
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 24.05.2016
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth LEDER
Anne Wiik MEDL
Audgar Carlsen MEDL
Lisa Maria Blind MEDL
Lars Kr. H. Evjenth MEDL
Sverre Hagen MEDL
Torsten Simonsen MEDL
Eva Stina Anderson MEDL
Monika M. Sandaa MEDL
Kjell Magne Johansen MEDL
Geir Waage NESTL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Per Ole Andersen Oskal MEDL
Astrid Olsen MEDL
Annfinn Pavall MEDL

Merknader

Ingen av varamedlemmene hadde anledning til å møte

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Inge Ingvaldsen
Hanne Etnestad
Gunnar Rofstad

Sekretariatsleder
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 
22/2016

Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 
23/2016

Referatsaker 2003/577

RS 
10/2016

Angående søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Transport av materiell til 
Storfiskea - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark -
Rana Turistforening

2012/1172

RS 
11/2016

Melding om vedtak: Saltfjellet 
landskapsvernområde. Dispensasjon fra 
Motorferdselsforbudet for frakt av utstyt fram til 
eksisterende telemast

2016/3057

RS 
12/2016

Forskningsprosjekt ECOFUNK Saltfjellet 
landskapsvernområde

2016/2178

RS 
13/2016

Gåsvatnan landskapsvernområde.  Trimkasse 
ved varden på Skjevlfjell

2016/3233

RS 
14/2016

SV: Referat fra møtet 7.april 2016/3195

RS 
15/2016

Referat fra 2. bestillingsdialogmøte 2015/7672

RS 
16/2016

Tillatelse - Elektrofiske for utsetting - Gildeskål og 
Glomfjord jeger- og fiskeforening

2015/1503

RS 
17/2016

MIDNOR - Søknad om utlegging og transport av 
åte i forbindelse med jervejakt 2016 - 2017 - Øvre 
Risedalen - Prosjekt Utmark

2013/3711

RS 
18/2016

MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Bruk av snøskuter til hytte -
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Odd 
Vestgård

2016/3112

RS 
19/2016

Referat fra møte- skilting Fykan og Sundsfjord 2016/3348

ST 
24/2016

Delegerte saker 2003/577

DS 
27/2016

Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt 
til egen privat hytte. Ivan Johannessen

2016/2223

DS 
28/2016

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon 
for motorferdselforbudet for frakt av  ved og utstyr 
til rgnr private hytter. Hjalmar og Kåre Johansen

2013/751

DS 
29/2016

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. dispensasjon 
for frakt av saltdlikkestein,proviant og materialet 
til gjeterbu i Innerskogen . Beiarn Sausankerlag

2016/2220



DS 
30/2016

Saltfjellet landskapsvernområde Dispensasjon fra 
motorferdselforbudet for frakt av ved og utstyr til 
rgrn privat hytte. - John Arne Norbergsen og 
Evelyn Olsen Norbergsen

2014/1679

DS 
31/2016

Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon 
fra motorferdselforborbuder - Synnøve Berg

2016/1290

DS 
32/2016

MIDNOR - Dispensasjon fra motorferdselforbudet 
for frakt av utstyr og bagasje til egen privat hytte -
Gåsvatnan landskapsvernområde - Ragnhild 
Christoffersen

2013/1532

DS 
33/2016

Fjellgården Nordlund av Jarbrufjell. Dispensasjon 
for motorisert ferdsel. Lars Monsen

2012/6906

DS 
34/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Evy 
Strømsnes

2011/6428

DS 
35/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Paal 
Eddie Pettersen

2012/2358

DS 
36/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Bård 
Petter og Kim B Kristiansen

2011/1809

DS 
37/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Svein 
Moen

2011/9241

DS 
38/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Jan 
Åsmund Nilsen

2012/1280

DS 
39/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Tor Arve 
Pedersen

2011/6382

DS 
40/2016

Sjunkhatten nasjonalpark  - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet til 
utkjøring av saltslikkestein - Fauske og Sørfold 
saueholdsforening

2012/7868

DS 
41/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Per 
Albert Moen

2016/1972

DS 
42/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet - Alf Kristiansen

2012/745

DS 
43/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Jan Per 
Johansen

2016/2051

DS 
44/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Bjørn 
Erik Solvang

2012/2243



DS 
45/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo 
Johansen

2011/1725

DS 
46/2016

MIDNOR - Dispensasjon for frakt av varer og 
utstyr til egen privat hytte - Jan-Even Jensen -
Gåsvatnan landskapsvernområde

2013/1137

DS 
47/2016

Dispensasjon - Motorferdsel  transport til egen 
hytte- Gåsvatnan landskapsvernområde - Audgar 
Carlsen

2016/1840

DS 
48/2016

Saltfjellet landskapsvernområde - Arvid 
Norbergsen - Saltdal Dispensasjon fra 
Motorferdselsforbudet

2013/1680

DS 
49/2016

Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet - Gildeskål jeger- og 
fiskeforening

2014/2181

DS 
50/2016

Sture Johansen. Dispensasjon fra 
verneforskriften for Gåsvatnan 
landskapsvernområde for frakt av varer og utstyr 
til egen privat hytte

2013/929

DS 
51/2016

Dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet 
landskapsvernområde. Finn Borkamo

X 2013/974

DS 
52/2016

Dispensasjon fra verneforskriften for Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Frakt av varer og utstyr til 
egen privat hytte. Halvdan Johannesen

2016/2222

DS 
53/2016

Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon 
fra motorferdselforbudet for transport til egen 
hytte - Terje Berg

2012/1717

DS 
54/2016

Dispensasjon  Motorferdsel til egen private hytte-
Gåsvatnan landskapsvernområde - Petter 
Sandvoll

2016/1785

DS 
55/2016

Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet - Glomfjord jeger- og 
fiskeforening

2015/7487

DS 
56/2016

MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet - Svartisen 
nasjonalpark - Gåsvatnan landskapsvernområde 
- Åse Mariann Bøckmann

2011/7474

ST 
25/2016

Delegering av myndighet etter nye vedtekter 
(2016) - Midtre Nordland nasjonalparkstyre

2013/557

ST 
26/2016

Arbeidsutvalg - rolle og funksjoner - valg av 
varamedlemmer

2016/312

ST 
27/2016

Klage på vedtak. "Saltfjellet 
landskapsvernområde. Dispensasjon fra 
motorferdselforbudet - Arvid Norbergsen"

2013/1680

ST Klage på vedtak. "Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Dispensasjon fra 

2016/1290



28/2016 motorferdselforbudet - Synnøve Berg"

ST 
29/2016

Klage på vedtak. "Saltfjellet 
landskapsvernområde. Dispensasjon fra 
motorferdselforbudet.. - John Arne Nordbergsen"

2014/1679

ST 
30/2016

Klage på vedtak Reingjerde mellom Sørelva-
Semska. Evaluerinh etter 5 års drift.

2012/4012

ST 
31/2016

Junkerdal nasjonalpark - Klage på dispensasjon 
til organisert teltleir ved Balvatnet -
Naturvernforbundet i Nordland

2016/138

ST 
32/2016

Klage på vedtak. "Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Terje Berg"

2012/1717

ST 
33/2016

Klage på vedtak. "Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. Dispensasjon fra 
motorferdselforbudet- Hjalmar Johansen og Kåre 
Johansen."

2013/751

ST 
34/2016

Langvassdalen  - Ruffedalen naturreservat -
Klage på vedtak om dispensasjon fra 
verneforskriften til frakt av ved og utstyr til 
Fellvasstua - Bodø og omegn turistforening

2015/7972

ST 
35/2016

Klage på behandling av styresak 20/2016: 
Dispensasjon for oppøring av reinsdyrgjerde 
strekningen Lønsdal stasjon- Kjemåforsen innen 
Saltfjellet landdkapsvernområde.

2016/1422

ST 
36/2016

Klage på vilkår i vedtak om dispensasjon til 
oppføring av gjerde mellom Lønsdal stasjon og 
Kjemåfossen

2016/1422

ST 
37/2016

Làhko nasjonalpark - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra verneforskriften til transport av 
varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS

2014/3695

ST 
38/2016

Klage på vedtak om dispensasjon for motorisert 
transport i forbindelse med fangst og merking av 
gaupe - Naturvernforbundet i Nordland

2014/85

ST 
39/2016

MIDNOR - Dispensasjon til utsetting av jervbås, 
utlegging av åte, bruk av viltkamera - Storlia 
naturreservat - Prosjekt utmark

2016/3283

ST 
40/2016

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om utlegging og 
transport av åte i forbindelse med jervjakt 2016 -
2017 - Prosjekt Utmark

2013/3711

ST 
41/2016

Evaluering av Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets Facebook-side

2014/7623

ST 
42/2016

Dypen naturreservat og 
SaltfjelletLandskaspsvernområde. Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudete for bruk av helikopter 
til innspeksjon og vedlikehold av høyspentnettet

2016/3201

ST Innføring av ERTMS på Nordlandsbanen - 2016/3014



43/2016 Saltfjellet landskapsvernområde - Jernbaneverket

ST 
44/2016

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bygging av 
naust ved Rosnajavre - Sulitjelma Jeger- og 
fiskerforening

2016/2462

ST 
45/2016

Saltfjellet landskapsvernområde, Reingjerde 
mellom Semska - Sørelva:  Nytt vilkår i 
Fylkesmannens dispensasjon av 23.07.2010.

2012/4012

ST 
46/2016

Reingjerde Semska-Sørelva - vurdering av 
evaluringsrapport

2012/4012

ST 
47/2016

Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon 
for bruk av jernhest på strekningen Stolpen -
Jordbruhytta. Bodø og Omegns Turistforening

2013/1427

ST 
48/2016

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Kjellaug 
Mjånes

2016/2824

ST 
49/2016

Spørsmål/Svar 2003/577

ST 22/2016 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 23/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Referatsakene tas til orientering (enstemmig)



RS 10/2016 Angående søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Transport av 
materiell til Storfiskea - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Rana Turistforening

RS 11/2016 Melding om vedtak: Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjon fra 
Motorferdselsforbudet for frakt av utstyt fram til eksisterende telemast

RS 12/2016 Forskningsprosjekt ECOFUNK Saltfjellet landskapsvernområde

RS 13/2016 Gåsvatnan landskapsvernområde.  Trimkasse ved varden på Skjevlfjell

RS 14/2016 SV: Referat fra møtet 7.april

RS 15/2016 Referat fra 2. bestillingsdialogmøte

RS 16/2016 Tillatelse - Elektrofiske for utsetting - Gildeskål og Glomfjord jeger- og 
fiskeforening

RS 17/2016 MIDNOR - Søknad om utlegging og transport av åte i forbindelse med 
jervejakt 2016 - 2017 - Øvre Risedalen - Prosjekt Utmark

RS 18/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Bruk av snøskuter 
til hytte - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Odd Vestgård

RS 19/2016 Referat fra møte- skilting Fykan og Sundsfjord

ST 24/2016 Delegerte saker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Saker behandlet på delegertmyndighet tas til orientering – enstemmig:

Som innstillingen, men sekretariatet må følge opp styrets ønske om at utfall i saken 
skal fremgå av tittel 



DS 27/2016 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt til egen privat hytte. Ivan 
Johannessen

DS 28/2016 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for motorferdselforbudet for 
frakt av  ved og utstyr til rgnr private hytter. Hjalmar og Kåre Johansen

DS 29/2016 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. dispensasjon for frakt av 
saltdlikkestein,proviant og materialet til gjeterbu i Innerskogen . Beiarn Sausankerlag

DS 30/2016 Saltfjellet landskapsvernområde Dispensasjon fra motorferdselforbudet for 
frakt av ved og utstyr til rgrn privat hytte. - John Arne Norbergsen og Evelyn Olsen 
Norbergsen

DS 31/2016 Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon fra motorferdselforborbuder -
Synnøve Berg

DS 32/2016 MIDNOR - Dispensasjon fra motorferdselforbudet for frakt av utstyr og 
bagasje til egen privat hytte - Gåsvatnan landskapsvernområde - Ragnhild Christoffersen

DS 33/2016 Fjellgården Nordlund av Jarbrufjell. Dispensasjon for motorisert ferdsel. Lars 
Monsen

DS 34/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Evy Strømsnes

DS 35/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Paal Eddie Pettersen

DS 36/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Bård Petter og Kim B Kristiansen

DS 37/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Svein Moen

DS 38/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Jan Åsmund Nilsen

DS 39/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Tor Arve Pedersen

DS 40/2016 Sjunkhatten nasjonalpark  - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet til utkjøring av saltslikkestein - Fauske og Sørfold 
saueholdsforening

DS 41/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra
motorferdselsforbudet - Per Albert Moen

DS 42/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad dispensasjon fra motorferdselsforbudet -
Alf Kristiansen

DS 43/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Jan Per Johansen

DS 44/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Bjørn Erik Solvang



DS 45/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

DS 46/2016 MIDNOR - Dispensasjon for frakt av varer og utstyr til egen privat hytte -
Jan-Even Jensen - Gåsvatnan landskapsvernområde

DS 47/2016 Dispensasjon - Motorferdsel  transport til egen hytte- Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Audgar Carlsen

DS 48/2016 Saltfjellet landskapsvernområde - Arvid Norbergsen - Saltdal Dispensasjon fra 
Motorferdselsforbudet

DS 49/2016 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet -
Gildeskål jeger- og fiskeforening

DS 50/2016 Sture Johansen. Dispensasjon fra verneforskriften for Gåsvatnan 
landskapsvernområde for frakt av varer og utstyr til egen privat hytte

DS 51/2016 Dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde. Finn 
Borkamo

DS 52/2016 Dispensasjon fra verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde. Frakt 
av varer og utstyr til egen privat hytte. Halvdan Johannesen

DS 53/2016 Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon fra motorferdselforbudet for 
transport til egen hytte - Terje Berg

DS 54/2016 Dispensasjon  Motorferdsel til egen private hytte- Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Petter Sandvoll

DS 55/2016 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet -
Glomfjord jeger- og fiskeforening

DS 56/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet -
Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan landskapsvernområde - Åse Mariann Bøckmann

ST 25/2016 Delegering av myndighet etter nye vedtekter (2016) - Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling
Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre delegerer myndighet til nasjonalparkforvalterne i 
henhold til styrets vedtekter. 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre delegerer følgende saker til nasjonalparkforvalterne:
- Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

- Saker etter naturmangfoldloven § 48 der:

o Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, 

og forutsetningene er tilnærmet uendret

o Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret / AU i 

tilsvarende sak

o Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet i saken

Ved tvil om saker skal behandles på delegert myndighet skal sekretariatsleder drøfte 
saken med styreleder. Det skal komme frem av saksutredningen hvis forvalter treffer 
delegert vedtak i en sak. Alle delegerte vedtak skal refereres for styret, og utfall i saken 
må fremgå av tittel på sak slik at dette kommer tydelig frem i sakspapirene. 

Dette gjelder for alle verneområder som Midtre Nordland nasjonalparkstyre forvalter.

ST 26/2016 Arbeidsutvalg - rolle og funksjoner - valg av varamedlemmer

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling:
Det ble fremmet forslag til valg av vararepresentanter for arbeidsutvalget :

Valg av vararepresentanter:

1. Kjell Magne Johansen
2. Monika Sandaa
3. Sverre Hagen

Valg av vara til Sametingsrepresentant:
1. Per Ole Oskal
2. Anfinn Pavall 
3. Lisa Mari Blind

Styrets vedtak – enstemmig som innstillingen:

Valg av vararepresentanter for Siv Mossleth og Geir Waage:

1. Kjell Magne Johansen
2. Monika Sandaa
3. Sverre Hagen

Valg av vara til Sametingsrepresentant Eva Stina Andersson:
1. Per Ole Oskal
2. Anfinn Pavall 
3. Lisa Mari Blind



Forslag til vedtak

Styret gir arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven /
verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. 

Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for 
de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven / verneforskriftene. 

Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har anledning til å behandle 
dispensasjonssøknader etter generell unntaksparagraf i naturmangfoldloven (§ 48) 
etter høring i styret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er 
anledning å innkalle til styremøte. Helt unntaksvis har AU også utvidet myndighet til å 
treffe vedtak i hastesaker uten høringsrunde i styret. Melding om vedtak skal 
forelegges styret senest i neste styremøte. Det lages en egen instruks for denne typen 
saksbehandling. Denne legges frem på neste styremøte. 

Arbeidsutvalget skal ha møte i forkant av styremøter for å være ekstra godt kjent med 
sakene som legges frem for styret, og skal bidra med nødvendige avklaringer i 
forbindelse med møtet. Det innkalles til arbeidsutvalgsmøte i forkant av hvert 
styremøte. 

Arbeidsutvalget har et ekstra ansvar for å følge opp strategiske saker og styrets 
målsetting for inneværende periode.

Vararepresentanter for Siv Mossleth og Geir Waage
1.
2.
3.

Vararepresentanter for Eva Stina Andersson
1.
2.
3.

ST 27/2016 Klage på vedtak. "Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjon 
fra motorferdselforbudet - Arvid Norbergsen"

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling
Det ble ikke fremmet endringsforslag

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



Forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge og oversendes Miljødirektoratet for sluttbehandling.

ST 28/2016 Klage på vedtak. "Gåsvatnan landskapsvernområde. 
Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Synnøve Berg"

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling:
Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge og oversendes Miljødirektoratet for sluttbehandling.

ST 29/2016 Klage på vedtak. "Saltfjellet landskapsvernområde. Dispensasjon 
fra motorferdselforbudet.. - John Arne Nordbergsen"

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling:
Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge og oversendes Miljødirektoratet for sluttbehandling.



ST 30/2016 Klage på vedtak Reingjerde mellom Sørelva-Semska. Evaluerinh 
etter 5 års drift.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling

Siv Mossleth fremmer forslag om å ta ut andre avsnitt og siste avsnitt. 

«Klagen tas delvis til følge. 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser at det kan være grunnlag for å innføre et nytt 
vilkår i Fylkesmannens dispensasjon av 23.07.2010. Det innføres tilsvarende krav om 
montering av fugleavvisere på gjerdet mellom Semska-Sørelva som for oppføring av 
gjerde mellom Lønsdal-Kjemåforsen (ST 20/2016). Dette vil bli tatt opp i eget brev med 
jernbaneverket.» 

Styrets vedtak – enstemmig:

Klagen tas delvis til følge. 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser at det kan være grunnlag for å innføre et nytt 
vilkår i Fylkesmannens dispensasjon av 23.07.2010. Det innføres tilsvarende krav om 
montering av fugleavvisere på gjerdet mellom Semska-Sørelva som for oppføring av 
gjerde mellom Lønsdal-Kjemåforsen (ST 20/2016). Dette vil bli tatt opp i eget brev med 
jernbaneverket.

Forslag til vedtak

Klagen tas delvis til følge. 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre pålegger sekretariatet å følge opp saken slik at man 
er sikker på at klagen og klagens innhold er kjent for Fylkesmannen og at 
Fylkesmannens vurdering blir gjort kjent for Søndre Lønsdal hytteforening.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser at det kan være grunnlag for å innføre et nytt 
vilkår i Fylkesmannens dispensasjonen av 23.07.2010. Det må innføres tilsvarende 
krav om montering av fugleavvisere på gjerdet mellom Semska-Sørelva som vi gjorde i 
forbindelse med vår dispensasjon for oppføring av gjerde mellom Lønsdal-
Kjemåforsen. Dette vil bli tatt opp i eget brev til jernbaneverket.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil påpeke at vi har stor tillit til Fylkesmannen i 
Nordland og vi setter pris på å kunne nytte deres fagkompetanse der vi mener det gir 
de beste løsningen for å ivareta verneverdier og verneformål. Spesielt mener vi dette er 
viktig i saker dere Fylkesmannen fattet vedtak som forvaltningsmyndighet.



ST 31/2016 Junkerdal nasjonalpark - Klage på dispensasjon til organisert 
teltleir ved Balvatnet - Naturvernforbundet i Nordland

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling:
Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen har kommet med nye
momenter som gir grunnlag for å gjøre om vedtak av 26.02.2016 i sak 13/2016.
Tillatelsen opprettholdes derfor, og klagen oversendes Miljødirektoratet for endelige
behandling.

ST 32/2016 Klage på vedtak. "Gåsvatnan landskapsvernområde. 
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Terje Berg"

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling:
Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge og oversendes til Miljødirektoratet for sluttbehandling.



ST 33/2016 Klage på vedtak. "Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
Dispensasjon fra motorferdselforbudet- Hjalmar Johansen og Kåre 
Johansen."

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling:
Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge og oversendes til Miljødirektoratet for sluttbehandling.

ST 34/2016 Langvassdalen  - Ruffedalen naturreservat - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra verneforskriften til frakt av ved og utstyr til Fellvasstua -
Bodø og omegn turistforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling:
Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Klage fra Naturvernforbundet i Nordland på vedtak i styresak 9/2016 den 26.02.2016 tas ikke til 
følge. Klagen oversendes klageinstansen, Miljødirektoratet for endelig behandling.



ST 35/2016 Klage på behandling av styresak 20/2016: Dispensasjon for 
oppøring av reinsdyrgjerde strekningen Lønsdal stasjon- Kjemåforsen innen 
Saltfjellet landdkapsvernområde.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling:
Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Klagen fra NJFF Nordland tas ikke til følge da den ikke inneholder ny relevant 
informasjon og den oversendes til Miljødirektoratet for sluttbehandling.

ST 36/2016 Klage på vilkår i vedtak om dispensasjon til oppføring av gjerde 
mellom Lønsdal stasjon og Kjemåfossen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge og oversendes Miljødirektoratet for sluttbehandling

ST 37/2016 Làhko nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra 
verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling:



Det ble ikke fremmet alternativt forslag til vedtak 1. 

I vedtak 2 ble det fremmet et alternativt forslag fra Siv Mossleth om å ta klagen delvis til 
følge, og benytte § 4 i verneforskriften for Láhko nasjonalpark som hjemmel til å gi 
dispensasjon, istedenfor verneforskriftens § 3 punkt 6.3 bokstav j. 

Disp ble opprinnelig gitt med hjemmel i § 6.3 bokstav j i verneforskriften som sier: 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: Bruk av lett terrenggående beltekjøretøy 
som ikke setter varige spor i terrenget langs gammel anleggsveg fra Namnlausvatnet til 
Nedre Navarvatnet for transport av nødvendige varer og materiell til Røde kors sitt 
kurssted i samsvar med forvaltningsplan. 

Med denne forskriften vises det til at det er en åpning for bruk av lett terrenggående 
kjøretøy inn til RKH-hyttene for frakt av varer og materiell. I påvente av 
forvaltningsplanen omgjøres hjemmel for dispensasjon til paragraf §4. 

Vitar AS sitt tilbud om servering ved RKH-hytta har vært svært velkommen blant folk og 
tilstrømmingen til hytte har vært over all forventning. Antall besøkende har økt behovet 
for å frakte inn varer inn til hytten i sommersesongen. Hytta ligger utenfor verneområdet 
og er et godt eksempel på verdiskapning i tilknytting til verneområdet.

Kjøring med fastsatte vilkår anses ikke å påvirke verneverdiene i vesentlig grad. Klagen 
gis derfor ikke oppsettende virkning.

Styrets vedtak 1 – enstemmig:

Som innstillingen

Styrets vedtak 2 – (vedtatt 9 mot 2 stemmer):
Klage fra Fylkesmannen i Nordland på vedtak 2 i styresak 11/2016 den 26.02.2016 tas 
delvis til følge. Dispensasjon gis med hjemmel i § 4 i verneforskriften for Láhko 
nasjonalpark. 

Vitar AS v/ Anne Marit Olsen og Line Peggy Pedersen gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Lahko nasjonalpark jfr. § 3 punktum 6.1 i verneforskriften for 
nødvendig transport av varer og utstyr til hytte ved Nedre Naver. Dispensasjon gis med 
hjemmel i § 3 pkt. 6.3 bokstav j i verneforskriften for Lahko nasjonalpark

- All kjøring utenom angitte formål er forbud. Kjøretraseen er fra
vernegrensen ved Namnlausvatnet etter den gamle kjøretraseen til
vernegrensen ved Nedre Navervatnet
- Dispensasjon gjelder for 2016
- Dispensasjon gjelder for seks turer med et lett terrenggående
motorkjøretøy
- Tillatelsen gjelder bare kjøring i ganghastighet eller lavere
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det
- Kjøringen skal skje hensynsfullt i forhold til dyreliv og vegetasjon
- Dispensasjon og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og
forevises ved kontroll



- Utfylt kjørebok sendes MNNPS etter endt dispensasjonsperiode,
senest 31.01.2017. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok

Disp ble opprinnelig gitt med hjemmel i § 6.3 bokstav j i verneforskriften som sier: 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: Bruk av lett terrenggående beltekjøretøy 
som ikke setter varige spor i terrenget langs gammel anleggsveg fra Namnlausvatnet til 
Nedre Navarvatnet for transport av nødvendige varer og materiell til Røde kors sitt 
kurssted i samsvar med forvaltningsplan. 

Med denne forskriften vises det til at det er en åpning for bruk av lett terrenggående 
kjøretøy inn til RKH-hyttene for frakt av varer og materiell. I påvente av 
forvaltningsplanen omgjøres hjemmel for dispensasjon til paragraf § 4. 

Vitar AS sitt tilbud om servering ved RKH-hytta har vært svært velkommen blant folk og 
tilstrømmingen til hytte har vært over all forventning. Antall besøkende har økt behovet 
for å frakte inn varer inn til hytten i sommersesongen. Hytta ligger utenfor verneområdet 
og er et godt eksempel på verdiskapning i tilknytting til verneområdet.

Kjøring med fastsatte vilkår anses ikke å påvirke verneverdiene i vesentlig grad. Klagen 
gis derfor ikke oppsettende virkning.

Forslag til vedtak 1

Klage fra Naturvernforbundet i Nordland på vedtak 1 i styresak 11/2016 den 26.02.2016 tas 
ikke til følge. Klagen oversendes klageinstansen, Miljødirektoratet for endelig behandling.

Forslag til vedtak 2

Klage fra Fylkesmannen i Nordland på vedtak 2 i styresak 11/2016 den 26.02.2016 tas til følge.

ST 38/2016 Klage på vedtak om dispensasjon for motorisert transport i 
forbindelse med fangst og merking av gaupe - Naturvernforbundet i 
Nordland

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Klage fra Naturvernforbundet i Nordland på vedtak om motorisert transport i forbindelse 
med fangst og merking av gaupe tas ikke til følge. Klagen oversendes Miljødirektoratet 
for endelig behandling. 

ST 39/2016 MIDNOR - Dispensasjon til utsetting av jervbås, utlegging av åte, 
bruk av viltkamera - Storlia naturreservat - Prosjekt utmark

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling:

Siv Mossleth ønsker endring i punkt 2 tredje punkt, slik at det ikke ligger noen 
kilogrense men en kadavergrense. Vilkåret ble endret (enstemmig). 

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Tespdalen jervejaktlag gis med dette dispensasjon til bruk av snøskuter for 
uttransport og røkting av jervebås i Storlia naturreservat med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48. Dispensasjon gis på følgende vilkår:

a. Dispensasjon gjelder fra 10.09.2016 – 15.02.2018

b. Dispensasjon gjelder for jaktlagets medlemmer: Ken-Roger Olsen, Yngve Larsen og 

Tom Rainer Olsen

c. Dispensasjon gjelder for bruk av én snøskuter

d. Motorisert transport til jervebås skal kun foregå på snødekt mark i perioden 10. 

september – 15. februar. 

e. Det gis to turer med snøskuter til å transportere jervebåsen inn til angitt lokalitet i 2016

f. Det gis to turer med snøskuter til å transportere jervebåsen ut fra lokalitet i 2018

g. Det gis seks årlige turer med snøskuter for røkting av bås. Dersom dette ikke er 

tilstrekkelig må det vurderes om bås skal tas ut av reservatet eller plasseres nærmere 

vei. 

h. Det skal føres kjørebok med penn før kjøring

i. Denne dispensasjon skal sammen med kjørebok og kart over angitt trase (samme som i 

søknad) tas med ved kjøring og forevises ved kontroll

j. All kjøring utover angitt trase er forbudt 

2. Tespdalen jervejaktlag gis med dette dispensasjon til oppsetting av jervebås og 

utlegging av åte i Storlia naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
a. Jervebåsen skal fjernes etter endt jaktsesong i 2018.

b. Jervebåsen skal ikke plasseres lengre nord en omsøkt posisjon. Båsen kan plasseres 

nærmere vinterbrøytet vei. 



c. Jervebåsen skal plasseres slik at den ikke er synlig fra T-merket sti gjennom reservatet

d. Det skal kun legges ut åte; tilsvarende et helt kadaver, på en plass, og ikke mer enn 4 

hele kadaver i løpet av sesongen

e. Det skal brukes fallvilt av elg eller rein.

f. Det skal kun legges ut åte innenfor lisensfellingsperioden på jerv.

g. Åte skal ikke være synlig fra t-merket sti.

h. Etter dispensasjonsperioden skal åteplassen ryddes og større rester av åte skal fraktes 

ut sammen med båsen. 

3. Tespdalen jervejaktlag gis med dette dispensasjon til fastmontering av viltkamera i 

forbindelse med jervebås i Storlia naturreservat med hjemmel i § 48. Det settes ingen 

særskilte vilkår for bruk av viltkamera, men forutsetter at vilkår for utplassering av 

jervebås er oppfylt. 

Forslag til vedtak

4. Tespdalen jervejaktlag gis med dette dispensasjon til bruk av snøskuter for uttransport 

og røkting av jervebås i Storlia naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
a. Dispensasjon gjelder fra 10.09.2016 – 15.02.2018

b. Dispensasjon gjelder for jaktlagets medlemmer: Ken-Roger Olsen, Yngve Larsen og 

Tom Rainer Olsen

c. Dispensasjon gjelder for bruk av én snøskuter

d. Motorisert transport til jervebås skal kun foregå på snødekt mark i perioden 10. 

september – 15. februar. 

e. Det gis to turer med snøskuter til å transportere jervebåsen inn til angitt lokalitet i 2016

f. Det gis to turer med snøskuter til å transportere jervebåsen ut fra lokalitet i 2018

g. Det gis seks årlige turer med snøskuter for røkting av bås. Dersom dette ikke er 

tilstrekkelig må det vurderes om bås skal tas ut av reservatet eller plasseres nærmere 

vei. 

h. Det skal føres kjørebok med penn før kjøring

i. Denne dispensasjon skal sammen med kjørebok og kart over angitt trase (samme som i 

søknad) tas med ved kjøring og forevises ved kontroll

j. All kjøring utover angitt trase er forbudt 

5. Tespdalen jervejaktlag gis med dette dispensasjon til oppsetting av jervebås og 

utlegging av åte i Storlia naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
a. Jervebåsen skal fjernes etter endt jaktsesong i 2018.

b. Jervebåsen skal ikke plasseres lengre nord en omsøkt posisjon. Båsen kan plasseres 

nærmere vinterbrøytet vei. 

c. Jervebåsen skal plasseres slik at den ikke er synlig fra T-merket sti gjennom reservatet

d. Det kan benyttes inntil 300 kg åte per sesong (antatt slaktevekt), og ikke mer enn fire dyr 

totalt. 

e. Det skal brukes fallvilt av elg eller rein.

f. Det skal kun legges ut åte innenfor lisensfellingsperioden på jerv.

g. Åte skal ikke være synlig fra t-merket sti.



h. Etter dispensasjonsperioden skal åteplassen ryddes og større rester av åte skal fraktes 

ut sammen med båsen. 

6. Tespdalen jervejaktlag gis med dette dispensasjon til fastmontering av viltkamera i 

forbindelse med jervebås i Storlia naturreservat med hjemmel i § 48. Det settes ingen 

særskilte vilkår for bruk av viltkamera, men forutsetter at vilkår for utplassering av 

jervebås er oppfylt. 

ST 40/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om utlegging og transport av 
åte i forbindelse med jervjakt 2016 - 2017 - Prosjekt Utmark

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Vedtak 1
Prosjekt Utmark v/Bergfall rovviltlag gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal
nasjonalpark, § 3, pkt. 1.1 for utlegging av åte samt montering av viltkamera i forbindelse med 
lisensfelling av jerv. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf § 77 i 
samme lov og § 4 i verneforskriften for nasjonalparken).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonene gjelder i perioden 10.09.2016 – 15.02.2017.
 Før utlegging av åte og oppsetting av viltkamera skal det være inngått avtale med eier 

om bruk av den aktuelle jakthytta. Avtalen sendes til sekretariatet for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre.

 Åte og kamera skal plasseres ved hytte angitt på vedlagt kart
      For utlegging av åte gjelder:

 Det skal kun legges ut åte når det er åpnet for jakt på jerv.
 Åte skal legges slik at det er mest mulig skjult for eventuelt ferdsel i området
 Det skal kun legges ut åte; tilsvarende et helt kadaver, på en plass, og ikke mer enn 4 

hele kadaver i løpet av sesongen
 Etter at dispensasjonsperioden er utløpt skal åteplassen ryddes og større rester av åtet 

fjernes fra området.
      For oppsetting av viltkamera gjelder:

 Dispensasjonen gjelder for et (1) viltkamera ved åteplassen, samt eventuell skilting.



 Ved oppsetting av viltkameraet skal det ikke gjøres inngrep på lokaliteten slik som 
rydding av trår og kratt.

 Etter at dispensasjonsperioden er utløpt skal kamera og eventuelle festeanordninger, 
samt skilt tas ned og fjernes fra området.

Vedtak 2
Prosjekt Utmark v/Bergfall rovviltlag gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for
Junkerdal nasjonalpark, § 3, pkt. 6.1 for innkjøring av åte ved transport til hytta som leies i 
forbindelse med åtejakten på jerv. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48
(jf § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriften for nasjonalparken).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
 Det skal foreligge avtale med eier av jakthytta, Erik Hugås, om bruk av dispensasjon av 

20.03.2015 for motorisert transport opp til hytta, til transport av åte.

 Inntransport av åte skal kun skje når det er åpnet for lisensjakt på jerv.

 Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å skade 

vegetasjonen og fram til 15.02.2017.

 All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.

 I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 

23.00. 

 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.

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

 Før hver transport skal det meldes fra til Statskog Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen,                   

tlf. 93423318

 Denne dispensasjonen pluss dispensasjon av 20.03.2015 for transport til aktuelle hytte, 

kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved 

kontroll.

ST 41/2016 Evaluering av Midtre Nordland nasjonalparkstyrets Facebook-
side

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling

Lars Evjenth fremmet forslag om at styreleder ikke bør ha redaktørrettigheter, men at 
dette legges til administrativt nivå. 

Alternativ til vedtak:
Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder Facebook-siden, men innholdet må bli 
mer forvaltningsrettet. Redaktørrettigheter og administrasjonsrettigheter legges til 
sekretariatsleder.  

Styrets vedtak – enstemmig:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder Facebook-siden, men innholdet må bli 
mer forvaltningsrettet. Redaktørrettigheter og administrasjonsrettigheter legges til 
sekretariatsleder.  



Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder Facebook-siden, men innholdet må bli 
mer forvaltningsrettet. Styreleder skal fremdeles ha redaktørrettigheter mens 
sekretariatsleder skal være administrator. 

ST 42/2016 Dypen naturreservat og SaltfjelletLandskaspsvernområde. 
Dispensasjon fra motorferdselsforbudete for bruk av helikopter til 
innspeksjon og vedlikehold av høyspentnettet

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Nordlandsnett ved Aksel Ørnes gis dispensasjon for bruk av helikopter til 
tilstandskontroll og vedlikeholdsarbeid på linjenettet i Saltfjellet landskapsvernområde 
og i Dypen naturreservat (jfr. vedlagte kart).

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder for 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

 Det skal ikke foregå tilstandsbefaringer i mars- juni.

 Før dispensasjonene nyttes til tilstandsbefaringer skal det gis beskjed til 

Fjelltjenesten i Nordland ved Jim Kristensen tlf: 934 23 318, som er ansvarlig for 

oppsynet i området.

 Nyttes dispensasjonen til akutt vedlikeholdsarbeid skal det senes gis melding til 

Fjelltjenesten i Nordland ved Jim Kristensen tlf: 934 23 318 etter at arbeidet er 

utført.



Dispensasjonen gis med hjemmel i Kap. IV punkt 1 i forskriften for Dypen naturreservat 
og § 48 i Naturmangfoldloven for Saltfjellet landskapsvernområde.

ST 43/2016 Innføring av ERTMS på Nordlandsbanen - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Jernbaneverket

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling

Lars Evjenth fremmet forslag om å ta inn i vedtaket vurderingen om at det gis 
dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 med hensyn til vesentlig 
samfunnsinteresse og sikkerhetshensyn. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Jernbaneverket gis med dette dispensasjon til oppføring av blokkposter langs 
jernbanen i Saltfjellet landskapsvernområde, med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
Styret vektlegger vesentlige samfunnsinteresser og hensyn til sikkerhet.   

Vilkår:
- Overflødig infrastruktur i Saltfjellet landskapsvernområde fjernes

- Resultater fra naturkartleggingene rapporteres til Midtre Nordland nasjonalparkstyre

- Det skal tas hensyn til dyrelivets yngle- / hekketid ved anleggsarbeidene

- Det skal tas hensyn til fjellrev som prioritert art

- Det er ønskelig at anleggsarbeid i perioden april – juli reduseres til et minimum. 

- Tunge maskiner skal primært benyttes på snødekt mark og barfrost for å forhindre 

kjørespor og skader på vegetasjonen. Gjelder ikke etter eksisterende veier. 

- Saltfjellet reinbeitedistrikt skal orienteres om arbeidet 

- Statskog Fjelltjenesten v. Kristian Sivertsen skal kontaktes før påbegynt anleggsarbeid 

(tlf. 988 42 329).

Forslag til vedtak

Jernbaneverket gis med dette dispensasjon til oppføring av blokkposter langs 
jernbanen i Saltfjellet landskapsvernområde, med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

Vilkår:
- Overflødig infrastruktur i Saltfjellet landskapsvernområde fjernes

- Resultater fra naturkartleggingene rapporteres til Midtre Nordland nasjonalparkstyre

- Det skal tas hensyn til dyrelivets yngle- / hekketid ved anleggsarbeidene

- Det skal tas hensyn til fjellrev som prioritert art



- Det er ønskelig at anleggsarbeid i perioden april – juli reduseres til et minimum. 

- Tunge maskiner skal primært benyttes på snødekt mark og barfrost for å forhindre 

kjørespor og skader på vegetasjonen. Gjelder ikke etter eksisterende veier. 

- Saltfjellet reinbeitedistrikt skal orienteres om arbeidet 

- Statskog Fjelltjenesten v. Kristian Sivertsen skal kontaktes før påbegynt anleggsarbeid 

(tlf. 988 42 329).

ST 45/2016 Saltfjellet landskapsvernområde, Reingjerde mellom Semska -
Sørelva:  Nytt vilkår i Fylkesmannens dispensasjon av 23.07.2010.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Styrets vedtak – enstemmig:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar mottatt evalueringsrapporten fra jernbaneverket 
(e-post av 03.02.2016 fra Jan Birger Almåsbro) til orientering og det innføres to nye 
vilkår i Fylkesmannens dispensasjon av 23.07.2010.  

De nye vilkårene lyder:

 Fugleavvisere skal monteres på gjerdet som beskrevet i søknaden for reinsdyrgjerdet 

på strekningen Lønsdal stasjon – Kjemågforsen, og effekten av disse skal vurderes årlig 

av NINA (eller tilsvarende konsulentfirma) og rapporteres årlig til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre.

 Dersom effekten av fugleavviserne ikke medfører ønsket resultat vil dette vilkåret bli 

fortløpende vurdert av Midtre Nordland nasjonalparkstyre når man har mottatt de årlige 

rapportene.

Disse vilkårene er i samsvar med to av de vilkårene som ble gitt ved 
Nasjonalparkstyrets tillatelse til å etablere et gjerde på strekningen Lønsdal stasjon –
Kjemågforsen.

Vilkårene gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar mottatt evalueringsrapporten fra jernbaneverket 
(e-post av 03.02.2016 fra Jan Birger Almåsbro) til etterretning og det innføres to nye 
vilkår i Fylkesmannens dispensasjonen av 23.07.2010.  



De nye vilkårene lyder:

 Fugleavvisere skal monteres på gjerdet som beskrevet i søknaden for reinsdyrgjerdet 

på strekningen Lønsdal stasjon – Kjemågforsen, og effekten av disse skal vurderes årlig 

av NINA (eller tilsvarende konsulentfirma) og rapporteres årlig til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre.

 Dersom effekten av fugleavviserne ikke medfører ønsket resultat vil dette vilkåret bli 

fortløpende vurdert av Midtre Nordland nasjonalparkstyre når man har mottatt de årlige 

rapportene.

Disse vilkårene er i samsvar med to av de vilkårene som ble gitt ved 
Nasjonalparkstyrets tillatelse til å etablere et gjerde på strekningen Lønsdal stasjon –
Kjemågforsen.

Vilkårene gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

ST 44/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om bygging av naust ved 
Rosnajavre - Sulitjelma Jeger- og fiskerforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak
Sulitjelma Jeger- og fiskeforening gis avslag på søknad om oppsetting av naust ved 
Rosnajavre innenfor Junkerdal nasjonalpark. Avslaget gis i henhold til §3 pkt. 1.1 i 
verneforskriftene for nasjonalparken da ikke forskriftene åpner for å gi tillatelse til slike 
bygg. 

ST 46/2016 Reingjerde Semska-Sørelva - vurdering av evaluringsrapport

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling

Geir Waage fremmet et alternativt forslag til vedtak:



«Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar den mottatte evalueringsrapporten fra 
jernbaneverket til orientering, og vi tar Fylkesmannens tilbakemelding om hva 
«forvaltningsmyndighet innebærer» til etterretning.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser at det kan være grunnlag for å innføre et nytt 
vilkår i Fylkesmannens dispensasjonen av 23.07.2010. Det må da innføres tilsvarende 
krav om montering av fugleavvisere på gjerdet mellom Semska-Sørelva som vi gjorde i 
forbindelse med vår dispensasjon for oppføring av gjerde mellom Lønsdal stasjon –
Kjemåforsen». 

Styrets vedtak – enstemmig:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar den mottatte evalueringsrapporten fra 
jernbaneverket til orientering, og vi tar Fylkesmannens tilbakemelding om hva 
«forvaltningsmyndighet innebærer» til etterretning.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser at det kan være grunnlag for å innføre et nytt 
vilkår i Fylkesmannens dispensasjonen av 23.07.2010. Det må da innføres tilsvarende 
krav om montering av fugleavvisere på gjerdet mellom Semska-Sørelva som vi gjorde i 
forbindelse med vår dispensasjon for oppføring av gjerde mellom Lønsdal stasjon -
Kjemåforsen. 

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar den mottatte evalueringsrapporten fra 
jernbaneverket til orientering, og vi tar Fylkesmannens tilbakemelding om hva 
«forvaltningsmyndighet innebærer» til orientering. Vi er noe forundret over at 
Fylkesmannen ikke lengere synes å ha noe ansvar i forhold til sine tidligere vedtak, når 
forvaltningsmyndigheten er overført til Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Saken ble oversendt Fylkesmannen for å få en faglig tilbakemelding, noe som vi mener 
er i tråd med stillingsbeskrivelsen til våre forvaltere. Samtidig er vi kjent med at 
fylkesmannen både kan anmelde og/eller kreve retting dersom vilkårene i en 
dispensasjon ikke var overholdt.

Vi registrerer at Fylkesmannen hverken har anmeld eller har fremmet krav om retting i 
denne saken.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser at det kan være grunnlag for å innføre et nytt 
vilkår i Fylkesmannens dispensasjonen av 23.07.2010. Det må da innføres tilsvarende 
krav om montering av fugleavvisere på gjerdet mellom Semska-Sørelva som vi gjorde i 
forbindelse med vår dispensasjon for oppføring av gjerde mellom Lønsdal stasjon -
Kjemåforsen. 



ST 47/2016 Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon for bruk av 
jernhest på strekningen Stolpen - Jordbruhytta. Bodø og Omegns 
Turistforening

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets behandling

Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Bodø og Omegns Turistforening gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
Gåsvatnan landkapsvernområde

Dispensasjonen gis på følgende vilkår
 Dispensasjonen gjelder for bruk av en (1) jernhest sommeren 2016.

 Før dispensasjonene til motorferdsel nyttes (jernhesten kjøres inn til 

Jordbruhytta) skal det gis melding til oppsynet for verneområdet, Fjelltjenesten i 

Nordland, Kristian Sivertsen tlf. 988 42 329.

 Dispensasjonen gjelder fra landskapsvernområdets grense langs stien inn til 

Jordbruhytta og for nærområdet til hytta.

 Jernhesten skal kjøre på en slik måte at den ikke etterlater varige kjørespor.

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i 48 i naturmangfoldloven

ST 48/2016 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Kjellaug Mjånes

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



Forslag til vedtak 1

Kjellaug Mjånes gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten
nasjonalpark for bruk av ATV til begrenset person- og varetransport fra fjæra opp til
barndomshjemmet innerst i Sjunkfjorden, og begrenset persontransport videre opp til øvre del 
av innmark, på grunn av funksjonshemming. Dispensasjonen gis etter § 4 i
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:
- All kjøring utenom angitte formål og løype i kart er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder for fem år: 2016 t.o.m. 2020
- Dispensasjonen gjelder for inntil fem (5) turer per år.
- Dispensasjonen gjelder for kun ett kjøretøy (ATV)
- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype 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 01.11.2020.

Forslag til vedtak 2

Kjellaug Mjånes gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten
nasjonalpark for bruk av ATV til begrenset persontransport fra flytebrygge til hytta ved
Hella i Sjunkfjorden på grunn av funksjonshemming. Dispensasjonen gis etter § 4 i
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:
- All kjøring utenom angitte formål og løype i kart er forbudt.
- Dispensasjonen gjelder for fem år: 2016 t.o.m. 2020
- Dispensasjonen gjelder for kun ett kjøretøy (ATV)
- Dispensasjonen og kart med inntegnet løype skal tas med ved kjøring og forevises ved 
kontroll.

ST 49/2016 Spørsmål/Svar

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 24.05.2016

Spørsmål og svar

Det ble fremmet forslag fra Monika Sandaa at styret gir sekretariatet beordring om at 
sekretariatet må ta større grep i arbeidet med å ferdigstille forvaltningsplaner og 
besøksstrategi. Sekretariatet lager en besøksplanstrategi som fremlegges på neste 
styremøte, som viser en prioritert rekkefølge for hvilke områder som har størst behov 
for besøksstrategi.



Arctic Race of Norway har ikke søkt om dispensasjon til div. tiltak på Polarsirkelen. Geir 
Waage ønsker en avklaring på hvordan dette kan håndteres før neste styremøte som 
er etter ARoN er avviklet. Trenger konkretiseringer fra arrangøren om hvordan de ulike 
aktivitetene er tenkt arrangert. Kan innkalles til ekstraordinært styremøte, eventuelt 
telefonstyremøte. Profilering av nasjonalparken må forberedes. Utfordre Nordland 
nasjonalparksenteret til dette. Styret viser en positiv holdning til å komme i mål med å 
gi de dispensasjoner som trengs før Arctic Race of Norway kan arrangeres.  

Anne Wiik ønsker at det legges ved kart sammen med saksfremlegg. Sekretariatet tar 
dette til etterretning. 


