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ST 11/2014 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.06.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll fra styremøte 27.juni 2014 godkjennes

ST 12/2014 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.06.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Noe meningsutveksling om det er behov for at alle referatsaker skal inn i sakslista.



RS 7/2014 Referat fra møte med Bodø kommune, BOT og Bodømarkas venner

RS 8/2014 Nylagt bru ved inngangen til Finnkonakken

RS 9/2014 MIDNOR - Vedtak - Dispensasjon fra kommuneplanen - Utlegging av 
flytebrygge - 71/7 Sjunkan - Sørfold

RS 10/2014 Møte om Storvollen innfallsport

RS 11/2014 Innfallsporten til Saltfjellet via Storvoll

RS 12/2014 Første utvalgsrunde av piloter for implementering av besøksforvaltning i 
Norges nasjonalparker

RS 13/2014 Angående gjerde langs jernbanelinja over Saltfjellet og oppfølging av vilkår i 
dispensasjon fra verneforskriftene - Saltfjellet landskapsvernområde

RS 14/2014 Møte med Saltdal kommune om scooterløype

RS 15/2014 Midtre Nordland nasjonalparkstyre (Saltfjellet- Svartisen NP, Junkerdal NP, 
Rago NP, Sjunkhatten NP, Láhko NP, Gåsvatnan LVO, Saltfjellet LVO)

RS 16/2014 Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder - Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre

RS 17/2014 Restmidler 1420.31

RS 18/2014 Utlysning av midler til utvikling av forvaltningsknutepunkt

RS 19/2014 Søknad om knutepunktsmidler 2014 - Miljødirektoratet

RS 20/2014 Nasjonalparkstyrets vedtak vedrørende dispensasjon fra verneforskriften til 
frakt av materiell og personell i forbindelse med reparasjon av tak på Bjellåvasstua ved 
Nordre Bjellåvann i Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark, brev fra Miljødirektoratet

RS 21/2014 Prosjekt naturbasert turisme i verneområder, Universitetet i Tromsø

RS 22/2014 Referat fra oppstartmøte 5.mars 2014 Skiltgruppa - Samarbeidsprosjekt 
skilting Finneid - Sulitjelma

RS 23/2014 Møtereferat fra møte 200314 skilting Finneid -  Sulitjelma

RS 24/2014 Valg av piloter for implementering av besøksforvaltning

RS 25/2014 Stenging av Bukkhågstua i kalvings- og pregingstiden for rein 2014

ST 13/2014 Delegerte saker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.06.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Ingen merknader til de delegerte sakene.



DS 10/2014 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet -
Gildeskål jeger og fiskeforening

DS 11/2014 Dispensasjon for motorisert transport av ved til gapahuken Øvre Tollådal -
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Trones skole

DS 12/2014 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert transport til 
hytte ved Nordre Viskisvatn - John Arne Norbergsen

DS 13/2014 Dispensasjon for motorisert transport i forbindelse med utbedring av hytte 
ved Store Gåsvatn, Gåsvatnan landskapsverneområde - Jan Kristensen

DS 14/2014 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til uttransport av felt elg 
med bruk av snøscooter og/eller ATV med belter i Øvre Valnesfjord - Bernt Gunnar 
Østerkløft

DS 15/2014 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde -
Tillegg til dispensasjon for motorisert transport til Saltfjellstua - Rana Turistforening

DS 16/2014 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Olav Kristensen

DS 17/2014 Dispensasjon for motorisert transport av materialer til Midtistua innenfor 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Bodø og omegn Turistforening

DS 18/2014 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert transport til 
hytte ved Kjemåvatnet - Bård Ellingsen

ST 14/2014 Skisse til forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
før oversending til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre godkjenner skisse til forvaltningsplan for oversendelse til 

faglig gjennomgang i Miljødirektoratet. Arbeidsutvalget får seg forelagt Miljødirektoratets 

tilbakemeldinger og dersom disse ikke medfører vesentlige endringer vil arbeidsutvalget kunne 

godkjenne at skissen sendes ut på høring sammen med revisjon av Saltfjellet-Svartisen og 

omkringliggende verneområder og verneplan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

i Rana og Rødøy kommuner. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.06.2014 

Styrets behandling
Sekretariatet presenterte skissa til forvaltningsplan, bakgrunn og struktur i dokumentet. 
Kap. 4 om brukerinteresser ble gjennomgått i plenum tema for tema. 

Generelt mente styret at skissa var tilfredsstillende, men at hensynet til brukergruppene var for lite 
vektlagt og kunne vært framstilt noe mer positivt.

Ved vedtaksbehandling ble forslag fra representanter i styret satt opp mot teksten slik den forelå i skisse 
til forvaltningsplan. 



Navn på Bjøllådalen:  
Johan Petter Røssvoll mente skrivemåten skulle være Bjellådalen. Madsen opplyste om at de offentlige 
organer etter Lov om stadnamn § 9 skal forholde seg til vedtatt skrivemåte. Det pågår en navnesak, 
statens kartverk navnesak 14/2011, der Rana kommune har innstilt på skrivemåte Bjellådalen. Denne er 
så vidt vites ikke vedtatt. Inntil nytt vedtak foreligger følger skrivemåten godkjent og anbefalt 
skrivemåte.

Motorkjøretøy på barmark.
I skissa til forvaltningsplan er det lagt inn at det bør brukes belter på barmarkskjøretøyer i reindrifta. 
Likeledes når det gjelder landbruksnæringa for eventuell motorferdsel for uttransport av syke/skadde 
bufe og tamrein i medhold av lov om dyrevelferd. For bruk av ATV ved utfrakt av elg sier skissa at det 
skal benyttes belter. Med henvisning til forsøk i Oppland med bruk av ATV mente styreleder Siv 
Mossleth at det ikke var faglig grunnlag for å be om bruk av belter da det var kjøreatferd som var viktig 
for hvilket avtrykk kjøretøyet setter, hun satte fram forslag om å ikke skille mellom ATV med og uten 
belter gjennomgående i skissa til forvaltningsplan. 
Styrets vedtak til endring – enstemmig:
Nasjonalparkstyret skiller ikke mellom ATV med og uten belter i sin skisse til forvaltningsplan.

Reindrift og uttak av ved til hytter og gammer:
Representanter i styret ønsker at skisse til forvaltningsplan skal følge arbeidsutvalgets alternativt forslag 
til forskrift her slik at reindriftas uttak av ved til hytter og gammer ikke er søknadspliktig, dvs. som i 
eksisterende forskrift. 
Styrets vedtak til endring – enstemmig:
Skisse til forvaltningsplan følger arbeidsutvalgets alternative forslag til forskrift, slik at reindriftas uttak 
av ved til hytter og gammer ikke er søknadspliktig. 
Det legges inn fotnote om at det er gjort en slik vurdering.

Reindrift - fullmakt til leiekjører:
Representanter i styret mener det kan bli praktisk vanskelig dersom kun leder i distriktet kan skrive under 
fullmakt til leiekjørere. 
Styrets vedtak til endring – enstemmig:
Fullmakt til leiekjører skal være underskrevet av enten leder i distriktet, sidaandelsinnehaver eller 
fylkesmannen ved reindriftsagronomen.

Landbruk - omtale av dagens bruk: 
I omtalen av dagens bruk tas presiseringen av hvor det beiter storfe bort, da dette kan endre seg over tid.
Under forvaltningsmål tas Jordbrua inn som et område der nasjonalparkstyret ønsker å opprettholde og 
skjøtte kulturlandskapet.
Det ble stilt spørsmål ved dagens praksis om at all hogst av ved må skje sommerstid og hentes vinterstid. 
Det er i skissa ikke lagt opp til at hogst må skje sommerstid. Men det er naturlig at hogst skjer utenom 
hekketid.

Motorkjøretøyer i landbruksøyemed: 
Representanter i styret foreslo at beltekjøretøy på vinterføre må tillates for landbruksnæringa og at 
motorkjøretøyer kan tillates langs eksisterende vei for utøvere av tradisjonelt landbruk. Dette for å unngå 
at slike søknader må behandles etter § 48. Dette er i tråd med arbeidsutvalgets alternative forslag til 
forskrift, nevnt som § 3 punkt 6.3 k. 
Styrets vedtak til endring – enstemmig:
Beltekjøretøy på vinterføre tillates for landbruksnæringa og motorkjøretøyer kan tillates langs 
eksisterende vei for utøvere av tradisjonelt landbruk. 

Naturressurser:
Under status må også ATV som aktuelt kjøretøy for utfrakt av felt elg tas med under omtale av 
storviltjakt.

Private hytter og maksimalt bygningsareal:



Representanter i styret ønsket ikke at forvaltningsplanen setter et eget øvre tak på bygningsareal og 
fremmet forslag om at maksimal størrelse knyttes kun til kommunale planer etter plan- og 
bygningsloven. 
Styrets vedtak til endring med 4 mot 3 stemmer, 2 representanter avsto fra å stemme.
Øvre tak for bygningsareal i skissa til forvaltningsplanen tas ut, maksimal bygningsareal knyttes kun til 
kommunale planer etter plan- og bygningsloven. 

Ferdsel:
I omtalen av startpunkter må Trollhaugan tas med. Videre må også næringsaktører nevnes under ikke 
søknadspliktige så lenge turene skjer til fots. 
I omtalen av åpne husvær ble det gitt noen flere opplysnigner om Bjerkbua i Bjøllådalen og 
Kvitsteindalskøta.

Åpne hytter og maksimalt bygningsareal:
Representanter i styret ønsket ikke at forvaltningsplanen setter et eget øvre tak på bygningsareal og 
fremmet forslag om at maksimal størrelse knyttes kun til kommunale planer etter plan- og 
bygningsloven. 
Forslaget falt med 6 mot 3 stemmer.
Som i skissa til forvaltningsplanen; det settes et eget øvre tak for maksimal bygningsareal i 
forvaltningsplanen.

Åpne hytter og motorferdsel
I skissa foreslås en innstramning i praksis i og med at det sies at tillatelser til persontransport for 
rundvask av turistforeningens hytter i Saltfjellet ikke lenger kommer til å innvilges. Sekretariatet 
begrunnet forslaget med at det er et mål å begrense motorisert ferdsel i nasjonalparken, personbefordring 
som hovedregel skal ikke tillates og denne aktiviteten må kunne kombineres med annen motorferdsel til 
hyttene, for eksempel frakt av ved og gass. 
Styrets vedtak – enstemmig:
Det vil ikke bli gitt tillatelse til persontransport i forbindelse med rundvask av turistforeningens hytter i 
Saltfjellet, denne aktiviteten kombineres med annen motorferdsel til hyttene.

Åpne hytter tiltak:
Styret ønsker at første tiltak angående transport til de åpne hyttene gjøres mer generelt og ikke knyttet til 
Fjelltjenesten/SNO, slik: «Sikre midler og ressurser til å bidra med nødvendig transport av ved, utstyr og 
reinhold til de åpne husværene».

Motorferdsel retningslinjer for forvaltningen

Landbruk
1. Forslag om å endre første kulepunkt; «Det gis ikke tillatelse til bruk av barmarkskjøretøy, unntatt i helt 

spesielle tilfeller» til «Det gis tillatelse til bruk av barmarkskjøretøy i helt spesielle tilfeller». 
Styrets vedtak til endring – enstemmig: 
Første kulepunkt endres til: «Det gis tillatelse til bruk av barmarkskjøretøy i helt spesielle tilfeller». 

2. Forslag om å fjerne siste setning i tredje kulepunkt: «Det gis ikke tillatelse til persontransport» da 
formålet med å gi tillatelser til helikopter/småfly/mikrofly eller snøskuter i spesielle tilfeller er å finne og 
få dyrene hjem, og å sette ut personer der dyrene finnes er da nødvendig.
Styrets vedtak til endring – enstemmig:
Tredje kulepunkt endres til: «Det gis ikke dispensasjon for bruk av motorisert kjøretøy for leting etter 
bufe. Unntak er ved spesielle tapssituasjoner eller tidlig snøfall. Det kan da gis begrenset tillatelse til 
bruk av helikopter/ småfly/ mikrofly eller snøskuter».

Privat hytter
3. Forslag om å øke øvre antall turer for frakt av varer og utstyr fra 6 til 8.

Styrets vedtak med 5 mot 4 stemmer:
Som i skissa til forvaltningsplanen; antall turer for frakt av varer og utstyr settes til 6 turer pr. sesong.



Rovviltjakt
4. Parentes i andre kulepunkt: «(trenger tillatelse fra nasjonalparkstyret)» er ikke nødvendig da 

åteutlegging uansett må godkjennes av nasjonalparkstyret. 

Tilrettelegging og skjøtsel
Litt diskusjon rundt tiltaket om å få oversikt over tilfeller av uønsket materialbruk i tilretteleggingstiltak 
(eksempelvis trykkimpregnerte materialer i bruer og klopper) og skifte disse ut med mer miljøvennlig 
materiale. Sekretariatet ga innspill om at det bør lages en plan for hvilken standard tiltak
nasjonalparkstyret er inne og finansierer skal ha, og det bør tas en diskusjon på hvilke materialer som 
skal anvendes til ulike formål. På sikt bør en få ut av sirkulasjon impregnerte materialer av gammel type 
impregnering.

Styrets vedtak - enstemmig

Midtre Nordland nasjonalparkstyre godkjenner skisse til forvaltningsplan med vedtatte 

endringer, for oversendelse til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet. Arbeidsutvalget får seg 

forelagt Miljødirektoratets tilbakemeldinger og dersom disse ikke medfører vesentlige endringer 

vil arbeidsutvalget kunne godkjenne at skissen sendes ut på høring sammen med revisjon av 

Saltfjellet-Svartisen og omkringliggende verneområder og verneplan for utvidelse av Saltfjellet-

Svartisen nasjonalpark i Rana og Rødøy kommuner. 

ST 15/2014 Søknad om dispensasjon for innsamling av planter i Saltfjellet-
Svartisen NP, Junkerdal NP, Gåsvatnan LVO og Saltfjellet LVO - Prosjekt 
Saltens Flora

Forslag til vedtak

Prosjekt Saltens Flora gis dispensasjon fra

Kap IV, punkt 2.1 i forskriften for Saltfjellet-Svartisen NP og 
§ 3, punkt 2.1 i forskriften for Junkerdal NP, for innsamking av planter i forbindelse med 
Salten Naturlag sine kartleggingsarbeider i 2014.

Dispensasjonen gjelder ikke for arter som på Den Norske rødlista fra 2010 har status 
NT, VU, EN, og CR.

Det kan kun tas et - to eksemplarer av en art fra hver forekomst.

Midtre Nordland Nasjonalpark styre ønsker beskjed om når alle registreringer er på 
plass i Artsdatabankens sitt rapporteringssystem. Dette bør skje i løpet av 2014.

I Saltfjellet LVO og Gåsvatnan LVO er plantelivet ikke særskilt vernet. Det er derfor ikke 
behov for særskilt dispensasjon for innsamling av planter fra disse områdene



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.06.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 16/2014 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Årsmelding 2013

Forslag til vedtak

1. Styret har følgende innspill/merknader til «Utkastet til årsmelding 2013» 

a. …………………….

b. ……………………..

2. Midtre Nordland nasjonalparkstyre godkjenner framlagte utkast, med ønskede innspill / merknader 

innarbeidet, som styrets årsmelding for 2013.

3. Sekretariatet bes om å distribuere Midtre Nordland nasjonalparkstyres årsmelding for 2013 på styrets 

nettside og til kommuner, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.06.2014 

Styrets behandling:

Hilde F. Johansen foreslo enkelte endringer i oppsettet for årsmeldinga for å gjøre den mer 
leservennlig.

Styrets vedtak – enstemmig:

1. Årsmelding for 2013 godkjennes. 

2. I seinere årsmeldinger skal gjennomførte og planlagte tiltak i «Bestillingsdialogen» flyttes 
fram under avsnittet om  tiltaksmidler.

ST 17/2014 Evaluerining av delegastsjon til forvaltere etter ca ett år

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har gode erfaringer med delegering av myndighet til 
forvalterne for en del kurante saker hvor det i vernebestemmelsene finnes spesifiserte 
dispensasjonshjemmeler. Det viktigste her vurderes å være at man yter bedre service 
til søkere som da får raskere svar på sine henvendelser og at styret fritas for mye 
rutinepreget arbeid.



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 27.06.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 18/2014 Delegering av myndighet Lahko nasjonalpark

Forslag til vedtak

Styret delegerer myndighet til forvalterne i følgende saker for Lahko nasjonalpark:

Kap 6. 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til¨:

a) Øvingskjøring for formål nevnt i pkt. 6.2 a).

b) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold, i samsvar med 

forvaltningsplan.

c) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3.

d) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til 

hytter i området og gammer i Kvitsteinsdalen i samsvar med godkjent forvaltningsplan. 

e) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

vedlikehold og byggearbeider på bygninger, anlegg og innretninger.

f) Bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift i samsvar 

med forvaltningsplan.

g) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for snømåling i forbindelse med eksisterende 

kraftkonsesjoner.

h) Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre for merking og fjerning av merking av 

løype nevnt i pkt. 1.3 i samsvar med forvaltningsplan.

i) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for transport av båter.

j) Bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget langs 

gammel anleggsveg fra Namnlaus til Nedre Navarvatnet for transport av nødvendig 

varer og materiell til Røde kors Hjelpekorps sitt kurssted i samsvar med 

forvaltningsplan.

k) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for transport av varig bevegelseshemmede til egen 

hytte i samsvar med forvaltningsplan, jfr. §5.

l) Bruk av helikopter i forbindelse med utsetting av fisk som er del av konsesjonsvilkår ved 

kraftutbygging.

For reindriften legges det opp til flerårige tillatelser med grunnlag i godkjent distriktsplan 
etter reindriftsloven slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.   

Eventuelle klagesaker på delegerte vedtak skal behandles av styret.

Delegerte saker skal refereres i første påfølgende styremøte.
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Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 19/2014 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til gjennomføring 
av mineral prospektering - SGM AS

Forslag til vedtak
SGM AS gis med dette avslag på søknad om tillatelse til uttak av steinprøver og bekkesediment i 
forbindelse med gjennomføring av prospekterings aktiviteter i Junkerdal nasjonalpark. Avslag gis med 
hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.1 og pkt. 2.1.
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Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 20/2014 Saltfhellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for landing med 
helikopter

Forslag til vedtak

Skog og landskap ved Finn-Arne Haugen gis dispensasjon for landing med helikopter i 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, jfr kap IV punkt 4.1 i forskriften.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- Landing skal kun skje på følgende steder:

 Sør på Glomvassfjellet.

 Sør for Bjellådalen; området ved Aksla

 Stormdalen, rett nord for samløpet mellom Stormdalsåga og Litlestormdalsåga.

- Dispensasjone gjelder i 3 dager i august måned.

- Før dispensasjonen nyttes skal det gis melding til oppsynet for parken, Fjelltjenesten 

ved Kristian Sivertsen tlf. 988 42 329.                                                                                                                         
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Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 21/2014 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert 
transport i forbindelse med tilsyn av drikkevannskilde - Saltdal kommune

Forslag til vedtak

Saltdal kommune v/Tore Roterud gis med dette dispensasjon fra §3 pkt. 6.1 i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark for begrensa bruk av motorisert transport i forbindelse med tilsyn av 
drikkevannskilde - Solvågvatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) snøskutere en (1) dag årlig i perioden mars - april 2015 – 2016
* All kjøring med snøscooter utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt
* Dispensasjonen gjelder transport av personell med snøscooter langs trase fra vernegrensa, over
   Bukkvatnet, langs Solvågvatnet og opp til utløpet av vatnet, se vedlagt kart. Scooterspor til hytter i
   området skal så langt det er mulig følges.
* Ved behov for ekstraordinært tilsyn i forbindelse med utslag på vannprøver ved inntakskum i 
    Solvåglia, gjelder dispensasjonen også lavtflyging og landing med helikopter på angitte punkt, se
   vedlagt kart. Transporten med helikopter skal skje nedenfra Junkerdalen og opp til Solvågvatnet.
* En kortfattet rapport oversendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter utført tilsynstur.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Før transporten utføres skal det gis melding til oppsynet for nasjonalparken; Statskog Fjelltjenesten
   v/ Jim T. Kristensen tlf. 93 42 33 18.
* Dispensasjonen med kart med inntegnet løype skal tas med ved kjøring og forevises ved
  kontroll.
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Styrets behandling

Siv Mossleth bemerket at det ved behov for ekstraordinært oppsyn av vannkilden vinterstid 
kunne være mulig å bruke snøscooter istedenfor helikopter. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Saltdal kommune v/Tore Roterud gis med dette dispensasjon fra §3 pkt. 6.1 i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark for begrensa bruk av motorisert transport i forbindelse med tilsyn av 
drikkevannskilde - Solvågvatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) snøskutere en (1) dag årlig i perioden mars - april 2015 – 2016
* All kjøring med snøscooter utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt
* Dispensasjonen gjelder transport av personell med snøscooter langs trase fra vernegrensa, over
   Bukkvatnet, langs Solvågvatnet og opp til utløpet av vatnet, se vedlagt kart. Scooterspor til hytter i



   området skal så langt det er mulig følges.
* Ved behov for ekstraordinært tilsyn i forbindelse med utslag på vannprøver ved inntakskum i 
    Solvåglia, gjelder dispensasjonen også lavtflyging og landing med helikopter på angitte punkt, se
   vedlagt kart. Transporten med helikopter skal skje nedenfra Junkerdalen og opp til Solvågvatnet.
   På snødekt mark kan eventuelt snøscooter brukes i stedet for helikopter.
* En kortfattet rapport oversendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter utført tilsynstur.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Før transporten utføres skal det gis melding til oppsynet for nasjonalparken; Statskog Fjelltjenesten
   v/ Jim T. Kristensen tlf. 93 42 33 18.
* Dispensasjonen med kart med inntegnet løype skal tas med ved kjøring og forevises ved
  kontroll.

ST 22/2014 Gåsvatnan landskapsvernområde. Søknad om dispensasjon for 
barmarkkjøring, bruk av ATV Stolpen gård

Forslag til vedtak

Stolpen gård, ved Steinar og Øyvind Stolpen gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde for å bruke ATV på 
adkomstveien opp til fjellgården Nordlund av Jarbrufjell i forbindelse med tilsyn av sau 
på utmarksbeite.

Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kapittel IV punkt 7, med hjemmel i kapittel VI, 
punkt 3 andre ledd.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår.

 Dispensasjonen gjelder kun for kjøring på den eksisterende «vegen», fra vernegrensen 

ved Tverrlimyra og fram til gården Nordlund av Jarbrufjell, jfr rødt tykt strek på 

kartutsnittet nedenfor.



 Dispensasjonen gjelder i forbindelse med tilsyn av sau på beite.

 Dispensasjonen gjelder for maks 2 (to) turer pr uke med en ATV i beitesesongen 2014 

og 2015. Beitesesongen er i perioden 15. juni - 15. september.

 Denne dispensasjonen og vedlagte kjørebok skal medbringes under kjøringa og 

forevises ved kontroll

 Vedlagte kjørebok skal fylles ut før dispensasjonen tas i bruk
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Styrets behandling
Da søknaden ikke var vedlagt saksframlegget gjorde sekretariatet oppmerksom på at det var søkt 
om dispensasjon også for Berit Stolpen, samt at det var søkt om dispensasjon fram til 15. 
oktober.

Representanter i styret ønsket da at Berit Stolpen ble lagt til, og at dispensasjonen ble utvidet til 
15. oktober.

Styrets vedtak – enstemmig:

Stolpen gård, ved Berit, Steinar og Øyvind Stolpen gis med dette dispensasjon fra 
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde for å bruke ATV på adkomstveien opp 
til fjellgården Nordlund av Jarbrufjell i forbindelse med tilsyn av sau på utmarksbeite.

Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kapittel IV punkt 7, med hjemmel i kapittel VI, punkt 3 
andre ledd.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår.

 Dispensasjonen gjelder kun for kjøring på den eksisterende «vegen», fra vernegrensen ved 

Tverrlimyra og fram til gården Nordlund av Jarbrufjell, jfr rødt tykt strek på kartutsnittet 

nedenfor.



 Dispensasjonen gjelder i forbindelse med tilsyn av sau på beite.

 Dispensasjonen gjelder for maks 2 (to) turer pr uke med en ATV i beitesesongen 2014 og 2015. 

Beitesesongen er i perioden 15. juni - 15. oktober.

 Denne dispensasjonen og vedlagte kjørebok skal medbringes under kjøringa og forevises ved

kontroll

 Vedlagte kjørebok skal fylles ut før dispensasjonen tas i bruk

ST 23/2014 Oversikt og tilstand til hovedinnfallsporter for nasjonalparkene i 
Midtre Nordland.

Forslag til vedtak

Styret tar den framlagte oversikten til etterretning, og ber sekretariatet utføre nødvendig dokumentasjon 
og registrering for å få en fullstendig oversikt over tilstand og behov ved de forskjellige 
hovedinnfallsportene til nasjonalparkene i Salten. 
Fullstendig oversikt legges fram på styremøte i september.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser det også som viktig å få skiltet innfallsportene med vegvesenets 
brune vegvisningsskilt som viser mål med særlig interesse for turisttrafikk.
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Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 24/2014 Eventuelt
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Sak til styret?

Styreleder opplyste at hun hadde mottatt en søknad fra Roger Ingvaldsen om motorferdsel i 

forbindelse med elgjakt, men hun kunne ikke finne saksen hverken på sakslista eller blant 

styrepapirene.

Sekretariatet informerte om at denne saken var kommet inn så seint at sekretariatet ikke kunne 

behandle den til dette styremøte, saken vil bli behandlet til neste styremøte.

Sekretariatet foreslo samtidig at det ble gitt informasjon på heimesida om at saker måtte være 

sendt inn minst en måned før styremøtene for at man skulle være sikker på at de ble behandla på 

neste styremøtet. Ingen i styret hadde merknader til at dette ble innarbeidet på heimesida som en 

del av «møtekalender». 

Storvoll i Rana – innfallsport til Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark
Johan Petter Røssvoll la fram notat fra et møte i Rana kommune 22.05.14. Han bad om at 
nasjonalparkstyret engasjerer seg i denne saken for å få avklart spørsmålene omkring 
tilrettelegging og ferdsel inn i nasjonalparken ved/fra denne innfallsporten.

Storlia naturreservat i Rana. Naturtyper og arealbruk 
–Miljøfaglig Utredning, rapport 2014 - 16
Styreleder Siv Mossleth la fram et brev fra grunneier Lars K. Bjellånes angående rapporten.
Sekretariatet ble som avtalt bedt om å sende rapporten til alle grunneierne i reservatet.

Riksrevisjonens administrative rapport; «Undersøking av forvaltninga av 
nasjonalparkar» 
Styreleder Siv Mossleth la fram forslag til en tilbakemelding på riksrevisjonens rapport. 
Styrets vedtak – enstemmig:
Brevet sendes Klima og miljøvernministeren med kopi til stortingsrepresentantene.


