
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Storjord 
Dato: 09.12.2014 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 

Siv Mossleth Leder 

Arne B. Vaag Medlem 

Johan Petter Røssvoll Medlem 

Per Ole Andersen Oskal Medlem 

Gudbjørg Navjord Medlem 

Mari Ann Bjørkli Medlem 

Lars Kr. H. Evjenth Medlem 

Torsten Simonsen Medlem 

Hilde Furuseth Johansen Medlem 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon 

Hilde Skogsholm Medlem 

Arild Nohr 

Eva Stina Andersson 

Medlem 

Nestleder 

 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall 

Mats Jonas Pavall 

Lisa Maria Blind 

Medlem 

Medlem 

 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 

  
 
Merknader 

Sent forfall fra Eva Stina Andersson – for sent å kalle inn 
vara. Ikke tilbakemelding fra vara for Arild Nohr og Hilde 
Skogsholm.  

 
 
 



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. 

 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 



 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 
36/2014 

Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
37/2014 

Delegerte saker  2003/577 

DS 
27/2014 

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til uttransport av 
felt elg med lett beltekjøretøy (jernhest) - 
Bestandsplan elgforvaltning Sjunkan - Djupvik 

 2014/5327 

ST 
38/2014 

Referatsaker  2003/577 

RS 
29/2014 

Referat dialogmøte ang hengebrua ved 
Stormdalshei gård 

 2014/6011 

RS 
30/2014 

Referat dialogmøte med RT og sekretariatet for 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

 2014/7649 

RS 
31/2014 

Avslag på søknad - Utstilling som informerer om 
verneområdene - Midler til utvikling av 
forvaltningsknutepunkt - nasjonalparker og 
verneområder 

 2013/6275 

RS 
32/2014 

Store nyheter om gammelskog i Rago  2014/4986 

RS 
33/2014 

NNPS Statusrapport - Informasjonsplakater, 
november 2014 

 2013/8135 

RS 
34/2014 

NNPS: Statusrapport "Reindriftshefte" november 
2014 

 2013/8135 

RS 
35/2014 

NNPS Statusrapport - Publikasjon Saltfjellet, 
november 2014 

 2013/8135 

RS 
36/2014 

Foreløpig svar - Klage på vedtak om motorferdsel 
i Lahko nasjonalpark 

 2014/3695 

RS 
37/2014 

Foreløpig svar - klage på vedtak om bruk av ATV 
for uttransport av elg i Storlia naturreservat 

 2014/4214 

RS 
38/2014 

Avgjørelse i klagesak - Helikoptertransport i 
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Lars Petter 
Røssvoll 

 2013/7095 

RS 
39/2014 

Rapport  2014/4137 

RS 
40/2014 

Rapport fra Prosjekt Saltens Flora  2014/3376 

RS Rapport - Transport av elgslakt  2013/5948 



41/2014 

RS 
42/2014 

Skilting av nasjonalparkene i Midtre Nordland  2013/7487 

ST 
39/2014 

Bestillingsdialogen 2015 - Tiltaksliste  2014/7649 

ST 
40/2014 

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon for motorisert transport  - SKS 
Produksjon AS 

 2014/3574 

ST 
41/2014 

Stier i Nye Saltfjellet  2012/3644 

ST 
42/2014 

Søknad om tillatelse til landing med helikopter og 
bruk av snøskuter i forbindelse med fangst og 
radiomerking av gaupe. 

 2014/85 

ST 
43/2014 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
Gåsvatnan landskapsverneområde – Beiarn 
kommune og Stormfjell IL 

 2012/7237 

ST 
44/2014 

Søknad om dispensasjon- skadefelling av gaupe, 
Saltdal kommune 

 2014/7170 

ST 
45/2014 

Avvirking av granplantefelt i Storlia naturreservat  2012/8298 

ST 
46/2014 

Forslag til møtedatoer for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 2015 

 2014/7648 

ST 
47/2014 

Foreløpig regnskap 2014 - budsjett 2015  2014/7648 

ST 
48/2014 

Oversikt over saker som er delegert fra styret til 
AU 

 2013/557 

ST 
49/2014 

Opprettelse av Facebook-side for Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre 

 2014/7623 

ST 
50/2014 

Eventuelt  2003/577 

 
 

ST 36/2014 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
Godkjenning av innkalling 
 
Styret godkjenner innkalling 
 
 



ST 37/2014 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
Styrets behandling: 
 
Ingen merknader til delegerte saker 
 
 
 

DS 27/2014 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til 

uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy (jernhest) - Bestandsplan elgforvaltning 

Sjunkan - Djupvik 

ST 38/2014 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
Styrets behandling: 

Prosjekt: Dokumentasjon av Saltfjellet-Svartisen verneprosess 

Styret diskuterte prosessen rundt prosjektet, om arbeidet som er gjort til nå og 
sammensetting av arbeidsgruppe som skal utnevnes.  Sekretariatet foreslo også at 
Øiesvold inviteres til første styremøte etter jul, noe styret var samstemte med 
administrasjonen om.   
 
 
 



RS 29/2014 Referat dialogmøte ang hengebrua ved Stormdalshei gård 

RS 30/2014 Referat dialogmøte med RT og sekretariatet for Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre 

RS 31/2014 Avslag på søknad - Utstilling som informerer om verneområdene - Midler til 

utvikling av forvaltningsknutepunkt - nasjonalparker og verneområder 

RS 32/2014 Store nyheter om gammelskog i Rago 

RS 33/2014 NNPS Statusrapport - Informasjonsplakater, november 2014 

RS 34/2014 NNPS: Statusrapport "Reindriftshefte" november 2014 

RS 35/2014 NNPS Statusrapport - Publikasjon Saltfjellet, november 2014 

RS 36/2014 Foreløpig svar - Klage på vedtak om motorferdsel i Lahko nasjonalpark 

RS 37/2014 Foreløpig svar - klage på vedtak om bruk av ATV for uttransport av elg i 

Storlia naturreservat 

RS 38/2014 Avgjørelse i klagesak - Helikoptertransport i Saltfjellet - Svartisen 

nasjonalpark - Lars Petter Røssvoll 

RS 39/2014 Rapport 

RS 40/2014 Rapport fra Prosjekt Saltens Flora 

RS 41/2014 Rapport - Transport av elgslakt 

RS 42/2014 Skilting av nasjonalparkene i Midtre Nordland 

ST 39/2014 Bestillingsdialogen 2015 - Tiltaksliste 

Forslag til vedtak 

 

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre legger inn en bestilling på totalt kr 2 041 000,- til 

Miljødirektoratet / Statens naturoppsyn. Prioritert tiltaksliste godkjennes av styret med følgende 

endringer: 

…………………………………….. 

……………………………………… 

 

2. Styret anmoder samtidig Miljødirektoratet/SNO om å prioritere ressurser til oppsyn og 

naturveiledning i Midtre Nordland. 

 

3. Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste før oversending til Miljødirektoratet / Statens 

Naturoppsyn 09.01.15. 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
Styrets behandling: 
 



Det ble gjort en del omprioriteringer på C-lista for bestillingsdialogen 2015. Den største 
og viktigste endringen er at sårbarhetsanalysen for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
plasseres helt nederst på C-lista, men at man jobber med å finne midlene til dette 
gjennom andre finansieringsposter.  
 
Dette forslaget ble tatt med i bestillingsdialogen, med 8 mot 1 stemme i styret. 
 
Det var også ønskelig fra styret at det ble opprettet et eget prosjekt mtp innfallsport 
Storvollen. Dette for å ha en startkapital når prosjektet skal løftes frem i 2015.  
 
Styreleder ville også ta med «Skiltprosjekt Sulitjelma, innfallsporter til Junkerdal 
nasjonalpark» med i bestillingsdialogen.  
 
Styret ved Hilde F. Johansen la fram et alternativ til punkt 2 i vedtaket: 
Styret ser med bekymring på at vi ikke har tiltaksmidler til å få gjort de oppgavene vi ser 
nødvendig å prioritere. Arealet til MNNPS er stort og vi har utvidet forvaltningsområdet 
med en til park – Làhko nasjonalpark.  
 
Styret stemte enstemmig for å ta dette kulepunktet med i vedtaket.  
 
 
Styrets vedtak, vedtatt mot 1 stemme: 
 
1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre legger inn en bestilling på totalt kr 2 179 000,- til 
Miljødirektoratet / Statens naturoppsyn. Prioritert tiltaksliste godkjennes av styret med 
følgende endringer: 

 Sårbarhetsanalysen for Saltfjellet-Svartisen NP flyttes fra prioritet 12 til 40 

 Skjøtsel rundt Jordbruhytta flyttes fra prioritet 36 til 11 

 Innfallsport Sjunkhatten NP flyttes fra prioritet 21 til 12 

 Innfallsport Storvollen kommer som nytt prosjekt på prioritet 13 

 Naturveiledning ved Polarsirkelen flyttes fra prioritet 34 til 14 

 Hengebru Stormdalshei beholder prioritet 15 

 Skiltplan for Sjunkhatten blir flyttet fra prioritet 18 til 16 

 Skiltprosjekt Sulitjelma, innfallsporter til Junkerdal NP kommer inn på prioritet 17 

 De prosjektene som opprinnelig var plassert på prioritet 11-17 havner på prioritet 
18 og nedover. Siden det også har kommet inn nye prosjekter vil det bli en 
forskyvning i prioriteringslista fra 18 og ned til prioritet 40.  

 
2. Styret ser med bekymring på at vi ikke har tiltaksmidler til å få gjort de oppgavene vi 
ser nødvendig å prioritere. Arealet til MNNPS er stort og vi har utvidet 
forvaltningsområdet med en til park – Làhko nasjonalpark.  
 
 
3. Styret anmoder samtidig Miljødirektoratet/SNO om å prioritere ressurser til oppsyn 
og naturveiledning i Midtre Nordland. 
 
4. Sekretariatet ferdigstiller tiltaksliste før oversending til Miljødirektoratet / Statens 
Naturoppsyn 09.01.15. 

 

 



 
 

ST 40/2014 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert 

transport  - SKS Produksjon AS 

Forslag til vedtak 

Salten kraftsamband Produksjon AS gis med dette dispensasjon fra §3 pkt. 6.1 i verneforskriften for 

Junkerdal nasjonalpark for begrensa bruk av motorisert transport langs rute 1, 3, 4 og 5 på vedlagt kart 

i forbindelse med kontroll og vedlikehold av reguleringsanleggene i og rundt verneområdet. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 

 

Det gis avslag på motorisert transport langs rute 2, Coarvi – Doarro innenfor Junkerdal nasjonalpark. 

Avslaget gis med hjemmel i §3 pkt. 6.1 i verneforskriften. 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

* All motorisert transport utenom angitte formål og løyper inntegnet på kart er forbudt 

* Ved behov for transport opp til anleggene skal ferdsel inn i nasjonalparken kun skje i forbindelse med 

  vedlikehold og akutte tilfeller, og når føreforholdene utenfor nasjonalparken ikke gjør det mulig å kjøre. * 

Dispensasjonen gjelder for følgende ruter, se også vedlagt kart, og motorisert ferdsel kan skje i henhold 

   til følgende vilkår:  

* Rute 1 – Tjalanisjavrre – Lomivatnet. Motorisert ferdsel skal kun skje når det ikke er farbart 

   med snøscooter langs traseen for scooterløypa/turistløypa Daja – Mourki.  

* Rute 3 – Coarvi – Balvatnet. Motorisert transport skal kun skje når snøforholdene ikke gjør det 

   mulig å kjøre langs veien. 

* Rute 4 – Coarvi – Juttar. Transport ved behov for vedlikehold av samband lokalisert på  

   høyde 769.  

* Rute 5 – Balvatnet sør. En (1) tur pr. sesong for kontroll av informasjonsskilt ca. 100 m 

   innenfor nasjonalparken.    

* Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) snøskutere pr. tur på snødekt mark 

* Dispensasjonen gjelder for lavtflyging og landing med helikopter i nærheten av reguleringsanlegg 

   innenfor nasjonalparken. 

* Den motoriserte ferdselen skal kun skje i ukedagene, utenom helger, i akutte tilfeller kan imidlertid 

   ferdselen også skje på helgedager. 

* Dispensasjonen gjelder for årene 2015 - 2019. 

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

* Vedlagt kjørebok skal føres før hver tur, og kopi av utfylte sider skal sendes til Midtre Nordland  

    nasjonalparkstyre etter hver sesong, senest 1. august hvert år, og etter endt dispensasjonsperiode. 

*Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. 

 

 

 

 

 

Styrets behandling 

 

Styreleder mener det bør komme frem hvorfor det gis avslag på Rute 2 i vedtaket. Dette kommer frem av 

sakspapirene, men det bør synliggjøres bedre.  

  

 

Styrets vedtak 

 



Salten kraftsamband Produksjon AS gis med dette dispensasjon fra §3 pkt. 6.1 i verneforskriften for 

Junkerdal nasjonalpark for begrensa bruk av motorisert transport langs rute 1, 3, 4 og 5 på vedlagt kart 

i forbindelse med kontroll og vedlikehold av reguleringsanleggene i og rundt verneområdet. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 

 

Det gis avslag på motorisert transport langs rute 2, Coarvi – Doarro innenfor Junkerdal nasjonalpark, 

fordi det er mulig å kjøre utenfor nasjonalparken. Avslaget gis med hjemmel i § 3 pkt. 6.1 i 

verneforskriften. 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

* All motorisert transport utenom angitte formål og løyper inntegnet på kart er forbudt 

* Ved behov for transport opp til anleggene skal ferdsel inn i nasjonalparken kun skje i forbindelse med 

  vedlikehold og akutte tilfeller, og når føreforholdene utenfor nasjonalparken ikke gjør det mulig å kjøre. * 

Dispensasjonen gjelder for følgende ruter, se også vedlagt kart, og motorisert ferdsel kan skje i henhold 

   til følgende vilkår:  

* Rute 1 – Tjalanisjavrre – Lomivatnet. Motorisert ferdsel skal kun skje når det ikke er farbart 

   med snøscooter langs traseen for scooterløypa/turistløypa Daja – Mourki.  

* Rute 3 – Coarvi – Balvatnet. Motorisert transport skal kun skje når snøforholdene ikke gjør det 

   mulig å kjøre langs veien 

* Rute 4 – Coarvi – Juttar. Transport ved behov for vedlikehold av samband lokalisert på  

   høyde 769.  

* Rute 5 – Balvatnet sør. En (1) tur pr. sesong for kontroll av informasjonsskilt ca. 100 m 

   innenfor nasjonalparken.    

* Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) snøskutere pr. tur på snødekt mark 

* Dispensasjonen gjelder for lavtflyging og landing med helikopter i nærheten av reguleringsanlegg 

   innenfor nasjonalparken. 

* Den motoriserte ferdselen skal kun skje i ukedagene, utenom helger, i akutte tilfeller kan imidlertid 

   ferdselen også skje på helgedager. 

* Dispensasjonen gjelder for årene 2015 - 2019. 

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

* Vedlagt kjørebok skal føres før hver tur, og kopi av utfylte sider skal sendes til Midtre Nordland  

    nasjonalparkstyre etter hver sesong, senest 1. august hvert år, og etter endt dispensasjonsperiode. 

*Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. 

 
 

ST 41/2014 Stier i Nye Saltfjellet 

Forslag til vedtak 

Midtre Nordland nasjonalparkstyrer tar orienteringen til etterretning. Det er viktig at dette tema 

blir grundig behandlet i forvaltningsplanen. 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 
 



ST 42/2014 Søknad om tillatelse til landing med helikopter og bruk av 

snøskuter i forbindelse med fangst og radiomerking av gaupe. 

Forslag til vedtak 
 

Vedtak 1 
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra;  

Kap. IV, pkt. 6.1 i verneforskriften for Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark 

Kap. III pkt. 2.2 i verneforskriften for Rago nasjonalpark 

§ 3 pkt. 5.1 i verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark 

§ 3 pkt. 5.1 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark 

 

 for fangst og merking av gaupe i forbindelse med forskning. Dispensasjonen for Saltfjellet – Svartisen, 

Rago og Junkerdal nasjonalparker gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, for Sjunkhatten 

nasjonalpark gis dispensasjonen med hjemmel i §4. 

 

Vedtak 2  
Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra; 

Kap. IV, pkt. 4.1 i verneforskriften for Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark 

Kap. IV, pkt. 8 for Saltfjellet landskapsvernområde 

Kap. IV, pkt. 7 for Gåsvatnan landskapsvernområde 

Kap. III pkt. 2.4a i verneforskriften for Rago nasjonalpark 

§ 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark 

§ 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark 

 

 for bruk av helikopter og snøscooter i forbindelse med forskning/fangst og merking av gaupe. 

Dispensasjonen for Saltfjellet – Svartisen, Rago og Junkerdal nasjonalparker gis med hjemmel i 

naturmangfoldlovens § 48, og dispensasjonen for Sjunkhatten nasjonalpark gis med hjemmel i §4. 

 

Denne dispensasjonen erstatter dispensasjon gitt i møte 03.03.2014 i Midtre Nordland nasjonalparkstyre,  

vedtak 8/2014. 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjon gjelder for perioden 03.03 – 01.05.2014 og 01.10.2014  – 30.04.2015. 

- Bruk av helikopter: det gis tillatelse til inntil ti - 10 landinger med helikopter totalt innenfor 

  verneområdene. 

- Bruk av snøscooter: hvis transport til fots eller med helikopter ikke er mulig, gis det 

  tillatelse til inntil ti - 10 turer med snøscooter i forbindelse med merkearbeidet og for  

  nødvendig oppfølging av merkede dyr.     

- Det skal tas særlig hensyn til ynglelokaliteter for fjellrev og sårbare rovfuglarter i  

   forbindelse med den motoriserte ferdselen i mars - april. 

- Før oppstart av feltarbeidet skal prosjektleder sørge for god oversikt over 

  potensielle fjellrevhi og ynglinger, samt hekkelokaliteter for sårbare rovfuglarter. 

- Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal kontaktes før landing 

  med helikopter eller bruk av snøscooter skal skje innenfor verneområdene 

- Det skal tas kontakt med de aktuelle reinbeitedistrikt før merkearbeidet skal skje 

  innenfor et verneområde 

- Hvis det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til denne 

- En kortfattet årsrapport fra prosjektet skal sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre,  

  Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt sesong. Her skal angis lokalitet for fangst og merking av 

  gaupe innenfor verneområdene, rute for lavtflyging (under 300 m) med helikopter, 

  landingspunkt og ferdsel med snøscooter  

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 



 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 
 

ST 43/2014 SØKNAD OM DISPENSASJON. OPPKJØRING OG 

PREPARERING AV SKILØYPE FOR ALLMENHETEN I GÅSVATNAN 

LANDSKAPSVERNOMRÅDE 

Forslag til vedtak 

Beiarn kommune og IL Stormfjell gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
Gåsvatnan landskapsvernområde for å bruke tråkkemaskin til oppkjøring og 
preparering av skiløype.  
 
Traseen som det gis dispensasjon fra er fra parkeringsplass før tunellen på Beiarfjellet 
og inn til Storgamvatnet i Stabbursdalen, jfr kart vedlagt søknaden. 
 
Dersom det ikke blir vedtatt endringer i forskriften for «Nye Saltfjellet», (eget unntak 
som åpner for denne type aktiviteter), vil det ikke bli gitt flere dispensasjoner for denne 
type aktivitet. 
 
Vilkår for dispensasjonen. 

 Dispensasjonen gjelder for 2015 og 2016. 

 Dispensasjonen gjelder for perioden fra og med 01.03 til og med 30.04. 

 Kjøring mellom kl 20.00 og kl 09.00 er forbudt. 

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

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 
 

ST 44/2014 Søknad om dispensasjon- skadefelling av gaupe, Saltdal 

kommune 

Forslag til vedtak 

Saltdal kommune gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

og Gåsvatnan landskapsvernområde for transport av personell i forbindelse med skadefelling av 



gaupe. Dispensasjonen gis fra Kap. IV- punkt 4.1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark og Kap. IV- punkt 7 i verneforskriftet for Gåsvatnan landskapsvernområde med 

hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

  *  Dispensasjonen er gyldig i det tidsrommet hvor det fra Fylkesmannen er gitt gyldig 

skadefellingstillatelse i 2015 og 2016. 

* Etter endt dispensasjonsperiode skal det gis melding til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre om når og hvor mange tilfeller dispensasjonen er benytta. 

*  Dispensasjonen gjelder kun for strekningen fra Fugelmyran ovenfor Stolpen gård og inn 

til Kvitbergvatnet, etter ordinær trasee’ for skuterkjøring inn til de private hyttene ved 

Kvitbergvatnet. 

*  Dispensasjonen gjelder kun for transport av personell som deltar på det kommunale 

skadefellingslaget. 

 *  Det gis tillatelse for bruk av inntil tre snøskutere. 

*          Før dispensasjonen nyttes skal det gis melding til Fjelltjenesten som er ansvarlig for 

oppsynet i disse områdene (tlf. Kristian Sivertsen 98842329) og reinbeitedistriktet kontaktes 

(Saltfjellet reinbeitedistrikt ved Per Thomas Kuhumunen tlf. 46626243).  

* Våpen skal være forsvarlig nedpakket under kjøring, jf. § 22-8 i våpenforskriften. 

 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 
 

ST 45/2014 Hugging av granplantefelt i Storlia naturreservat 

Forslag til vedtak 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre går inn for at arbeidet med å avvirke 
granplantefeltene i Storlia naturreservat startes opp i 2015. Oppstart innerst i 
reservatet, men på sikt skal begge feltene tas ut. Det søkes om 150 000,- i midler i 
bestillingsdialogen for 2015 til avvirking av granplantefelt i Storlia naturreservat.  
 
 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
 
Styrets behandling: 
 
Det ble foreslått av styreleder å fjerne siste setning i vedtaket, da saken om prioritering 
med tanke på bestillingsdialogen allerede var behandlet i en tidligere styresak.  
 
Det ble ytret et ønske fra styreleder om at man omtalte granplantefeltene som område 
1 og område 2 i vedtaket, jfr kart som ligger vedlagt.   
 
Johan Petter Røssvoll satte fram følgende forslag til endring: 
«Område 1 tas ut i sin helhet. Det må vurderes om avvirking av område 2 gis en 
«parkmessig» behandling, ta ut dårlige stammer osv. Ikke en fullstendig avvirking i 
område 2» 
 

Styrets vedtak – 6 mot 3 stemmer 
 
Som innstillingen, med de endringer som skissert over. 

 

Endelig vedtak: 

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre går inn for at arbeidet med å avvirke 
granplantefeltene i Storlia naturreservat startes opp i 2015. Oppstart innerst i reservatet 
(område 1), men på sikt skal begge feltene tas ut (både område 1 og område 2).  
 

 

 
 
 
 

ST 46/2014 Forslag til møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

2015 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner datoene for styremøtene 2015, og har tatt datoene for 
arbeidsutvalgsmøtene til orientering. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
Styrets behandling: 
 
Gudbjørg Navjord ønsket at styremøtet som var satt opp 4. mars blir flyttet, da det 
kolliderer med kommunestyremøte i Beiarn kommune. Styret klarte ikke å finne annen 
dato for dette møtet, og datoen blir derfor stående.  
 



Per Ole Oskal mente at møtet på høsten, som var satt opp av sekretariatet 7. 
september, var uheldig med tanke på reinslaktinga. Styret ble enige om å flytte møtet til 
27. august.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Styret godkjenner datoene for styremøtene 2015, og har tatt datoene for 
arbeidsutvalgsmøtene til orientering. Møtet som er satt opp 7. september endres til 27. 
august.  

 

 
 
 

ST 47/2014 Foreløpig regnskap 2014 - budsjett 2015 

Forslag til vedtak 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er orientert om regnskapet for 2014, samt forslag til 
budsjett for 2015. Det blir søkt om 844 320 NOK i midler til drift av nasjonalparkstyret 
for 2015.  
 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
Styrets behandling: 
 
Det må presiseres i vedtaket at dette ikke er et endelig regnskap for 2014.  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen, men med en liten ordlydendring: 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er orientert om det foreløpige regnskapet for 2014, 
samt forslag til budsjett for 2015. Det blir søkt om 844 320 NOK i midler til drift av 
nasjonalparkstyret for 2015.  
 
 

ST 48/2014 Oversikt over saker som er delegert fra styret til AU 

Forslag til vedtak 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar framlagte oversikt til etterretning.  

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 
 

ST 49/2014 Opprettelse av Facebook-side for Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre 

Forslag til vedtak 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppretter egen Facebook-side for å bidra til økt 
innsyn i lokal forvaltning, økt påvirkning i verneprosesser og økt forståelse for vern og 
verneverdier. Inge Ingvaldsen får i oppgave å drifte siden. Facebook-siden evalueres 
på siste styremøte i 2015.  
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
Styrets behandling: 
Det ble foreslått en del endringer i ordlyden i vedtaket. Blant annet var det ønskelig at 
«økt påvirkning» endres til «økt åpenhet» og at «Inge Ingvaldsen får i oppgave å drifte 
siden» endres til: «sekretariatsleder får ansvar for å drifte siden» 
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppretter egen Facebook-side for å bidra til økt 
innsyn i lokal forvaltning, økt åpenhet i verneprosesser og økt forståelse for vern og 
verneverdier. Sekretariatsleder får ansvar for å drifte siden. Facebook-siden evalueres 
på siste styremøte i 2015.  

 

 
 
 

ST 50/2014 Eventuelt 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 09.12.2014  

 
Styrets behandling: 
 
TurApp:  
Siv Mossleth tok opp spørsmålet rundt dette med apper i nasjonalparkene våre. Det 
foreslås at man får Miljødirektoratet til å vurdere dette opp mot merkevarestrategien 
som er under utvikling.  
 
Forvaltning av mindre verneområder: 



Inge orienterte om brev fra Miljødirektoratet der de inviterer Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre til å overta forvaltningen av en rekke naturreservat knyttet til 
nasjonalparkene i styrets virkeområde. Det lages sak til neste styremøte der man må få 
med aspekter som:  

- Økonomi 
- Forvaltning 
- Arbeidsressurs 
- Forutsetninger 

 
Opplæring av styremedlemmer 
Fylkesmannen i Nordland skal ha en ny runde med opplæring av styremedlemmer. Det 
har tidligere blitt spilt inn at dette kan gjøres i sammenheng med første styremøte etter 
jul. Nå som datoen er satt av styret kan man fortsette planlegginga av denne 
opplæringa.  
 
Salg av Statskog-eiendommer 
Det ble løftet frem om styret skal komme med noen uttalelser mtp salg av Statskogs 
eiendommer. Styret ble enige om at de jobbet med saken politisk.  
 
 

 


