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Avgjørelse i klagesak - avvikling av hundeprøve i Junkerdal nasjonalpark
Vi viser til søknad fra Salten Fuglehundklubb 10. april 2013, vedtak fra Midtre Nordland
nasjonalparkstyre 17. april 2013 (sekretariatet med delegert myndighet fra styret), klage fra
Junkerdal nordre grunneierlag 11. mai 2013, nasjonalparkstyrets behandling av klagen 24.
september 2013 og Miljødirektoratets tilrådning 29. november 2013.
Departementet beklager at det på grunn av stor saksmengde har tatt tid å behandle klagen.
Saken gjelder gjennomføring av jaktprøve for stående fuglehunder i Tjårrisdalen i
Junkerdal nasjonalpark. Tiltaket krever tillatelse etter verneforskriften. Departementet
slutter seg til nasjonalparkstyrets vurdering av at det omsøkte tiltaket kan få negative
konsekvenser for hekkende rovfugl i området. Klagen tas ikke til følge.
Sakens bakgrunn
Salten Fuglehundklubb søkte om å få bruke et område i Junkerdal nasjonalpark (Tjårrisdalen)
til jaktprøve for stående fuglehunder (Saltfjellprøven). Tidsrommet for jaktprøven var 26.
april til 29. april. Prøven foregår ved at man slipper inntil 14 ekvipasjer ut i jaktbart terreng.
Det slippes to hunder per runde. Hundene skal avsøke terrenget, finne fugl og behandle den på
jaktbar måte.
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslo søknaden 17. april 2013. Avslaget var begrunnet
med at april måned er en sårbar tid for fugle- og dyrelivet med oppstart av hekke- og
yngletiden. Det er registrert hekke- og ynglelokaliteter for et par sårbare rovfuglarter i
området. I april vil disse artene normalt ha påbegynt egglegging eller ligge på egg. Mye
aktivitet eller forstyrrelse i denne perioden kan føre til at de avbryter hekkingen. Det
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foreligger videre en tilsvarende søknad om hundeprøve helgen før, noe som vil øke den
samlede belastningen. Endelig er det mulig å gjennomføre hundeprøvene utenfor dette sårbare
området.
Avslaget ble påklaget av Junkerdal nordre grunneierlag. Junkerdal nordre grunneierlag er
grunneiere i Tjårrisdalen og leier ut terreng til fuglehundklubben i forbindelse med prøven.
Klagen viser til at forvaltningsmyndigheten i alt for liten grad forsøker å finne akseptable
løsninger. Aktiviteten kan legges slik at yngleplasser for fugl ikke berøres.
Nasjonalparkstyret behandlet klagen og vedtok enstemmig å ikke ta den til følge. Styret viser
til opplysninger fra Direktoratet for naturforvaltning om at det ikke er tilrådelig å gjennomføre
slik hundeprøve i den aktuelle perioden innenfor en radius av inntil 10 kilometer fra
hekkelokalitetene. Det betyr at hele Tjårrisdalen ligger innenfor det sårbare området.
Miljødirektoratet tilrår at nasjonalparkstyrets vedtak opprettholdes og slutter seg i hovedsak til
styrets begrunnelse.
Departementets vurdering
Klima- og miljødepartementet mener at saken er tilstrekkelig opplyst og at klagen kan
behandles.
Klageinstansen kan prøve alle sider ved saken, jf. forvaltningsloven § 34.
Området er vernet i henhold til forskrift 9. januar 2004 nr. 8 om verneplan for Junkerdal
(heretter verneforskriften).
Formålet med vernet er
- å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med
økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er
det unike plantelivet
- å stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving
av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.
Det følger av verneforskriften § 3 punkt 3.1 første punktum at ”[d]yrelivet, herunder hi, reir,
hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse”. Videre følger
det av § 3 punkt 5.1 tredje avsnitt at «annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan
skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Se forøvrig
forvaltningsplanen.» Av forvaltningsplanen følger det at denne type aktivitet må vurderes opp
mot verneverdiene.
Fjelltjenesten har registrert hekke- og ynglelokaliteter for et par sårbare rovfuglarter i
Tjårrisdalen. April måned er en sårbar tid fordi fuglene normalt vil ha påbegynt egglegging
eller ligge på egg. Mye aktivitet eller forstyrrelse i denne perioden kan føre til at de avbryter
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hekkingen. Miljødirektoratet har tidligere avgitt en faglig uttalelse der det generelt ikke
anbefales at det gjennomføres hundeprøver i denne perioden innenfor en radius på 10
kilometer fra hekkelokalitetene.
Departementet vil forøvrig vise til hundeloven § 6 første ledd, som fastsetter generell
båndtvang fra 1. april til 20. august. Båndtvangen er satt blant annet av hensyn til å unngå
forstyrrelser av viltet i et tidsrom hvor viltet er særlig sårbart.
Departementet legger etter dette til grunn at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om
naturmangfoldet og om det omsøkte tiltakets virkninger på dette. Departementet er ikke kjent
med andre forhold som påvirker det aktuelle naturmangfoldet. Da det foreligger tilstrekkelig
kunnskap, får ikke føre-var-prinsippet anvendelse. En alternativ lokalisering i Tjårrisdalen er
ikke mulig, da hele dalen ligger innenfor en radius på 10 kilometer. Tiltaket kan imidlertid
gjennomføres utenfor det sårbare området, jf. naturmangfoldloven § 12, hvis kommunen
utpeker et slikt område med unntak fra båndtvangsreglene etter hundeloven § 9 første ledd
bokstav c.
Departementet opprettholder med dette Midtre Nordland nasjonalparkstyres vedtak 17. april
2013.
Vedtak:
Klagen tas ikke til følge.
Klagen er med dette endelig avgjort. Vedtaket kan ikke påklages.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør
Ida Sletsjøe
seniorrådgiver
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