregå minimum 500 

meter fra hi.   

- Det skal føres kjørebok. Den skal sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter 

endt dispensasjonsperiode.  

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 29/2015 Dispensasjon for innsamling av plantebelegg fra Rago 
nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark og 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Forslag til vedtak

Prosjekt Salten flora, ved Trond Skoglund, Bernt-Gunnar Østerkløft, Magne Stensland 
og Kjartand Strand gis med dette dispensasjon fra:

Kap. 3 punkt 2.1 i forskrift for Sjunkhatten nasjonalpark
Kap. 3 punkt 2.3 i forskrift for Rago nasjonalpark 
Kap. 3 punkt 2.1 i forskrift for Junkerdal nasjonalpark
Kap. IV punkt 2.1 i forskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark,
for innsamling av nødvendige plantebelegg i forbindelse med Salten Floras 
kartleggingsprosjekt.  

 Dispensasjonen gjelder ikke arter som på Den Norske rødlista fra 2010 har status NT, 

VU, EN og CR.

 Dispensasjonen gjelder for to eksemplar av hver art fra hver forekomst.

 Dispensasjonen gjelder for 2015-2019.

 Midtre Nordland nasjonalparkstyre må gis melding om når alle registreringer er på plass 

i Artsdatabankens registreringssystem. Dette må skje i løpet av 2015.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Styrets behandling:
Styreleder ønsket at overskriften på saksframleggene inneholder navn på søker.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 30/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 16.06.2015

Orienteringssaker

 Revisjon av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ved Kjell Eivind Madsen, Fylkesmannen i 
Nordland

 Sårbarhetsanalyse og Naturtypekartlegging i Rago ved Geir Arnesen, Ecofact
 Naturveiledning Polarsirkelen ved Benny Sætermo, Nordland nasjonalparksenter
 150 års jubileum BOT ved styreleder Siv Mossleth
 Orienteringer fra sekretariatet:

o Nasjonalparkkonferansen 2015



o Nye vedtekter og stillingsinstruks
o Ny merkevarestrategi for Norges nasjonalparker
o Vertskapskurs
o Innfallsporter til Sjunkhatten nasjonalpark.                                                            

Det ble lagt fram forslag om at Saivu-prosjektet legges bort, og at det ses på 
andre mulige løsninger ved de tre hovedinnfallsportene til nasjonalparken. Styret 
hadde ingen innvendinger til dette.

o Rypefredning i Lahko nasjonalpark.                                                      
Sekretariatet redegjorde for regelverket og svar fra Miljødirektoratet i forhold til 
endring av forskrift for å innføre jaktforbud i nasjonalparken.
Med grunnlag i at både Meløy og Gildeskål kommune står bak forslaget 
bad styret sekretariatet om å avklare saken med Statskog som grunneier 
og lage et saksframlegg som legges fram på styremøtet i desember.

Øvrige Eventuelt-saker

Ulovlig motorisert ferdsel innenfor Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark
Det er registrert mye ulovlig snsøcooterkjøring fra Storforshei og inn i nasjonalparken. 

Styreleder bad administrasjonen ta en henvendels til naturoppsynet for nasjonalparken 
og informere om denne ferdselen og etterspørre oppsyn i disse områdene.

Opprydding utenfor nasjonalparksenteret
Flere styremedlemmer mener omgivelsene rundt sentret fremstår dårlig, det bør 

foretas en opprydding og utbedring i området mot E6.

Styreleder bad sekretariatsleder informere daglig leder for senteret om styrets 
synspunkter og at de ønsker å være orientert om hva som skal skje av utbedringer i 
området.

Skilting inn mot Lahko nasjonalpark
Representanten fra Gildeskål ønsket bedre skilting og informasjon inn mot 
nasjonalparken. Styret ble informert om plan for utarbeiding av skiltplan for området 
samt styrets arbeid mot Statens vegvesen i forhold til skilting inn til alle 
nasjonalparkene fra hovedveiene i Salten.

Fagmiljøet ved nasjonalparksenteret - Utflytting av stillinger 
Styreleder mener det å viktig å etablere et godt fagmiljø på Storjord, og ønsket et 
vedtak fra nasjonalparkstyret i forhold til at en SNO-stilling er flyttet ut av senteret.

Styret ønsket imidlertid ikke å lage en egen sak på dette, men ønsket eventuelt få til 
uttalelse en henvendelse fra Saltdal kommune til Statens naturoppsyn om saken. 

Endring av eventuelt-posten 
Innspill fra Lars K. Evjenth, i stedet for en eventuelt-post lages heller en spørretime 
hvor aktuelle saker tas opp. Saker som tas opp under eventuelt hvor en ønsker et 
vedtak i styret bør legges fram skriftlig for styret i god tid før møtet. Styret hadde ingen 
merknader til dette.




