
 

Møteprotokoll 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Sulitjelma fjellandsby 
Dato: 08.09.2020 
Tidspunkt: 09.00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage 
Inga-Lill Sundset 
Kenneth Norum 

Leder 
Nestleder 
Medlem 

Ann-Kristin Moldjord Medlem 
Rune Berg Medlem 
Elin Telnes Medlem 
Tor-Anton Andersen Medlem 
Marlen Rendall Berg Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 
Per Ole Andersen Oskal Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon 
Aase Refsnes MEDL 
Gisle Erik Hansen MEDL 

 
Følgende medlemmer meldte ikke forfall: 
Navn Funksjon 
Kurt Gaup MEDL 
  

 
Merknader 
Ingen av varamedlemmene hadde anledning til å møte. For 
Sørfold kommune møtte Sten-Robert Hansen som 
observatør. Leder for rådgivende utvalg Erling Solvang 
observerte også styremøtet. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge S. Ingvaldsen 
Oskar Pettersen 
Johan Rova 
Marius Saunders 
Marte Turtum 
 

Sekretariatsleder 
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. 
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_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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ST 36/2020 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  

Innkalling og protokoll fra forrige møte godkjennes - enstemmig 
 
 
 

ST 37/2020 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  

Den delegerte saken tas til orientering - enstemmig 
 
 

DS 98/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for bruk av 
helikopter - Nordlandsfly AS v. Bård Erik Olsen 

 

ST 38/2020 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
 
Styrets behandling: 
RS 5/2020: 
Geir Waage foreslo at Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir arbeidsutvalget fullmakt 
til å følge opp saken med Fykantrappa – enstemmig vedtatt 
 
RS 6/2020 
Ann-Kristin Moldjord etterlyste vedlegget som det vises til i eposten. Sekretariatet 
hadde registrert at bildene ikke ble synlige i møteinnkallinga, men trodde at vedlegget 
var synlig. Eposten, med vedlegg, fra Magnar Øygarden ble videresendt til styret 
under møtet.  

Referatsakene tas til orientering - enstemmig 
 
 



RS 5/2020 Innspill vedr eventuell stenging av Fykantrappa for alminnelig 
ferdsel - Meløy 

RS 6/2020 Rapport - Telegrafruta Ultra 2020 

 

ST 39/2020 Junkerdal nasjonalpark - søknad om bruk av snøskuter - 
isfiske Beritvatnet - varig funksjonsnedsettelse 

Forslag til vedtak 
*** *** **** søknad om å bruke snøskuter opp til Beritvatnet for isfiske og rekreasjon 
avslås. Det er ikke åpnet opp for motorferdsel til omsøkte formål i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
 
Styrets behandling 
Styret ba sekretariatet grunngi hvorfor saken ble unntatt offentlighet. Jurist hos 
Fylkesmannen i Nordland sa at saken burde unntas offentlighet fordi navnet ble satt i 
sammenheng med nedsatt funksjonsnedsetting, og at dette var en gråsone i forhold 
til taushetsplikten.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet saken åpent i møtet, uten å nevne 
navnet på søker.  
 
Geir Waage fremmet forslag om å fjerne navnet fra vedtaket – enstemmig vedtatt. 
Resten av vedtaket som innstillinga.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Søknaden om å bruke snøskuter opp til Beritvatnet for isfiske og rekreasjon avslås. 
Det er ikke åpnet opp for motorferdsel til omsøkte formål i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark.  
 
 
 

ST 40/2020 Rådgivende utvalg for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 2020 - 2023 

Forslag til vedtak: 
Det opprettes et rådgivende lokalutvalg for hver nasjonalpark der 
grunneierinteresser, beite og reinbeiteinteresser, natur og friluftsliv, friluftsråd, 
reiseliv, besøkssenter og kommuner er representert. Sekretariatet utformer et konkret 
forslag til sammensetning for hver nasjonalpark basert på de erfaringene som er gjort 
med referansegruppene for besøksstrategiarbeidet.  



 
Det rådgivende lokalutvalget skal fungere som et rådgivende utvalg for Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre for forvaltningen av nasjonalparken (med 
omkringliggende verneområder der det er aktuelt) utvalget er oppnevnt for.  
 
Lokalutvalget skal bidra med lokalkunnskap om nasjonalparken og nærområdene til 
nasjonalparken. Sekretariatet oversender prinsipielle saker til gjennomlesing før de 
behandles i styret. Lokalutvalget skal kunne komme med innspill og foreslå 
alternative vedtak dersom de er uenige med forvalter. Dette skal i så fall komme klart 
frem i saksfremlegget.  
 
Lokalutvalget skal på sikt være med i prosessene med å utforme nye 
besøksstrategier og forvaltningsplaner. Eksisterende referansegrupper avslutter de 
prosessene de har begynt på.  
 
Lokalutvalget skal bidra til bedre samhandling mellom de ulike interessene i området. 
 
Lokalutvalget skal ha minst ett årlig møte internt i utvalget, samt et møte med de 
andre lokalutvalgene og Midtre Nordland nasjonalparkstyre. I tillegg skal de inviteres 
når nasjonalparkstyret skal befare et område. Sekretariatet kan også ha lavere 
terskel for å invitere lokalutvalget til øvrige befaringer.  
 
Sekretariatets kontaktperson for verneområdet er sekretær og innkaller til møter i 
lokalutvalget. Sekretariatsleder koordinerer fellesmøte med lokalutvalgene og 
nasjonalparkstyret. 
 
Administrasjonen fra kommunene skal bidra til å styrke informasjonsflyt mellom 
kommunene og nasjonalparkstyret. De administrative kontaktene skal bidra til å 
styrke det interkommunale samarbeidet rundt hver enkelt nasjonalpark for å øke 
nasjonalparkens anseelse blant lokale brukere og besøkende.  
 
De rådgivende lokalutvalgene oppnevnes for en prøveperiode på to år: 2021 - 2022 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
 
Styrets behandling:  
Marlen Rendall Berg ba i epost i forkant av møte om en beskrivelse av økonomien i 
saken. Sekretariatet laget en økonomisk kalkyle som beskrev hvor stor utgiftsøkning 
en slik oppsplitting av Rådgivende Utvalg kunne få.  
 
Geir Waage ønsket å få en redegjørelse fra Rådgivende Utvalg og ba Erling Solvang, 
som observatør, komme til ordet i saken. Erling Solvang støttet forslaget til vedtak fra 
sekretariatet.  
 
Geir Waage fremmet et alternativt forslag til vedtak:  
«Det opprettes et rådgivende lokalutvalg for hver nasjonalpark der 
grunneierinteresser, beite og reinbeiteinteresser, natur og friluftsliv, friluftsråd, 
reiseliv, besøkssenter og kommuner er representert. Sekretariatet utformer et konkret 



forslag til sammensetning for hver nasjonalpark basert på de erfaringene som er gjort 
med referansegruppene for besøksstrategiarbeidet. Saken legges frem på et digitalt 
styremøte 30. oktober 2020». 
 
Geir Waage sitt forslag ble satt opp mot administrasjonens innstilling. Geir Waage sitt 
forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
Det opprettes et rådgivende lokalutvalg for hver nasjonalpark der 
grunneierinteresser, beite og reinbeiteinteresser, natur og friluftsliv, friluftsråd, 
reiseliv, besøkssenter og kommuner er representert. Sekretariatet utformer et konkret 
forslag til sammensetning for hver nasjonalpark basert på de erfaringene som er gjort 
med referansegruppene for besøksstrategiarbeidet. Saken legges frem på et digitalt 
styremøte 30. oktober 2020 
 
 
 

ST 41/2020 Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Utvidelse av 
delegasjonsreglement 2020 

Forslag til vedtak 
 
Sekretariatet tolker «saker der det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker 
behandlet av styret/AU i tilsvarende sak» mildere, og kan med det behandle flere 
opplagt kurante saker på delegert myndighet. 
 
I forbindelse med at det nå jobbes med revisjon og utarbeidelse av flere 
forvaltningsplaner, kan sekretariatet forsøke å fange opp mulige saker som ikke er 
omtalt i verneplan, forvaltningsplan eller forskrift fra før. Det utformes retningslinjer for 
disse sakene slik at de senere kan behandles på delegert myndighet.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
Styrets behandling: 
Det er viktig å ha god dialog med reindrifta når saker behandles på delegert 
myndighet.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 42/2020 Samisk språk i informasjonsarbeid for nasjonalparkene i 
Midtre Nordland 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker at informasjonsmateriell utformes på 
samisk der dette lar seg gjøre.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker at følgende samiske språk benyttes for 
deres fem nasjonalparker. Der det er flere alternativer må nasjonalparkstyret velge 
hvilket språk som de mener skal benyttes: 
 
Rago: Lulesamisk 
Sjunkhatten: Lulesamisk eller pitesamisk 
Junkerdal: Pitesamisk 
Saltfjellet-Svartisen: Nordsamisk eller pitesamisk 
Láhko: Pitesamisk  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
 
Styrets behandling: 
Geir Waage fremmet et alternativt forslag til vedtak: 
 

1) Nasjonalparkstyret ber om at det utarbeides informasjon om nasjonalparkene 
på MNNPS hjemmeside på Nordsamisk, Lulesamisk og Pitesamisk. 

2) Det utarbeides en informasjonsbrosjyre om nasjonalparkene på Nordsamisk, 
Lulesamisk og Pitesamisk.   

3) Nasjonalparkstyret ber administrasjonen om å lage en sak til styret om et 
prosjekt for bakgrunn og historien for samiske stedsnavn i Nasjonalparkene.  
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sametinget og relevante 
forskningsinstitusjoner. 

 
Geir Waage sitt alternative forslag ble satt opp mot sekretariatets innstilling. Geir 
Waage sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
1) Nasjonalparkstyret ber om at det utarbeides informasjon om nasjonalparkene 

på MNNPS hjemmeside på Nordsamisk, Lulesamisk og Pitesamisk. 
2) Det utarbeides en informasjonsbrosjyre om nasjonalparkene på Nordsamisk, 

Lulesamisk og Pitesamisk.   
3) Nasjonalparkstyret ber administrasjonen om å lage en sak til styret om et 

prosjekt for bakgrunn og historien for samiske stedsnavn i Nasjonalparkene.  
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sametinget og relevante 
forskningsinstitusjoner. 

 
 
 
 



ST 43/2020 Stor-Graddis naturreservat - Faglig godkjenning av 
besøksstrategi 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oversender utkast til besøksstrategi for Stor-
Graddis naturreservat til Miljødirektoratet for faglig godkjenning.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 44/2020 Besøksstrategi Junkerdal nasjonalpark - faglig godkjent 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 45/2020 Avgifter til drift av innfallsporter - Rago nasjonalpark 

Forslag til vedtak 1 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil på et prinsipielt grunnlag være positiv til at 
kommuner i deres virkeområde etablerer avgiftsbetalinger knyttet til innfallsportene 
omkring sine nasjonalparker. Dette under forutsetning at midlene kommer 
innfallsportene til gode i form av drift og eventuelt nyinvesteringer.  
 
Forslag til vedtak 2 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre stiller seg positive til vedlagt forslag om å innføre 
avgiftsparkering på innfallsportene til Rago nasjonalpark. Avgiftene skal brukes til 
drift av innfallsportene. 
 



Vedlagt brev sendes til Sørfold kommune til behandling i plan- og ressursutvalget til 
Sørfold 24. november. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
 
Styrets behandling 
Begge vedtakene ble stemt for samtidig. Seks stemte for administrasjonens sitt 
forslag, fem stemte imot.  
 

Styrets vedtak: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 46/2020 Søknad om dispensasjon - innsamling av jordprøver - 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Forslag til vedtak 
Fakulitet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet gis dispensasjon fra verneforskriften for Sjunkhatten 
nasjonalpark for innsamling av jordprøver. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i 
naturmangfoldloven.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for år 2020 og 2021. 
 Dispensasjonen gjelder innsamling av 30 jordprøver med metallrør (med 

diameter på 65mm) i området på nordsiden av Østerkløftfjellet i Fauske 
kommune. 

 Dersom det er rein i området skal det unngås unødig forstyrrelse av denne. 
 Dispensasjonen skal tas med i felt og forvises ved kontroll. 

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  

 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 



 

ST 47/2020 Junkerdal nasjonalpark - Bruk av snøskuter, helikopter 
og drone i Balvatn reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak 
Balvatn reinbeitedistrikt gis tillatelse til bruk av beltekjøretøy på snødekt mark. Det gis 
også tillatelse til bruk av luftfartøy i forbindelse med driving og flytting av rein i 
perioden 15. juli – 20. desember med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Tillatelsen 
gjelder frem til forskrift for Junkerdal nasjonalpark er revidert.  
 
Balvatn reinbeitedistrikt gis tillatelse til bruk av drone i forbindelse med reindrift med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 48.   

 Tillatelsen gjelder for årene 2020 – 2023  
 Under bruk av dronen må det tas hensyn til dyreliv og eventuelle turgåere i 

området 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 48/2020 Semska-Stødi naturreservat - Uttak av trevirke til 
restaurering av gamme ved Storsteinbekken/Adamsvollen 

Forslag til vedtak 
Pitesamisk museum med eierrepresentant Per Thomas Kuhmunen gis tillatelse til 
uttak av torv og nødvendige materialer for å gjenoppbygge gammen ved 
Storsteinbekken i Semska-Stødi naturreservat. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 og på følgende vilkår:  
 

 Det kan tas ut inntil 4 buesperrer 
 3 kløftede skråavstivere  
 Opp til 80 stenger på 4,5 meter med 4-6 toms rotmål  
 2-3 stammer til golv, ildsted  
 Løyping på et begrenset utvalg av bjørketrær i tilknytning til gammen av 

pedagogiske hensyn.   
 Stikking og uttak av inntil 40 kvadratmeter torv som tas flekkvis i reservatet. 

Uttak av torv skal også skje etter nærmere avtale med forvalter.  

 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 49/2020 Spørsmål/Svar 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.09.2020  
 

Spørsmål og svar: 
 
Reindrift – hvordan ivareta reindrifta i vår forvaltning av våre verneområder? 
 

- Sekretariatet forbereder en sak for styret i desember der noen fra reindrifta 
inviteres til å innlede 

- Det vises til ST 42/2020 om samisk språk og det prosjektet sekretariatet har 
fått i oppgave om å initiere et samarbeid til. Stedsnavn og ivaretakelse av 
samisk språk og kultur 

 
 
 
 


