
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Sulitjelma hotell
Dato: 19.09.2014
Tidspunkt: 09:00 – 12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Eva Stina Anderson Nestleder
Arne B. Vaag Medlem
Johan Petter Røssvoll Medlem
Gudbjørg Navjord Medlem
Mari Ann Bjørkli Medlem
Lars Kr. H. Evjenth Medlem
Torsten Simonsen Medlem
Hilde Skogsholm Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Hilde Furuseth Johansen MEDL
Arild Nohr MEDL

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn Funksjon
Lisa Maria Blind MEDL
Mats Jonas Pavall MEDL
Per Ole Andersen Oskal MEDL

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling

Ronny Skansen Nasjonalparkforvalter
Inge S. Ingvaldsen Nasjonalparkforvalter
Hanne Etnestad 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
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saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 25/2014 Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 26/2014 Referatsaker 2003/577

RS 26/2014 Vedtak - Klagesak om vilkår gitt i dispensasjon -
Junkerdal Nasjonalpark - Stein Halvorsen

2012/3464

RS 27/2014 Befaring i Storlia naturreservat, Inge Ingvaldsen, 
Johan-Petter Røssvoll, Lars Kristian Bjellanes

2012/8298

RS 28/2014 Behov for brun-skilting av nasjonalparkene i Midtre 
Nordland

2013/7487

ST 27/2014 Delegerte saker 2003/577

ST 28/2014 Storlia Naturreservat - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra verneforskriften til uttransport av elg 
med ATV m. belter - Ken-Roger Olsen

2014/4214

DS 19/2014 Søknader om dispensasjon fra verneforskriften -
Storlia naturreservat - Ken-Roger Olsen - Uttransport 
av elg med ATV

2014/4214

DS 20/2014 Søknad om dispensasjon for motorferdsel til hytte ved 
Store Gåsvatnet - Gåsvatnan landskapsvernområde -
Viggo Skogmo

2014/4797

DS 21/2014 Dispensasjon - motorferdsel - Leiekjøring med 
snøskuter, Gåsvatnan landskapsvernområde - Sten-
Jerry Stormo

2014/5040

DS 22/2014 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for 
frakt av varer og utstyr fra Namnlaus til Røde Kors 
kurssted ved Nedre Naver - Anne Marit Olsen / Line 
Peggy Pedersen

2014/3695

DS 23/2014 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for lavtflyging 
med helikopter i forbindelse med geofysisk måling -
Drake Resources Ltd

2013/5903

DS 24/2014 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften -
Motorferdsel - Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark -

2014/4796



Gåsvatnan landskapsvernområde - Rolv-Erling Iversen

DS 25/2014 Làhko nasjonalpark - søknad om dispensasjon for 
barmarkskjøring - Saltfjellet reinbeitedistrikt

2014/5507

DS 26/2014 Dispensasjon  for  motorferdsel - Transport med 
snøskuter til egen hytte  - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Inger og Sten-Jerry Stormo

2014/5040

ST 29/2014 Làhko nasjonalpark - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer 
og utstyre ved Nedre Naver - Vitar AS

2014/3695

ST 30/2014 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Storlia 
naturreservat - Ken-Roger Olsen - Fastmontering av 
saltsteinstasjoner i berg

2014/4214

ST 31/2014 Søknader om dispensasjon fra verneforskriften -
Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark - Ken-Roger Olsen -
Helikopterflyging sanking av sau

2014/4214

ST 32/2014 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for bruk av ATV 
med belter for transport av felt elg

2014/4137

ST 33/2014 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for 
transport av elgslakt med ATV med belter . av Søknad 
om dispensasjon fra verneforskriften - Transport av 
elgslakt - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark -  Freddy 
Olsen

2013/5948

ST 34/2014 Innfallsporter nasjonalparker Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre- Oversikt og tilstand

2013/7487

ST 35/2014 Eventuelt 2003/577

ST 25/2014 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll fra styremøte 27.juni 2014 godkjennes.

I framtidige sakslister skal kun stå godkjenning saksliste, godkjenning av protokoll tas ut da 
dette blir gjort ved første AU-møte.

Sekretariatet avklarer det juridiske rundt godkjenning av protokoll.



ST 26/2014 Referatsaker

RS 26/2014 Vedtak - Klagesak om vilkår gitt i dispensasjon - Junkerdal Nasjonalpark -
Stein Halvorsen

RS 27/2014 Befaring i Storlia naturreservat - Inge Ingvaldsen , Johan-Petter Røssvoll , 
Lars Kristian Bjellanes

RS 28/2014 Behov for brun-skilting av nasjonalparkene i Midtre Nordland

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Styrets behandling:

RS 27/2014 - Sekretariatet ble bedt om å referere fra befaring i Storlia naturreservat.

Forslag fra A.B.Vaag - det legges fram en sak ved neste styremøte angående granplantefeltene 
innenfor Storlia naturreservat.

Styrets vedtak – enstemmig:

Ingen merknader til referatsakene.



ST 27/2014 Delegerte saker

DS 19/2014 MIDNOR - Søknader om dispensasjon fra verneforskriften -
Storlia naturreservat - Ken-Roger Olsen - Uttransport av elg med ATV

DS 20/2014 MIDNOR - Søknad om dispensasjon for motorferdsel til hytte 
ved Store Gåsvatnet - Gåsvatnan landskapsvernområde - Viggo Skogmo

DS 21/2014 MIDNOR - Ddispensasjon - motorferdsel - Leiekjøring med 
snøskuter, Gåsvatnan landskapsvernområde - Sten-Jerry Stormo

DS 22/2014 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for frakt av varer 
og utstyr fra Namnlaus til Røde Kors kurssted ved Nedre Naver - Anne Marit 
Olsen / Line Peggy Pedersen

DS 23/2014 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for lavtflyging med 
helikopter i forbindelse med geofysisk måling - Drake Resources Ltd

DS 24/2014 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften -
Motorferdsel - Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Rolv-Erling Iversen

DS 25/2014 Làhko nasjonalpark - søknad om dispensasjon for 
barmarkskjøring - Saltfjellet reinbeitedistrikt

DS 26/2014 MIDNOR  Dispensasjon  for  motorferdsel - Transport med 
snøskuter til egen hytte  - Gåsvatnan landskapsvernområde - Inger og Sten-
Jerry Stormo

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Ingen merknader til de delegerte sakene.



ST 28/2014 Storlia Naturreservat - Klage på vedtak om dispensasjon fra 
verneforskriften til uttransport av elg med ATV m. belter - Ken-Roger Olsen

Forslag til vedtak

Klage fra Ken-Roger Olsen på vedtak i delegertsak 2014/4214-2 for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre den 14.07.2014 tas ikke til følge, man endrer ordlyden i vilkåret; «Det 
skal ikke kjøres på myrområder eller snaufjell» til «Kjøring på snaufjell eller i 
myrområder bør unngås der det er mulig». Klagen oversendes klageinstansen, 
Miljøverndepartementet for endelig behandling.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Styrets behandling:

Siv Mossleth satt fram følgende forslag om å ta klagen til følge: 

Ken-Roger Olsen gis med dette dispensasjon fra verneforskriftene for Storlia naturreservat for bruk av ATV til 
uttransport av felt elg, jfr kap IV, punkt 5 i fredningsforskriften for Storlia naturreservat med hjemmel i kap VI, 
punkt 1. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder fra 25. september til 31. oktober 2014
- Skogsvei/gammel ferdselsvei skal benyttes så langt som det er mulig.
- Kjøring på snaufjell eller i myrområder bør unngås der det er mulig
- Det skal føres kjørebok for hver uttransportering (bruk eksisterende kjørebok). Det 
skal samsvare med antall uttransporterte dyr og antall turer.
- Kjøring skal skje så hensynsfullt som mulig i forhold til dyreliv og vegetasjon
- Kjøring skal skje i gangfart eller lavere slik at man unngår kjørespor i terrenget
- All kjøring i reservatet skal skje hensynsfullt og på en slik måte at eventuelle
kjøreskader begrenses til et minimum.

Begrunnelse
Forsøk i felt viser at ATV og jernhest med henger med ca. 300 kg vekt kjørt parallelt i gangfart ga minimal forskjell 
i synlighet og innsynking på fast myr og ubetydelig eller liten forskjell på bløt myr. Dette foreligger i Rapport fra 
Statens naturoppsyn til Fylkesmannen i Oppland 26. januar 2010 om sporsetting og terrengslitasje ved utkjøring av 
storvilt med ulike kjøretøy.
Feltforsøkene ble gjennomført i Øyer og Gausdal statsallmenninger i 2008 og 2009. I Øyer ble et lokalt jaktlag fulgt 
under uttransport av elg ved bruk av ATV. Kjøringen skjedde både i tørr og fuktig mark i skog samt i myr. I 
Gausdal ble elgtrekk og ATV kjørt parallelt i myr/skogsterreng med samme last og med ulike hastigheter.
Ved vilkår som er satt om fartsbegrensning vil det ha minimal betydning for verneverdiene om det kjøres med 
ATV, ATV med belter eller jernhest, klagen tas derfor til følge.

Siv Mossleth’s forslag ble under votering satt opp mot sekretariatets forslag. Sekretariatets 
forslag ble vedtatt mot 2 stemmer.



Styrets vedtak med 7 mot 2 stemmer:

Klage fra Ken-Roger Olsen på vedtak i delegert sak 2014/4214-2 for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre den 14.07.2014 tas ikke til følge, man endrer ordlyden i vilkåret; «Det skal ikke 
kjøres på myrområder eller snaufjell» til «Kjøring på snaufjell eller i myrområder bør unngås der det 
er mulig». Klagen oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.

ST 29/2014 Làhko nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra 
verneforskriften til transport av varer og utstyre ved Nedre Naver - Vitar AS

Forslag til vedtak

Klage fra Vitar AS på vedtak i delegertsak 2014/3695-432.3 for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre den 10.06.2014 tas ikke til følge. Klagen oversendes klageinstansen, 
Miljøverndepartementet for endelig behandling.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 30/2014 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Storlia 
naturreservat - Ken-Roger Olsen - Fastmontering av saltsteinstasjoner i berg

Forslag til vedtak

Ken-Roger Olsen gis med dette dispensasjon fra verneforskriften for Storlia 
naturreservat til å borre fast saltsteinstasjoner i berg, med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48. 

Forutsetninger som må innfris:
- Kun tre faste stasjoner plasseres ut i terrenget. Disse kan kjøres ut sammen med 

saltslikkestein der dispensasjoner er gitt fram til 2015.

- Steinene skal ikke plasseres innenfor skravert område i vedlagt kart

- Saltsteinene må tas ned etter endt beitesesong

- Etter to beitesesonger gjøres det en befaring for å se på hvordan utviklinga har vært i 

området. 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Styrets behandling:

J.P. Røssvoll satte fram forslag om å ta ut pkt. 3; «saltsteinene må tas ned etter endt beitesesong» i 

vilkårene for dispensasjonen.

Styrets vedtak – enstemmig:

Punktet om at saltsteinene må tas ned etter endt beitesesong fjernes fra vilkårene i 
dispensasjonen.

Styrets vedtak – enstemmig:

Ken-Roger Olsen gis med dette dispensasjon fra verneforskriften for Storlia naturreservat til å 
borre fast saltsteinstasjoner i berg, med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

Forutsetninger som må innfris:
- Kun tre faste stasjoner plasseres ut i terrenget. Disse kan kjøres ut sammen med saltslikkestein 

der dispensasjoner er gitt fram til 2015.

- Steinene skal ikke plasseres innenfor skravert område i vedlagt kart

- Etter to beitesesonger gjøres det en befaring for å se på hvordan utviklinga har vært i området. 

ST 31/2014 MIDNOR - Søknader om dispensasjon fra verneforskriften -
Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark - Ken-Roger Olsen - Helikopterflyging 
sanking av sau

Forslag til vedtak

Ken-Roger Olsen gis med dette avslag på søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Storlia naturreservat for bruk av helikopter forbindelse med 
leting av sau i Bjøllådalen til og med Krukki. Avslaget er gitt med hjemmel i kapittel IV, pkt. 4.1 i 
verneforskriften for nasjonalparken og kap. IV, pkt. 4 i verneforskriften for naturreservatet.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 32/2014 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. Dispensasjon for bruk av ATV med belter for transport av felt 
elg

Forslag til vedtak

Roger Ingvaldsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde (jfr kap. IV punkt 7 i Forskrift om vern av Gåsvatnan 
landskapsvernområde) og motorferdselsforbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark (jfr 
kap IV , punkt 4.1 i Forskrift for vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark) for bruk av 
ATV/ATV med belter (lett beltekjøretøy) for transport av slakt i forbindelse med elgjakt.
Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i Naturmangfoldloven

Dispensasjopnen gjelder for følgende trase:

 Kjørespor/traktorvei fra verneområdets grense ved Tverrlimyra og fram til Jarbru 

gård (fjellgården Nordlund av Jarbrufjell) og videre fram til Kvitbergvatnet (hytta 

til Steinar Stolpen). På siste del av traseen skal kjøringa i størst mulig grad følge 

turistforeningsstien. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for 2014-2017

 Antall turer pr år er begrenset oppad til det samme antall turer som antall elg på kvoten.

 På strekningen fra Jarbru gård (fjellgården Nordlund av Jarbrufjell) til Kvitbergvatnet 

skal det benyttes ATV med belter (lett beltekjøretøy), men på strekningen Tverrlimyra 

og inn til Jarbru gård (fjellgården Nordlund av Jarbrufjell) er det også tillatt med bruk av 

ATV uten belter.

 På strekningen Jarbru gård (fjellgården Nordlund av Jarbrufjell) - Kvitbergvatnet skal 

kjøringa foregå med gangfart eller lavere 

 Kjøring skal skje så hensynsfullt som mulig i forhold til dyreliv og vegetasjon.

 Det skal ikke settes varige spor i terrenget. Med varige spor menes spor som er 

synlige over flere sesonger. Kjøring skal unngås i områder som vil kunne få 

særlige skader, herunder særlig på våtmyrpartier. 

 Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

 Rapport om antall turer, tidspunkt for kjøringen og kjørerute påtegnet kart skal 

leveres Midtre Nordland nasjonalparkstyre straks etter at transporten er 

gjennomført og senest 1 uke i etterkant. Rapporten kan skje enten på mail: 

fmnogro@fylkesmannen.no eller sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Nordland Nasjonalparksenter, Storjord. 8255 Røkland.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Styrets behandling:

Siv Mossleth satte fram følgende forslag:

Roger Ingvaldsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde (jfr kap. 
IV punkt 7 i Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde) og motorferdselsforbudet i Saltfjellet-Svartisen 



nasjonalpark (jfr kap IV , punkt 4.1 i Forskrift for vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark) for bruk av ATV for 
transport av slakt i forbindelse med elgjakt.

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i Naturmangfoldloven

Dispensasjonen gjelder for følgende trase:

 Kjørespor/traktorvei fra verneområdets grense ved Tverrlimyra og fram til Jarbru gård (fjellgården 

Nordlund av Jarbrufjell) og videre fram til Kvitbergvatnet (hytta til Steinar Stolpen). På siste del av traseen 

skal kjøringa i størst mulig grad følge turistforeningsstien. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for 2014-2017

 Antall turer pr år er begrenset oppad til det samme antall turer som antall elg på kvoten.

 På strekningen Jarbru gård (fjellgården Nordlund av Jarbrufjell) - Kvitbergvatnet skal kjøringa foregå med 

gangfart eller lavere 

 Kjøring skal skje så hensynsfullt som mulig i forhold til dyreliv og vegetasjon.

 Det skal ikke settes varige spor i terrenget. Med varige spor menes spor som er synlige over flere sesonger. 

Kjøring skal unngås i områder som vil kunne få særlige skader, herunder særlig på våtmyrpartier. 

 Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

 Rapport om antall turer, tidspunkt for kjøringen og kjørerute påtegnet kart skal leveres Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre straks etter at transporten er gjennomført og senest 1 uke i etterkant. Rapporten kan skje 

enten på mail: fmnogro@fylkesmannen.no eller sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Nordland 

Nasjonalparksenter, Storjord. 8255 Røkland.

Begrunnelse
Forsøk i felt viser at ATV og jernhest med henger med ca. 300 kg vekt kjørt parallelt i gangfart ga minimal forskjell 
i synlighet og innsynking på fast myr og ubetydelig eller liten forskjell på bløt myr. Dette foreligger i Rapport fra 
Statens naturoppsyn til Fylkesmannen i Oppland 26. januar 2010 om sporsetting og terrengslitasje ved utkjøring av 
storvilt med ulike kjøretøy.
Feltforsøkene ble gjennomført i Øyer og Gausdal statsallmenninger i 2008 og 2009. I Øyer ble et lokalt jaktlag fulgt 
under uttransport av elg ved bruk av ATV. Kjøringen skjedde både i tørr og fuktig mark i skog samt i myr. I 
Gausdal ble elgtrekk og ATV kjørt parallelt i myr/skogsterreng med samme last og med ulike hastigheter.
Ved vilkår som er satt om fartsbegrensning vil det ha minimal betydning for verneverdiene om det kjøres med 
ATV, ATV med belter eller jernhest, det gis derfor tillatelse til bruk av ATV på hele strekningen.

Siv Mossleth’s forslag ble under votering satt opp mot sekretariatets forslag. Sekretariatets 
forslag ble vedtatt mot 2 stemmer.

Styrets vedtak med 7 mot 2 stemmer:

Roger Ingvaldsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde (jfr kap. 
IV punkt 7 i Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde) og motorferdselsforbudet i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark (jfr kap IV , punkt 4.1 i Forskrift for vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark) for bruk av ATV/ATV 
med belter (lett beltekjøretøy) for transport av slakt i forbindelse med elgjakt.

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i Naturmangfoldloven

Dispensasjonen gjelder for følgende trase:

 Kjørespor/traktorvei fra verneområdets grense ved Tverrlimyra og fram til Jarbru gård (fjellgården 

Nordlund av Jarbrufjell) og videre fram til Kvitbergvatnet (hytta til Steinar Stolpen). På siste del av traseen 

skal kjøringa i størst mulig grad følge turistforeningsstien. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for 2014-2017



 Antall turer pr år er begrenset oppad til det samme antall turer som antall elg på kvoten.

 På strekningen fra Jarbru gård (fjellgården Nordlund av Jarbrufjell) til Kvitbergvatnet skal det benyttes 

ATV med belter (lett beltekjøretøy), men på strekningen Tverrlimyra og inn til Jarbru gård (fjellgården 

Nordlund av Jarbrufjell) er det også tillatt med bruk av ATV uten belter.

 På strekningen Jarbru gård (fjellgården Nordlund av Jarbrufjell) - Kvitbergvatnet skal kjøringa foregå med 

gangfart eller lavere 

 Kjøring skal skje så hensynsfullt som mulig i forhold til dyreliv og vegetasjon.

 Det skal ikke settes varige spor i terrenget. Med varige spor menes spor som er synlige over flere sesonger. 

Kjøring skal unngås i områder som vil kunne få særlige skader, herunder særlig på våtmyrpartier. 

 Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

 Rapport om antall turer, tidspunkt for kjøringen og kjørerute påtegnet kart skal leveres Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre straks etter at transporten er gjennomført og senest 1 uke i etterkant. Rapporten kan skje 

enten på mail: fmnogro@fylkesmannen.no eller sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Nordland 

Nasjonalparksenter, Storjord. 8255 Røkland.

ST 33/2014 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for transport av 
elgslakt med ATV med belter . av Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Transport av elgslakt - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark 
-  Freddy Olsen

Forslag til vedtak

Freddy Olsens jaktlag gis med dette dispensasjon fra  motorferdselsforbudet i Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark  (jfr kap IV , punkt 4.1 i Forskrift for vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark) for bruk av 

ATV med belter (lett beltekjøretøy) for transport av slakt i forbindelse med elgjakt.

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i Naturmangfoldloven

Dispensasjonen gjelder for følgende trase:

 Fra nasjonalparkens grense ovenfra Skoglund, langs Turistforeningsstien opp til brua ved 

Bukkhaugen og retur ned etter samme trase.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder for 2014.

 Dispensasjonen gjelder kun for frakt av felt elg ut av området og gjelder kun fra det tidspunkt den 

første elgen er felt. 

 Antall turer er begrenset oppad til det samme antall som antall elg på kvoten.

 Kjøringa skal foregå med gangfart eller lavere.

 Kjøring skal skje så hensynsfullt som mulig i forhold til dyreliv og vegetasjon.

 Det skal ikke settes varige spor i terrenget. Med varige spor menes spor som er synlige 

over flere sesonger. Kjøring skal unngås i områder som vil kunne få særlige skader, 

herunder særlig på våtmyrpartier. 

 Dispensasjonen skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

 Rapport om antall turer, tidspunkt for kjøringen og kjørerute påtegnet kart skal leveres 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre straks etter at transporten er gjennomført og senest 1 

uke i etterkant. Rapporten kan skje enten på mail: fmnogro@fylkesmannen.no eller sendes 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Nordland Nasjonalparksenter, Storjord. 8255 Røkland.



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 34/2014 Innfallsporter nasjonalparker Midtre Nordland 
nasjonaparkstyre- Oversikt og tilstand

Forslag til vedtak

Styret tar den framlagte oversikten over tilstand og behov ved de viktigste innfallsportene til 
nasjonalparkene i Midtre Nordland til orientering.

Styrets rolle i forhold til utbedring, vedlikehold og drift av innfallsportene:
* Styret bekoster oppsetting av informasjon om nasjonalparkene og skilting inn mot parkene 
* Styret kan bidra til dekning av kostnadene ved utbedring eller endring av innfallsportene for å unngå 
at disse er til sjenanse og ulempe for lokalbefolkningen
* Før styret gir økonomisk bidrag til dekning av utbedring eller utvidelse av innfallsporter og p-plasser 
må ansvar for vedlikehold og brøyting av adkomstveier og p-plass, og vedlikehold av anlegg på 
lokalitetene avklares, samt hvem som har ansvar for å dekke kostandene ved dette arbeidet.
* …………………….
* ………………………….

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Styrets behandling:

Arne B. Vaag forslag om å lage en egen sak på oppfølging av arbeidet med Storvollen, 
innfallsport til Saltfjellet – Svartisen nasjonalparken, angående parkering og adkomst opp mot 
nasjonalparken.

Styret ønsket også at det defineres en standard for tilstand og innhold på de enkelte typer 
innfallsporter.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 35/2014 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 19.09.2014 

Før styremøtet fikk styret orientering fra Sigrid Engen og Lorena Munoz, Universitetet i Tromsø 
om prosjektet  CultEs; Kulturelle økosystemtjenester og brukerundersøkelser.

Elsa Reimerson, Universitetet i Umeå orienterte om sitt arbeid «Förvaltning av skyddade
naturområden på urfolks traditionella marker, med ett särskilt fokus på de svenska och norska
delarna av Sápmi».

Gudbjørg Navjord, Beian kommune, orienterte om Vertskapskurs for Nasjonalparkkommuner

Sekretariatet informerte om planlagt studietur til Sør-Helgeland og Nord-Trøndelag 20. – 22.
oktober.


