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ST 9/2014 Eventuelt 2003/577

ST 
10/2014

Viltkamera jervregistrering – Statens naturoppsyn 2012/3194

ST 1/2014 Godkjenning av innkalling / protokoll

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 03.03.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Innkalling og protokoll fra styremøte 6. desember 2013 godkjennes. 

ST 2/2014 Referatsaker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 03.03.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Ingen merknader til referatsakene. 



RS 1/2014 Foreløpig svar vedr vedovn i naust ved Kjemåvatnet - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Ørjan Eliassen

RS 2/2014 Avgjørelse i klagesak om kjentmannskjøring i Junkerdal nasjonalpark

RS 3/2014 MIDNOR - Søknad om dispensasjon - Motorferdsel - Saltfjellet-Svartisen 
nasjnalpark - NRK

RS 4/2014 Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker

RS 5/2014 Rapport - Dispensasjon motorferdsel - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark -
Norges vassdrags- og energidirektorat

RS 6/2014 MIDNOR - Vedr klage på vedtak - Dispensasjon fra verneforskriften -
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Lars Petter Røssvoll

ST 3/2014 Delegerte saker

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 03.03.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Ingen merknader til de delegerte sakene.



DS 1/2014 Midnor- Sjunkhatten nasjonalpark- Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til bruk av snøscooter i forbindelse med transport av varer/utstyr og ved 
til hytte ved Færøyvalen - Trond Ove Melvik

DS 2/2014 Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved 
Fuglevatnet - Terje Johansen Skaugvold

DS 3/2014 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte i 
Kvæbilok - Henning Olsen

DS 4/2014 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde -
Dispensasjon for motorisert transport til Krukkistua - Rana Turistforening

DS 5/2014 MIDNOR - Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert 
transport til hytte ved Store Gåsvatnet - Sture Alvsaker

DS 6/2014 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde -
Dispensasjon for  motorisert transport til Saltfjellstua - Rana Turistforening

DS 7/2014 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert ferdsel til hytte 
ved Kvitbergvatnet - Finn Rusaanes - Anne Tømmerdal

DS 8/2014 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert ferdsel i 
forbindelse med klargjøring / preparering av løypetrase og avvikling av Reinhornrennet -
IL Stormfjell, Beiarn kommune

DS 9/2014 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert transport til 
hytte ved Tverrbrennvatnet - Ronald Vesterli

ST 4/2014 Saltfjellet landskapsverområde/ Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
- Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til frakt av materiell og 
personell i forbindelse med reperasjon av tak på Bjellåvasstua ved Nordre 
Bjellåvann - Bodø & omegn turistforening

Forslag til vedtak 1

Bodø & omegn turistforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområd, jf. kap. IV, pkt.4.1 i verneforskriften 
for nasjonalparken og kap. IV, pkt. 8 i verneforskriften for landskapsvernområdet. 
Dispensasjonen gjelder bruk av snøscooter til frakt av nødvendig materiell i forbindelse med 
reparasjon av tak på Bjellåvasstua ved Nordre Bjellåvann. Dispensasjonen gis etter kapittel IV 
pkt 4.3, andre strekpkt. i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og kapittel VI, 
pkt. 2 i verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde.

Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for traseen Semska – Nordre Bjellåvann, alternativt Beiarfjellet –

Nordre Bjellåvann

 Dispensasjonen gjelder for transport av nødvendig materiell til reparasjon av tak på 

Bjellåvasstua. 

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 3.mars – 31. mars 2014.

 Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer med (1) en snøscooter.  



 All kjøring utenom angitte formål og omsøkte trase er forbudt.

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

 Kjørebok skal føres for hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter 

endt dispensasjonsperiode, og senest 15.04.14.

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

Forslag til vedtak 2

Bodø & omegn turistforening gis avslag på søknad (søknad 2 i brev datert 5. februar 2014) om 
dispensasjon til bruk av snøscooter til transport av personell, proviant til arbeidet og verktøy i 
perioden 25. april til 30. april 2014. Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriftenes kapittel 
IV punkt 8, for landskapsvernområdet og for verneforskriftens kapittel IV, pkt. 4.1 for 
nasjonalparken med hjemmel i nml. §48. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 03.03.2014 

Styrets behandling: 

Styret fremmet forslag om å ta med proviant og verktøy under vedtak 1. Styreleder Siv Mossleth 
fremmet forslag (vedtak 2) om også å gi tillatelse til inn og uttransportering av arbeidsfolk 
sammen med proviant og verktøy. 

Nasjonalparkstyret mener den omsøkte kjøringen som gjelder innkjøring av proviant, verktøy og 
arbeidsfolk (søknad 2) er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor gitt begrensinger på 
ferdselen både mht. antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil kjøring med
snøscooter i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Nasjonalparkstyret vurderer det heller 
ikke til at denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i områdene vil medføre for stor 
samlet belastning på økosystemet.

Nasjonalparkstyret mener det er viktig å få reparert et anlegg som er brukt av allmennheten. 
Forvaltningsplanen åpner absolutt for å kunne vedlikeholde turistforeningshytter. Med de 
begrensningene som er gjort, også i forholdet til reindriftas ønske om å ha kun Semska-Nord-
bjøllåvatn som trase, kan tillatelse gis uten at verneverdiene skades. Begge vilkårene etter § 48 
vurderes derfor å være oppfylt og tillatelse til omsøkt tiltak kan gis. 
  
   

Styrets vedtak – enstemmig:

Vedtak 1

Bodø & omegn turistforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområd, jf. kap. IV, pkt.4.1 i verneforskriften 
for nasjonalparken og kap. IV, pkt. 8 i verneforskriften for landskapsvernområdet. 
Dispensasjonen gjelder bruk av snøscooter til frakt av nødvendig materiell, proviant og verktøy 
i forbindelse med reparasjon av tak på Bjellåvasstua ved Nordre Bjellåvann. Dispensasjonen 
gis etter kapittel IV pkt 4.3, andre strekpkt. i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og kapittel VI, pkt. 2 i verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde.



Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for traseen Semska – Nordre Bjellåvann, alternativt Beiarfjellet –

Nordre Bjellåvann

 Dispensasjonen gjelder for transport av nødvendig materiell til reparasjon av tak på 

Bjellåvasstua. 

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 3.mars – 31. mars 2014.

 Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer med (1) en snøscooter.  

 All kjøring utenom angitte formål og omsøkte trase er forbudt.

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

 Kjørebok skal føres for hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter 

endt dispensasjonsperiode, og senest 15.04.14.

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

Vedtak 2

Bodø & omegn turistforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområd, jf. kap. IV, pkt.4.1 i verneforskriften 
for nasjonalparken og kap. IV, pkt. 8 i verneforskriften for landskapsvernområdet. 
Dispensasjonen gjelder bruk av snøscooter til frakt av proviant, verktøy og arbeidsfolk i 
samsvar med byggetillatelse i forbindelse med reparasjon av tak på Bjellåvasstua ved Nordre 
Bjellåvann. Dispensasjonen gis etter kapittel IV pkt 4.3, tredje strekpkt. i verneforskriften for 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og naturmangfoldlovens § 48 i verneforskriften for Saltfjellet 
landskapsvernområde.

 Dispensasjonen gjelder for traseen Semska – Nordre Bjellåvann. 

 Dispensasjonen gjelder for transport av proviant, verktøy og arbeidsfolk til reparasjon av 

tak på Bjellåvasstua. 

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 25. april – 30. april 2014.

 Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer inn og 3 turer på retur med (1) en snøscooter.  

 All kjøring utenom angitte formål og omsøkte trase er forbudt.

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

 Kjørebok skal føres for hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter 

endt dispensasjonsperiode, og senest 15.04.14.

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

ST 5/2014 Sjunkhatten nasjonalpark - Videre oppfølging av fylkesdelplan 
Sjunkan-Misten, forvaltningsplan og hovedinnfallsporter

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering og styret vurderer hvordan denne saken skal følges opp videre. 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 03.03.2014 

Styrets behandling: 

Flere av styrets medlemmer signaliserte at muligens oppfølging av «Saivu» og andre prosjekter 
rundt Sjunkhatten foreløpig burde bero. Det ble også nevnt at søknad som er sendt 
Miljødirektoratet, om å få være pilot i forbindelse med implementering av besøksforvaltning 
kunne være en fin mulighet for å få fart på prosjektene rundt Sjunkhatten nasjonalpark. 
Viktigheten av at en ikke skrinlegger disse prosjektene er derfor viktig hvis en skulle bli trukket 
ut som pilot. 

Styret ønsket at sekretariatet fremmet en egen sak om innfallsporter til neste styremøte. Saken 
skulle legge opp til en oversikt over alle innfallsportene innenfor nasjonalparkstyrets 
geografiske virksomhetsområde og hvilke standardløsninger en ønsker for alle innfallsporter. 
Prinsipielle spørsmål knyttet opp mot drift og eierskap bør også være en del av saken. Styret 
ønsket at en ser på muligheten for at nasjonalparkstyret påtar seg et større ansvar i forhold til 
innfallsporter.  

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 6/2014 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om oppkjøring av 
skiløype - Saltdal kommune

Forslag til vedtak

Saltdal kommune v/ Rune Berg, gis med dette utvidelse av dispensasjon av 17.03.2013 fra kap. 
IV, pkt. 7 i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde, for bruk av snøskuter til 
preparering av skiløype. Dispensasjonen gis etter naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for preparering av skiløypa som går fra Trollhaugan til 

Reinosthelleren /Godhola langs fast trase.

- Utvidelsen gjelder for perioden 28. mars – 10. april 2014

- All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt.

- For å redusere eventuelle konflikter i forhold friluftsliv anmodes det om at det kjøres 

minst mulig i helgene.

- Kjøringen skal begrenses i størst mulig grad.

- Kjøring mellom kl. 23.00 og 07.00 er forbudt.

- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter (med sporsetter eller liknende) og det antall 

turer som trengs for nødvendig preparering.

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

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 03.03.2014 



Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 7/2014 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert 
transport til naust ved Nienna - Anne - Katrin Skjeldal

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 03.03.2014 

Forslag til vedtak 
Anne – Katrin Skjeldal gis med dette dispensasjon fra §3 pkt. 6.1 i verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark for begrensa bruk av snøscooter til frakt av takplater til reparasjon og 
vedlikehold av tak på naust ved Nienna. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
 Dispensasjonen gjelder kun for frakt av utstyr til vedlikehold av tak på naust ved Nienna. 
 Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og en (1) tur for frakt av takplater opp til 

naust ved Nenna.
 Dispensasjonen gjelder for en (1) dag i perioden 3.mars til 1.april 2014. 
 Dispensasjonen gjelder mellom 07.00 – 11.00 og mellom 16.00 – 23.00.
 Transporten skal foregå på snødekt mark.
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
 Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Storjord, 8255 Røkland, etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.14.
 Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 

forevises ved kontroll.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

ST 8/2014 Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse med fangst 
og merking av gaupe - Norsk institutt for naturforskning

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.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjon gjelder for perioden 03.03 – 01.05.2014 og 01.10 - 31.12.2014.
- 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 et begrenset antall 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 - 03.03.2014 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen



ST 9/2014 Eventuelt

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 03.03.2014 

 Reiseregninger - Sekretariatet informerte om at det er viktig at alle opplysninger fylles ut 
og at en fører en reise på hvert skjema.

 Sekretariatet informerte om et notat oversendt fra Kjell Eivind Madsen ved 
Fylkesmannen, både i forhold til verneplanprosessen og forvaltningsplanen for 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det ble blant annet enig om at forvaltningsplanen skal 
behandles av styret 27. juni før den går til faglig godkjenning. 

 Styreleder informerte om bakgrunnen for valg av nye Sametingsrepresentanter til styret 
først skjer neste gang i 2015. 

 Sekretariatet orienterte om den ressurssituasjonen i sekretariatet.  
 Styreleder orienterte om ansettelsesprosessen av 2 nye nasjonalparkforvaltere. 
 Sekretariatet informerte om søknaden som er sendt Miljødirektoratet om å få være pilot i 

forbindelse med besøksforvaltning. 
 Sekretariatet informerte om økonomi og hvilke signaler er gitt i forhold til årets budsjett 

for styret og bestillingsdialogen. Den endelige tildelingen kommer innen 7. mars. 
 Det er satt av 100 000 kroner i år for gjennomføring av studietur for styret. Sekretariatet 

får i oppdrag å sjekke ut aktuelle reisemål i Nord Sverige, Nord Finland og Sør Norge.  
 Faglig rådgivende utvalg ønsker å legge opp til gjennomføring av sitt første møte for året 

sammen med styrets befaring/Styremøte i Rago 26. og 27. juni. Sekretariatet ser på 
muligheten for gjennomføring av dette. 

 Johan Petter Røssvoll tok opp at ei bru over Ranaelva ved Raudfjellforsen ble tatt av 
flommen og muligheten for at nasjonalparkstyret bidrar med midler. Representanten 
nevnte også at en del grunneiere ved Storvollen var frustrert på at lite hadde skjedd siden 
tidligere befaring i høst. Sekretariatet følger opp saken, jfr. også styresak 5 under styrets 
behandling, der det forberedes egen sak til neste styremøte. 

 Petter Jørgen Pedersen påpekte at fuglelivet i Láhko NP var nesten helt dødt og hadde et 
ønske om at hele eller deler av nasjonalparken settes av som referanseområde. Altså et 
område uten jakt på enkelte arter. Sekretariatet får i oppdrag å ta opp saken med 
Miljødirektoratet. 

ST 10/2014 Viltkamera jervregistrering

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 03.03.2014 

Forslag til vedtak 1

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Lahko nasjonalpark, § 3 
pkt.1.1 for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 4 i verneforskriften for
nasjonalparken.

Forslag til vedtak 2

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Rago nasjonalpark, kap. III, 
pkt. 2.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 
48 (jf. § 77 i samme lov og kap. III pkt.3 i verneforskriften for nasjonalparken).



Forslag til vedtak 3

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark, § 3, 
pkt. 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 
48 (jf. § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 4

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark, kap. IV, pkt. 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. IV pkt. 8 i verneforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 5

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Forslag til vedtak 6

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Gåsvatnan 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder i perioden april - mai 2014.
 Dispensasjonen gjelder for et (1) til to (2) viltkamera ved hver hilokalitet.
 Ved oppsetting av viltkameraene skal det gjøres minst mulig inngrep på lokaliteten,

   stein skal i minst mulig grad brytes løs og flyttes.
 Festeanordninger / stolper for viltkameraene skal fjernes etter dispensasjonsperioden er

  utløpt, og eventuelle inngrep i området skal tilbakestilles.
 Hvis det er rein i området, skal det tas spesielt hensyn til denne.

Styrets behandling: 

Sekretariatet ønsket å tilføye følgende punkt under vilkår til dispensasjonen:

- En kortfattet rapport skal sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø 
etter endt sesong. Antall kamera oppsatt, tidsperiode for overvåking og resultat av 
kameraovervåkingen.  

Styrets vedtak – enstemmig:

Vedtak 1

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Lahko nasjonalpark,
§ 3 pkt.1.1 for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 4 i 
verneforskriften for nasjonalparken.

Vedtak 2

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Rago nasjonalpark,



kap. III, pkt. 2.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i
naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. III pkt.3 i verneforskriften for
nasjonalparken).

Vedtak 3

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal
nasjonalpark, § 3, pkt. 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med
hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriften for
nasjonalparken).

Vedtak 4

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet –
Svartisen nasjonalpark, kap. IV, pkt. 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen
gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. IV pkt. 8 i
verneforskriften for nasjonalparken).

Vedtak 5

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis
med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Vedtak 6

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Gåsvatnan 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis
med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder i perioden april - mai 2014.
 Dispensasjonen gjelder for et (1) til to (2) viltkamera ved hver hilokalitet.
 Ved oppsetting av viltkameraene skal det gjøres minst mulig inngrep på lokaliteten,

   stein skal i minst mulig grad brytes løs og flyttes.  
 Festeanordninger / stolper for viltkameraene skal fjernes etter dispensasjonsperioden er

  utløpt, og eventuelle inngrep i området skal tilbakestilles.
 En kortfattet rapport skal sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10,        

8002 Bodø etter endt sesong. Antall kamera oppsatt, tidsperiode for overvåking og 
resultat av kameraovervåkingen.

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


