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AU 
11/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
dispensasjon fra verneforskrift til oppkjøring av 
skiløype Trollhaugan-Godhola - Saltdal kommune

2012/2019

AU 
12/2013

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - søknad om 
dispensasjon forl uttak av never og torv  i 
forbindelse med skifte av tak på fjellgårdene 
Bredek og Granneset - Statskog Helgeland og 
Helgeland Museum

2013/1181

AU 11/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om dispensasjon fra 
verneforskrift til oppkjøring av skiløype Trollhaugan-Godhola - Saltdal 
kommune

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 13.03.2013

Forslag til vedtak
Saltdal kommune v/ Rune Berg, gis med dette dispensasjon fra kap. IV, pkt. 7 i verneforskriften 
for Gåsvatnan landskapsvernområde, for bruk av snøskuter til preparering av skiløype i påsken
i årene 2013-2015. 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.

- All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt.

- Dispensasjonen gjelder f.o.m fredag før palmesøndag t.o.m 2.påskedag i perioden 2013-

2015.

- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.

- 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

AU`s behandling: 

Saken har vært på høring i styret. 3 av 10 styremedlemmer støttet forslaget til innstilling. 
Resterende styremedlemmer har ikke gitt innspill i saken. 



AU`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

AU 12/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - søknad om dispensasjon forl 
uttak av never og torv  i forbindelse med skifte av tak på fjellgårdene Bredek 
og Granneset - Statskog Helgeland og Helgeland Museum

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 13.03.2013

Forslag til vedtak

Statskog Helgeland og Helgeland Museum gis med dette dispensasjon fra inngrepsforbudet i 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for uttak av torv til omtekking av fjøstakene på Bredek og 
Graneset sommeren 2013. Det gis samtidig tillatelse til et begrenset uttak av bjørketømmer til 
bruk under restaureringsarbeidet og løyping av never i et begrenset omfang som del av 
formidlingen av fjellgårdenes natur- og kulturhistorie.

Dispensasjonen gis fra IV,pkt. 1.1 og 2.1i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
med hjemmel i verneforskriftens IV, pkt. 2.3 og naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Endelig valg av sted for uttak av torv, løyping av never og uttak av bjørk skal skje i en 

dialog med forvaltningsmyndighet og grunneier med utgangspunkt i gjennomført 

kartlegging av biologisk mangfold og skjøtselsplanen for Bredek og Granneset. 

- Dispensasjonen for nevnte uttak gjelder forsommeren 2013 og/eller forsommeren 2014 

så snart som mulig etter telen er ute av bakken, slik at mest mulig av vekstsesongen 

gjenstår. 

AU`s behandling: 

Saken har vært på høring i styret. 3 av 10 styremedlemmer støttet forslaget til innstilling. 
Resterende styremedlemmer har ikke gitt innspill i saken. 

AU`s vedtak – enstemmig:

Som innstillingen


