
Møteprotokoll

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Arnøy Brygge, Gildeskål kommune
Dato: 27.08.2015
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth LEDER
Arild Nohr MEDL
Johan Petter Røssvoll MEDL
Gudbjørg Navjord MEDL
Lars Kr. H. Evjenth MEDL
Hilde Furuseth Johansen MEDL
Hilde Skogsholm MEDL
Torsten Simonsen MEDL
Mari Ann Bjørkli MEDL
Eva Stina Anderson NESTL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Arne B. Vaag MEDL

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn Funksjon
Per Ole Andersen Oskal MEDL
Lisa Maria Blind MEDL

Mats Jonas Pavall MEDL

Merknader

Varamedlemmet for Arne B. Vaag hadde heller ikke 
anledning til å møte på styremøtet



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Hanne Etnestad
Inge Ingvaldsen
Gunnar Rofstad
Ronny Skansen

Nasjonalparkforvalter
Nasjonalparkforvalter
Nasjonalparkforvalter
Nasjonalparkforvalter

Underskrift:

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

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

Orienteringer:

Arne Hammer v. Bodø politistasjon (se styresak 47/2015 – Eventuelt)

Sekretariatet
- Ny stillingsinstruks for nasjonalparkforvalterne
- Nye vedtekter for nasjonalparkstyret
- Delegering av forvaltningsansvar for nye områder. Midtre Norldand nasjonalparkstyre 

overtar forvaltningsansvar for følgende områder, 1 oktober:
o Junkerdalsura naturreservat
o Dypen naturreservat
o Stor-Graddis naturreservat
o Semska-Stødi naturreservat
o Blakkådalen naturreservat
o Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat

- Datoer for folkemøter i forbindelse med reivsjon og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark

o 2. sept – Rana – Rådhuset kl 18.00
o 28. sept – Rødøy – Jektvik Cafe kl 18:00
o 30. sept – Beiarn – Ukjent kl. 18:00 (med forbehold)
o 5. okt – Saltdal – Nordland nasjonalparksenter kl. 18:00



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 
31/2015

Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 
32/2015

Delegerte saker 2003/577

DS 
13/2015

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
motorisert transport til hytte ved Botnvasstjørnan, 
Kjerrtoppen - Atle S Vorren - Stein Ole Vorren

2012/2091

DS 
14/2015

MIDNOR - Søknad om motorferdseldispensasjon 
.  Gåsvatnan landskapsvernområde - Anne 
Tømmerdal / Finn Rusaanes

2012/5810

DS 
15/2015

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for kjøring til privat hytte 
ved Storrosnavatn - Oddbjørn Paulsen

2007/4801

ST 
33/2015

Referatsaker 2003/577

RS 
14/2015

Distriktsplan for Saltfjellet Reinbeitedistrikt 2014/1259

RS 
15/2015

MIDNOR - Høring - Distriktsplan - Hestmannen / 
Strandatindene reinbeitedistrikt

2015/5170

RS 
16/2015

Forespørsel ang utlegg av geocacher i Rago 
nasjonalpark.

2015/4885

RS 
17/2015

Sikring av tavle - Fykanvatnet 2015/4886

RS 
18/2015

Bekreftelse på anmeldt  forhold 2012/214

RS 
19/2015

Kjentmannskjøring 2015 i Salten 2012/214

ST 
34/2015

Høring av reivsjon og plan for utvidelse av 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og 
omkringliggende verneområder - Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre

2013/3772

ST 
35/2015

Høring - Utkast til Distriktsplan 
Hestmannen/Strandtinden reinbeitedistrikt -
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

2015/5170

ST 
36/2015

Søknad om tillatelse til utlegging og motorisert 
transport av åte og bruk av viltkamera - Prosjekt 
utmark

2013/3711

ST 
37/2015

Informasjon om våre verneområder. Hvem har 
ansvar for hva.

2015/1827

ST Gåsvatnan landskapsvernområde. Viggo 2015/1258



38/2015 Skogmo. Klage på avslag på søknad om 
utbygging av hytte

ST
39/2015

Gåsvatnan landskapsvernområde. Sture 
Alvsaker. Dispensasjon for bruk av helikopter for 
frakt inn til privat hytte

2013/2765

ST 
40/2015

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om bygging 
av altan/platting på hytte ved Nordskardvatnet -
Andreas Haugen

2015/3657

ST 
41/2015

Klage på avslag - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Utvidelse av hytte - Joar 
Lillerødvann

2015/1534

ST 
42/2015

Besøksstrategi for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre

2015/4072

ST 
43/2015

Informasjonsstrategi for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre

2014/7648

ST 
44/2015

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Rana 
turistforening. Søknad om merking av tursti

2013/618

ST 
45/2015

Rago, Sjunkhatten, Junkerdal og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalparker. Salten Naturlag, 
Prosjekt Salten flora. Klage på vilkår i 
dispensasjon.

2014/3376

ST 
46/2015

Eventuelt 2003/577

ST 31/2015 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll godkjennes

ST 32/2015 Delegerte saker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015



Styrets vedtak – enstemmig:

De delegerte sakene tas til orientering

DS 13/2015 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved 
Botnvasstjørnan, Kjerrtoppen - Atle S Vorren - Stein Ole Vorren

DS 14/2015 MIDNOR - Søknad om motorferdseldispensasjon .  Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Anne Tømmerdal / Finn Rusaanes

DS 15/2015 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for kjøring til 
privat hytte ved Storrosnavatn - Oddbjørn Paulsen

ST 33/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Referatsaker tas til orientering

RS 14/2015 Distriktsplan for Saltfjellet Reinbeitedistrikt

RS 15/2015 MIDNOR - Høring - Distriktsplan - Hestmannen / Strandatindene 
reinbeitedistrikt

RS 16/2015 Forespørsel ang utlegg av geocacher i Rago nasjonalpark.

RS 17/2015 Sikring av tavle - Fykanvatnet

RS 18/2015 Bekreftelse på anmeldt  forhold

RS 19/2015 Kjentmannskjøring 2015 i Salten

ST 34/2015 Høring av reivsjon og plan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og omkringliggende verneområder - Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015



Styrets vedtak – 8 mot 2 stemmer:

Saken utsettes til neste styremøte

Styrets behandling

Styret behandlet syv av de 15 oppsatte punktene før de valgte å utsette saken. Styret var 
enige om at det skulle være anledning for å sette opp mobilmaster i parken, og at 
jernbane / E6 burde tas ut fra det vernede arealet. Styret ønsket ikke å uttale seg i saker 
som omhandlet utvidelse av vernet, og følte dette var utenfor deres virkeområde. 

Styret vil at neste saksfremlegg skal være mer tematisk og at man gjør vurderinger i hht. 
verneform og utvidet areal. 

Forslag til vedtak – Revisjon av vernet: 

1. Hávvamåhkke: Nordland nasjonalparkstyre støtter utvidelse av verneområdet i 

Hávvamåhkke. 

2. E6 og jernbane: Midtre Nordland nasjonalparkstyre støtter Fylkesmannens forslag 

til å trekke vernegrensen bort fra E6 og jernbane.

3. Stor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: Midtre Nordland nasjonalparkstyre støtter 

forslaget til Fylkesmannen om å innlemme Saltfjellet LVO, Gåsvatnan LVO, Storlia 

NR og Semska-Stødi NR i Saltfjellet-Svaritsen nasjonalpark, men stiller seg 

undrende til at Dypen NR som ligger midt i Saltfjellet LVO, ikke skal inngå i en stor 

nasjonalpark. Vi ber om at dette tas opp til ny vurdering. Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre er uenig i arbeidsutvalgets forslag om at Saltfjellet LVO og 

Gåsvatnan LVO skal beholdes og at Semska–Stødi NR skal innlemmes i 

Saltfjellet LVO.

4. Private grunn i Tømmerdal/Russånes: Midtre Nordland nasjonalparkstyre er uenig 

med arbeidsutvalget i deres ønske om å justere grensen for Gåsvatnan LVO for å 

ta ut arealer med privat grunn.

5. Utvidelse av bygninger: Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener det ikke er riktig 

at arealet på bygninger skal følge de kommunale bestemmelsene i 

arealplanleggingen. Derimot er vi enige med arbeidsutvalget at alle hytte som 

ønsker det skal kunne føre opp et mindre frittstående utedo.

6. Mobilmaster: Midtre Nordland nasjonalparkstyre er enig med arbeidsutvalget i at 

det bør være mulig å etablere mobilmaster inne i nasjonalparken. 

7. Skjøtsel på Bredek, Granneset og Stormdalshei: Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre mener at forvaltningsmyndighetens midler primært bør nytte til 

ivaretagelse av verneverdier. Dersom grunneiere ønsker å ivareta andre områder 

av mer estetisk karakter bør der være åpning for dette. Hvilke områder det gjelder 

bør angis i forvaltningsplan.

8. Host av ved til hytter og gammer i reindrifta: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

mener at hogst av ved til hytter og gammer i reindriftsnæringen bør være et 



direkte unntak i forskriften, men dette må knyttes opp mot forvaltningsplanen slik 

at man ikke gjennomfører hogst i skogområder med store naturfaglige, eller 

kulturfaglige verdier.

9. Motorbåt i reindrifta: Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forståelse for at 

reindrifta har behov for motoriserte hjelpemidler. Det gjelder både motorbåt og 

helikopter. Det er langt å foretrekke at man her åpner for unntak fra 

motorferdselforbudet for motorbåt og helikopter enn at vi her får en utstrakt bruk 

av barmarkskjøretøy

10.Skiløyper: Midtre Nordland nasjonalparkstyre støtter forslaget om at oppkjøring av 

skiløype til Reinhornrennet, Trollhaugan – Godhøla, Beiarfjellet-Stabbursdalen bør 

innarbeide et direkte unntak i forskriften. Samtlige av disse løypene bør angis på 

kart som følger saken videre til sentrale myndigheter.

11.Kjøretrase til Jarbrufjell gård: Midtre Nordland nasjonalparkstyre registrerer at det 

er sprik i de forslagene som frammes fra FM og AU. I praksis gjelder dette 

kjøresporet/veien inn i til Jarbrufjell gård.  Det viktigste her er å få avklart status for 

denne veien/kjøresporet. 

12.Årejakt: Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at åtejakt for jerv bør beskrives 

i forskrifta med henvisning til en helhetlig åtejaktplan.  

13.Erstatningskrav: Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener høringsdokumentet er 

mangelfullt nå det gjelder erstatning. Private grunneiere i landskapsvernområdet 

bør få utbetalt erstatning dersom vernekategori endres. 

14.Saltslikkestein: Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at utlegging av 

saltslikkestein bør utredes i forhold til økologiske konsekvenser for sårbar 

høyfjellsnatur før man åpner opp for det i verneforskriften.

15.Trimkasser, geocacher, viltkamera og poster: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

mener det er viktig nå som forskriftene skal oppdateres at «nye» elementer som 

trimkasser, trimposter, viltkamera og poster for geocaching behandles i 

forskriftene. Midtre Nordland Nasjonalparkstyre mener at for oppsetting av 

viltkamera som inngår i forvaltningsrelaterte problemstillinger bør det være et 

direkte hjemla unntak, mens »private» viltkamera bør være søknadspliktig.

Utsetting av trimkasser/trimposter bør etter vår mening knyttes opp mot 

forvaltningsplan mens utlegging av geocachingposter bør være søknadspliktig.

Forslag til vedtak – Utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana og Rødøy 
kommuner: 

Nasjonalparkstyret støtter seg til Fylkesmannens forslag til nye grenser og opprettelsen 
av Melfjorden landskapsvernområde i forbindelse med utvidelse i Rødøy og Rana 
kommuner, med følgende kommentar:

- Forskrift for Blakkådalen naturreservat bør ha en dispensasjonsbestemmelse som 

åpner opp for uttak av lauvtrevirke til Skogstua (Statskog)



ST 35/2015 Høring - Utkast til Distriktsplan Hestmannen/Strandtinden 
reinbeitedistrikt - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen, men ønsker at setningen: «Vi oppfordrer reinbeitedistriktet til å ta del i 
høringen om revisjon av vernet, slik at disse opplysningene om kjøretraseer også 
kommer med i verneplanarbeidet» skal flyttes opp fra vurderinger til vedtak. 

Endelig vedtak: 

Nasjonalparkstyret stiller seg positiv til mye av innholdet i distriktsplanen, men foreslår at 
behov for fremtidige gjerder utdypes (størrelse, omfang, tidsperiode), samt en 
konkretisering av omfanget (antall kjøretøy) på de oppnevnte kjøretraseene. 
Distriktsplanen kan også være mer tydelig på hvilke tiltak som er søknadspliktig og hva 
som er unntatt fra søknadsplikt i henhold til verneforskriftene.

Vi oppfordrer reinbeitedistriktet til å ta del i høringen om revisjon av vernet, slik at disse 
opplysningene om kjøretraseer også kommer med i verneplanarbeidet. 

Forslag til vedtak

Nasjonalparkstyret stiller seg positiv til mye av innholdet i distriktsplanen, men foreslår at 
behov for fremtidige gjerder utdypes (størrelse, omfang, tidsperiode), samt en
konkretisering av omfanget (antall kjøretøy) på de oppnevnte kjøretraseene. 
Distriktsplanen kan også være mer tydelig på hvilke tiltak som er søknadspliktig og hva 
som er unntatt fra søknadsplikt i henhold til verneforskriftene. 

ST 36/2015 Søknad om tillatelse til utlegging og motorisert transport av åte og 
bruk av viltkamera - Prosjekt utmark

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015



Styrets vedtak – enstemmig:

Begge vedtak som innstillingen

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.september 2015 – 15.februar 2016.
- 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 trær 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 den aktuelle jakthytta om at dispensasjon
           for motorisert transport opp til hytta skal kunne benyttes til transport av åte.
- Dispensasjon gis for å transportere åte med de innvilgede turene for transport av

  utstyr og materiell opp til hytta gitt i dispensasjon av 20.03.2015 til hytteeier Erik Hugås.
- 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 15.02.2016.
- 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 37/2015 Informasjon om våre verneområder. Hvem har ansvar for hva.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar den framlagte informasjonen til orientering. Sekretariatet 
videresender denne til aktuelle samarbeidsparter og sammenstiller eventuelle tilbakemeldingene 
innen 01.01.2016.

ST 38/2015 Gåsvatnan landskapsvernområde. Viggo Skogmo. Klage på avslag 
på søknad om utbygging av hytte

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge og saken oversendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse

ST 39/2015 Gåsvatnan landskapsvernområde. Sture Alvsaker. Dispensasjon 
for bruk av helikopter for frakt inn til privat hytte

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



Forslag til vedtak

Sture Alsaker gis med dette dispensasjon fra verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde 
for lavtflyging og landing med helikopter ved egen hytte på Store Gåsvatn.

Dispensasjonen gjelder for august, september og oktober 2015.
Dispensasjonen gjelder for to turer/to landinger.
Dispensasjonen gjelder for korteste ved fra verneområdets grense og inn til hytta.
Lavtflyging over selve Store Gåsvatnet tillates ikke da dette kan medføre at eventuelle hekkende 
våtmarksfugl forstyrres.
Før dispensasjonen nyttes må det tas kontakt mot Saltfjellet Reinbeitedistrikt.

ST 40/2015 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om bygging av altan/platting 
på hytte ved Nordskardvatnet - Andreas Haugen

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Wanja Jensen gis avslag på søknad om tillatelse til bygging av altan/platting på hytte ved 
Nordskardvatnet innenfor Sjunkhatten nasjonalpark i henhold til § 3 pkt. 1.1 i verneforskriften.

ST 41/2015 Klage på avslag - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Utvidelse av 
hytte - Joar Lillerødvann

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar ikke klagen til følge og opprettholder sitt vedtak 
om avslag og sender klagen over til Miljødirektoratet for endelig behandling. 

ST 42/2015 Besøksstrategi for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen men endret ordlyd i første avsnitt.

Endelig vedtak:
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker en besøksstrategi som legger til rette for økt 
besøk i nasjonalparkene der naturverdiene og hensyn til reindrifta blir ivaretatt. Enkelt 
friluftsliv skal være utgangspunktet for besøket. 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark – Midtre Nordland nasjonalparkstyre avventer med å 
innlemme besøksforvaltning inn i besøksstrategien til styret frem til at ny forvaltningsplan 
skal utarbeides, etter at det er fattet vedtak om ny avgrensning og nye forskrifter. 

Junkerdal nasjonalpark – mål for besøksforvaltning utformes i forbindelse med revidering 
av forvaltningsplanen for nasjonalparken. I forbindelse med arbeidet gjennomføres en 
sårbarhetsanalyse for de områder / stitraseer som kan være aktuelle for en satsing på 
økt besøk.

Rago nasjonalpark - Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser ikke behov for å legge til 
rette for økt besøk i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret skal arbeide med miljømessig 
verdiskaping i form av tiltak for å begrense belastningen på verneverdier i 
nasjonalparken i de meste besøkte områdene.

Sjunkhatten nasjonalpark – det meste er avklart i ny forvaltningsplan, der det skal legges 
til rette for mer besøkt i områdene knyttet til innfallsporter. 

Láhko nasjonalpark – det jobbes med å få besøksforvaltning inn i forvaltningsplanen for 
Láhko nasjonalpark. Det vil være uproblematisk å øke ferdselen langs de eksisterende 
stiene. I tillegg kan man benytte sårbarhetsanalysen til å avdekke om det er områder 
man ikke ønsker noe mer ferdsel. 

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker en besøksstrategi som legger til rette for økt 
besøk i nasjonalparkene (med unntak Rago) der enkelt friluftsliv skal være 
utgangspunktet for besøket. 



Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark – Midtre Nordland nasjonalparkstyre avventer med å 
innlemme besøksforvaltning inn i besøksstrategien til styret frem til at ny forvaltningsplan 
skal utarbeides, etter at det er fattet vedtak om ny avgrensning og nye forskrifter. 

Junkerdal nasjonalpark – mål for besøksforvaltning utformes i forbindelse med revidering 
av forvaltningsplanen for nasjonalparken. I forbindelse med arbeidet gjennomføres en 
sårbarhetsanalyse for de områder / stitraseer som kan være aktuelle for en satsing på 
økt besøk.

Rago nasjonalpark - Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser ikke behov for å legge til 
rette for økt besøk i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret skal arbeide med miljømessig 
verdiskaping i form av tiltak for å begrense belastningen på verneverdier i 
nasjonalparken i de meste besøkte områdene.

Sjunkhatten nasjonalpark – det meste er avklart i ny forvaltningsplan, der det skal legges 
til rette for mer besøkt i områdene knyttet til innfallsporter. 

Láhko nasjonalpark – det jobbes med å få besøksforvaltning inn i forvaltningsplanen for 
Láhko nasjonalpark. Det vil være uproblematisk å øke ferdselen langs de eksisterende 
stiene. I tillegg kan man benytte sårbarhetsanalysen til å avdekke om det er områder 
man ikke ønsker noe mer ferdsel. 

ST 43/2015 Informasjonsstrategi for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen, men styret poengterte at styret måtte følge vedtektene med tanke på 
rapportering til Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland. 

Forslag til vedtak

Årsmelding for 2014 og 2015 utgår og tidsressursen legges til å holde Facebook- og 
nettsiden oppdatert gjennom hele året. Midtre Nordland nasjonalparkstyrets informasjon 
skal fordeles på styrets hjemmeside og Facebook-side etter følgende inndeling: 

Hjemmeside:
- Viktige nyhetssaker

- Bilder av verneverdier

- Informasjon om nasjonalparkstyret – styremedlemmer, styremøter, styredokumenter og 

info om ulike utvalg. 



- Forvaltningsplaner

- Prosesser knyttet til verneplan- forvaltningsplanarbeid – høringsfrister, folkemøter, o.l. 

- Fagrapporter

- Lovverk - relevante lover og forskrifter 

- Kart / karttjenester

Facebook:
- Lenker til overnevnte nettsideinnhold

- Praktisk informasjon som f.eks. søknadsfrister, ferieavvikling, styremøter, etc.

- Populistiske nyhetssaker om/i våre verneområder

- Arrangementer

- Bilder fra verneområdene

- Annen kontakt ut til publikum

ST 44/2015 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Rana turistforening. Søknad om 
merking av tursti

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – 6 mot 4 stemmer:

Styret ønsket å ta ut siste avsnitt, og ta med et vilkår om at det kan gis tillatelse til å 
merke stien som ordinær T-merking etter merkehåndbokas mal. De ønsket også at 
ordlyden i fjerde avsnitt endres og blir mer bestemt. 

Endelig vedtak: 
Rana turistforening/Bodø og Omegns Turistforening gis med dette dispensasjon fra 
verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for merking av historisk vandrerute 
på strekningen «sletta øst for Steinfjellet og ned til Russånes i Saltdalen».

Det gis dispensasjon for følgende:
 Oppsetting av skilt som viser hvor den historiske vandreruta tar av fra den T-

merka stien til Tretnes.

 Oppsetting av merker som angir at dette er en historisk vandrerute (prosjektets 

egen logo).

 Ordinær T-merking etter merkehåndbokas mal

Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil anmode turistforeningene om at det lages en GPS-
sti som angir aktuell trase og at denne legges ut på turistforeningenes heimesider.

Turistforeningene skal rydde opp og flytte bort noen av de rødmerka steinene og de T-
merka steinene, som står i stolpemurene



Forslag til vedtak

Rana turistforening/Bodø og Omegns Turistforening gis med dette dispensasjon fra 
verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for merking av historisk vandrerute på 
strekningen «sletta øst for Steinfjellet og ned til Russånes i Saltdalen».

Det gis dispensasjon for følgende:
 Oppsetting av skilt som viser hvor den historiske vandreruta tar av fra den T-merka stien 

til Tretnes.

 Oppsetting av merker som angir at dette er en historisk vandrerute (prosjektets egen logo).

Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil anmode turistforeningene om at det lages en GPS-sti som
angir aktuell trase og at denne legges ut på turistforeningenes heimesider.

Turistforeningene burde også vurdere om man skulle rydde litt opp i og flytte bort noen av de 
rødmerka steinene og de T-merka steinene, som står i stolpemurene

Det presiseres at denne dispensasjonen ikke gjelder merking som ordinær turistforeningssti (med 
røde T-er).

ST 45/2015 Rago, Sjunkhatten, Junkerdal og Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalparker. Salten Naturlag, Prosjekt Salten flora. Klage på vilkår i 
dispensasjon.

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak i saken og klagen 
oversendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

ST 46/2015 Distriktsplan for Saltfjellet Reinbeitedistrikt. Innspill til planen på 
bakgrunn av at den er sendt  til orientering før den vedtas



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at den foreliggende utkast til distriktsplan danner et 
godt utgangspunkt for å utarbeide flerårige dispensasjoner for barmarkkjøring, men det er behov 
for noe mer detaljer vedrørende de førskjellige kjøretraseene. Det enkleste her at det i 
distriktsplanen innarbeides et kart som angir de forskjellige kjøretraseene og andre områder der 
det er behov for å benytte barmarkkjøretøy. Midtre Nordland nasjonalparkstyre inviterer til en 
dialog om og et samarbeid med å kartfeste de forskjellige kjøretraseene for derved å komme fram 
til kjøretraseer som medfører minst mulig skade og som vil dekke distriktets behov i størst mulig 
grad.

Vi registrerer at det i foreliggende plan ikke er noen planer for nye bygninger og gjerder.

ST 47/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.08.2015

Styrets vedtak – enstemmig:

Vedtak i sak 47/2015

Midtre Nordland nasjonalparkstyre trekker anmeldelsen datert 17. mars 2015.  

Arne Hammer (Politistasjonsjef Bodø politistasjon) var til stede på Midtre Nordland 
nasjonalparkstyrets styremøte 27. aug. 2015. Hammer viste til anmeldelsen fra 
nasjonalparkstyret fra  17. mars 2015, og ønsket en dialog med Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre.

Begrunnelse:
I et dialogmøte 28. mai 2015 mellom Salten politidistrikt, Røde Kors, Fylkesmannen i Nordland 
og Midtre Nordland nasjonalparkstyre kom det fram at de interne rutinene i Politiets 
operasjonssentral hadde vært for dårlig i forhold til å tolke rundskrivet som definerer 
Kjentmannsturer og Sikringsturer. 

Arne Hammer har informert Midtre Nordland Nasjonalparkstyre om de interne rutinene i politiet, 
og gjort rede for hvordan politiet har styrket rutinene og kompetanse på tolkninga av 
Kjentmannstur og Sikringstur. Det er også ønskelig fra politiets side å kurse sine ansatte på 
miljøfeltet i forbindelse med omstrukturering til Nordland politidistrikt.



Et nytt dialogmøte mellom vernemyndighet, Røde Kors og Politiet skal finne sted 27. oktober 
2015 der nevnte aktører har en intensjon om å komme fram til en felles forståelse for begrepene 
Sikringstur og Kjentmannskjøring og hvilke dispensasjoner som gjelder for hjelpekorpsene. 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener at vi har økt kunnskapen og bevisstheten i politiets 
operasjonssentral, samtidig som man har fått i gang en god dialog med Røde Kors som vil føre til 
en felles forståelse om gjeldende regelverk rundt Sikringsturer og Kjentmannsturer. 

Nasjonalparkstyret er kjent med at saken videre kan behandles etter offentlig påtale, men styret 
ser ikke behov for å opprettholde anmeldelsen fra 17. mars 2015.


