
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 21.06.2013
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54 183.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Orienteringssaker:

- Møte med Nordlandsforskning om «Situasjonsanalysen» m.v.

- Oversikt kostnader befaring/styremøte i Meløy

- Forslag til oppfølging Storlia NR – kartleggingsoppdrag

- Møte med Doukta reinbeitedistrikt 11.juni 2013

- Møte med Saltdal kommune 11.juni om innfallsport Trollhaugan

- Status i «åtesaken» - svar fra DN

- Endring av tidspunkt i gitt helikopterdispensasjon for Sture Alvsaker – bygging av ny hytte 

Gåsvatn 

- Status Riksrevisjonen

- Ferieavvikling sekretariatet

Drøftingssaker:

- Rutiner i styret ved godkjenning av møtereferat

- Oppfølging faglig rådgivende utvalg/planlegging av møte med faglig rådgivende utvalg 

5.desember 2013

- Planlegging  av  befaring 23.september 

o OP gjennomfører planleggingsmøte med Statskog og Helgeland Museum 17.juni på Mo

- Planlegging av styremøte 24.september 2013

o Orienterings-/drøftingssaker

 Oppfølging av styreevalueringen

 Innlegg ved Salten Friluftsråd v/Bjørn Godal

 Andre innlegg?

o Saker til behandling

 Prinsippsak personelltransport

 Utvidelse, revisjon vern, ny forskrift Saltfjellet-Svartisen

 Forvaltningsplan Saltfjellet-Svartisen

 Situasjonsanalyse Midtre Nordland – neste steg i arbeidet med en 

besøksstrategi

 Årsmelding 2012

 Økonomistatus pr. 1.7.2013

 Klage på avslag om hundeprøver i Tjårrisdalen, Junkderdal np

Side�1



 Søknad om ATV m/belter elgtransport Jarbrufjell – Kvitbergvatnet, Gåsvatnan 

landskapsvernområde / Saltfjellet np

 Viltkamera og transport åte m/snøscooter Junkerdal np - Prosjekt utmark.
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

AU 
21/2013

Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 
22/2013

Referatsaker 2003/577

RS 
13/2013

Tilrår at klagen ikke tas til følge - Klage på vedtak 
- Dispensasjon fra verneforskriften - Sjunkhatten 
nasjonalpark - Geir og Anne - Brit Pedersen

2012/4369

RS 
14/2013

Påmelding til Laponia seminar i Porjus, Sverige 2013/4387

AU 
23/2013

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
mindre endringer av trase på T-merket sti - Bodø 
og omegn turistforening

2013/135

AU 
24/2013

Eventuelt 2003/577

AU 
25/2013

Rago nasjonalpark - Dispensasjon for 
helikoptertransport i forbindelse med gjenreisning 
av Fjellrosen - Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskeforening

2012/162
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DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

i(\!ottatt

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:
2012/13044 NAT - NP - MD 3.06.2013

Arkivkode:
423.5/18

Klage på Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt avslag på søknad
om å få oppføre ved-/utstyrsbod og grillhus i Sjunkhatten
nasjonalpark - Forberedende klagebehandling

Det vises til søknad datert 31. mai 2012, Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt vedtak datert 4.
september 2012, klage fra Anne-Brit og Geir Pedersen mottatt av nasjonalparkstyret 11. oktober 2012,
nasjonalparkstyre sin behandling av klagen den 6. desember 2012 samt nasjonalparkstyret sin
oversendelse av saken datert 3. januar 2013.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Sjunkhatten nasjonalpark.
Miljøverndepartementet er klageinstans for vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Direktoratet for
naturforvaltning forbereder klagene for Miljøverndepartementet.

Direktoratet tilrår at klagen fra Anne-Brit og Geir Pedersen ikke tas til følge, jf.
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark § 4 jf. nml § 48.

Direktoratet legger til grunn at vilkårene for å gi dispensasjon ikke foreligger i denne sak, da en bit-
for-bit utvikling vil være i strid med verneformålet. Det er også lagt vekt på det det ikke er åpnet for
oppføring av denne type bygninger i nasjonalparken og at verneforskriften for dette området er relativt
nylig vedtatt.

Bakgrunn for saken
Søknaden
Anne-Brit og Geir Pedersen har i brev datert den 31. mai 2012 søkt om tillatelse til oppføring av
grillhytte på 9 m2 og ved-/utstyrsbod på 8 m2 ved sin hytte i Purkvika i Sjunkhatten nasjonalpark.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet søknaden i møte den 4. september 2012. Styret mente
det omsøkte byggetiltak ikke var å anse som en ombygging eller mindre utvidelse av bygning, jf.
verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 bokstav c), søknaden ble derfor behandlet etter den generelle
dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriften § 4. Miljørettsprinsippene i nml. §§ 8-12 ble lagt til
grunn ved vurderingen av søknaden.

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Brattørkaia 15 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Marit Doseth
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no 45 24 19 39
N-7485 Trondheim Side�5



Nasjonalparkstyret sitt vedtak
Nasjonalparkstyret la vekt på at den eventuelle presedensvirkning en tillatelse ville ha, vil kunne
medføre en bit-for-bit utvikling som vil være i strid med verneformålet. Det ble vist til de ca. 40
fritidsboligene som befinner seg innenfor nasjonalparken og som også kan tenkes å søke om likende
byggetiltak. Styret viste til Direktoratet for naturforvaltning sitt rundskriv fra 2001(revidert i 2010),
hvor det advares mot en bit-for-bit utvikling. Det ble påpekt at verneforskriften og forvaltningsplanen,
som nylig er vedtatt, som utgangspunkt ikke tillater nybygging i nasjonalparken. Til slutt vises det til
at all bebyggelse som finnes innenfor nasjonalparken utgjør en belastning på naturmiljøet og at økt
belastning vil forsterke belastningen.

Hensynet til den samlede belastningen og føre-var-prinsippet medførte at søknaden ble avslått. Midtre
Nordland nasjonalparkstyre la til grunn at de omsøkte til tiltakene var i strid med verneformålet.
Vilkårene for å gi dispensasjon var dermed ikke oppfylt, jf. verneforskriftens § 4.

Klagen
Geir Pedersen påklagde nasjonalparkstyret sitt vedtak i udatert brev, mottatt av nasjonalparkstyret den
11. oktober 2012.

I klagen vises det til at hytta var påbegynt i 1994, men at den på grunn av dårlig økonomi ikke kunne
ferdigstilles med en gang. Det hevdes at også hytter i nasjonalparken har behov for
ved/oppbevaringsbod, særlig når hytta ikke har strøm og oppvarmes ved bruk av ved.

Når det gjelder omsøkte grillhus så kan klager ikke se at dette vil ha noen betydning eller være en
belastning for nasjonalparken. Bygningen er tenkt oppført i samme stil som eksisterende badestamp.
Den vil verken forårsake slitasje, forstyrrelse eller ferdsel. Siden man må benytte seg av båt for å
komme frem til Purkvika, er området lite benyttet av fotturister.

Nasjonalparkstyret sin klagebehandling
Nasjonalparkstyret behandlet klagen i møte den 6. desember 2012.

Styret konstaterer at klagen er kommet inn innenfor klagefristen. Det vises til at det er verneforskriften
som fastsetter restriksjonsnivået i nasjonalparken og i følge den er nybygging i nasjonalparken ikke
tillatt, bare mindre utvidelse av eksisterende bygninger, jf. § 3 pkt. 1.3 c). Saken ble derfor vurdert
etter verneforskriften § 4 første alternativ. Siden det omsøkte tiltaket ble vurdert å være i strid med
verneformålet, fant styret ikke å kunne gi dispensasjonen. Det vises til at det særlig ble lagt vekt på
hva tiltaket vil kunne medføre for den samlede belastningen og også presedenshensynet, da det er 40
fritidsboliger i nasjonalparken.

Styret opprettholdt sitt vedtak.

Direktoratet sin vurdering
Miljøverndepartementet vedtok den 11. juni 2010 i medhold av nml. § 62 at et nasjonalparkstyre blant
annet bestående av representanter for berørte kommuner skal være forvaltningsmyndighet for
verneområdene Saltf.jellet, Junkerdalen, Rago og Sjunkhatten i Nordland fylke. Det ble samtidig
bestemt at Miljøverndepartementet skal være klageinstans for vedtak truffet av nasjonalparkstyret, jf. §
62 tredje ledd. Direktoratet forbereder klagesakene for departementet.
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Det er i foreliggende sak søkt om å få oppføre en grillhytte på 9 m2 og ved-/utstyrsbod på 8 m2 ved
klagers hytte i Purkvika i Sjunkhatten nasjonalpark.

Området er vernet ved kgl.res 5. februar 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009. Formålet med
Sjunkhatten nasjonalpark er blant annet å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget
naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og landskap, og som er uten tyngre
inngrep.

I utgangspunktet er inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige og midlertidige bygninger,
forbudt i nasjonalparken, jf. verneforskriften § 3 pkt.1.1. Oppføring av bygninger som er nødvendige
for reindrifta er det allikevel anledning til å gi tillatelse til, jf. § 1.3 bokstav h). Ombygging og mindre
utvidelser av bygninger kan det også gis tillatelse til. Omsøkte byggeprosjekt faller ikke inn under
noen av disse bestemmelsene, så søknaden må vurderes etter verneforskriften § 4 jf. nml. § 48.

I følge verneforskriften § 4 så kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra verneforskriften dersom
det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Dette er en
kan-bestemmelse som innebærer at selv om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt så har ingen krav
på dispensasjon. Om dispensasjon skal gis beror på et forvaltningsskjønn.

I forarbeidene til nml. § 48 (0t.prp. nr. 52 fra 2008-2009 s. 424) uttales det at «denne
dispensasjonsbestemmelsen kan ikke anvendes til å utvide den ramme som er trukket i vernevedtaket.
Bestemmelsen er en sikkerhetsbestemmelse som ikke skalfange uforutsette tilfelle eller spesielle tilfelle
som ikke ble vurdertpå vernetidspunktet. Forvaltningen bor særlig vurdere konsekvensene av en
dispensasjon, for eksempel om andre kan tenkes å soke om dispensasjon på samme grunnlag».
Verneforskriften § 4 er likelydende med nml. § 48 første ledd.

Kunnskap om området er hentet fra nasjonalparkstyret sin behandling av søknaden, kg1. res og
forvaltningsplanen for Sjunkhatten, jf. nml. § 8. Det er ikke registrert sårbare arter eller naturtyper i
området.

Den samlede belastningen ved utbygging vil være en belastning for naturmiljøet, det vil skape slitasje
og forstyrrelse under oppføring. Men de to omsøkte bygningene vil alene ikke medføre at den samlede
belastningen på området blir for stor, jf. nml. § 10.

Direktoratet mener det har tilstrekkelig kunnskap om området, slik at føre-var prinsippet ikke er
kommer til anvendelse i denne sak, jf. nml. § 9.

Direktoratet finner ikke at vilkårene for å gi dispensasjon etter nml. § 48 første altemativ foreligger.
Bygging av grillhytte og uthus/vedbod vil innebære en gradvis nedbygging av areal innen for
nasjonalparken. En slik bit-for-bit utvikling vil kunne danne grunnlaget for en utvikling som på sikt
forringer verneverdiene og være i strid med verneformålet.

Som det fremgår av forarbeidene til nml.§ 48 så skal bestemmelsen ikke benyttes til å utvide den
ramme som er trukket i vernevedtaket. I den kongelige resolusjon til Sjunkhatten nasjonalpark så
uttaler Direktoratet for naturforvaltning at «oppsetting av nye bygg i verneområdene, spesielt i
nasjonalparker skal behandles restriktivt. Nye bygg er i strid med formålet med vernet fordi det i
utgangspunktet blir vurdert som et vesentlig inngrep i landskapet». Miljøverndepartementet viser i sine
merknader til at man skal være restriktiv med oppsett av nye bygg i nasjonalparker.
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Direktoratet finner på denne bakgrunn ikke å kunne tilråde at det gis dispensasjon til de omsøkte
bygninger, jf. verneforskriften § 4 jf. nml.§ 48.

Videre så skal forvaltningen vurdere om en tillatelse kan skape presedens. I foreliggende tilfelle er det
40 fritidsboliger i området. Oppføring av grillhytte og utstyr- og vedbod i tilknytning til hytta kan
være relevant for flere fritidsboliger i området. Dette vil kunne medføre en byggeaktivitet vi ikke
ønsker i nasjonalparken.

Det fremgår av kongelig resolusjon at det under verneprosessen ble vurdert om det skulle åpnes for
oppføring av nye bygninger i nasjonalparken. Vernet er vedtatt i februar 2010, utredning av vernet og
vedtakelse av verneforskrift er derfor av relativt ny dato. Både direktoratet og Miljøverndepartementet
uttrykker at det skal være en restriktiv praksis med hensyn til oppføring av nybygg i nasjonalparken.
Dokumenterte behov for plassutvidelse kan gjennomføres ved fremsettelse av søknad om mindre
tilbygg/utvidelse av eksisterende bygning, jf. verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav c). For eksempel vil
eventuelle behov for lagringsplass i konkrete tilfelle kunne medføre at det gis dispensasjon etter denne
bestemmelsen.

Direktoratet sin tilrådning
Direktoratet tilrår at klagen fra Anne-Brit og Geir Pedersen ikke tas til følge og at det ikke gis
dispensasjon til oppføring av grillhus og ved-/utstyrsbod, jf. verneforskriften § 4 jf. nml § 48.

Fung. avdelingsdirektør





Kopi til:





Anne-Brit og Geir Pedersen Ånsvik 8220 RØSVIK
Midtre Nordland nasjonalparkstyre Moloveien 10 8002 BODØ
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Doukta reinbeitedistrikt v/ Arnfinn Pavall Neverhaug 8215 VALNESFJORD
Reindriftsforvaltnigen Nordland Sjøgata 78 8200 FAUSKE
Statens Naturoppsyn Jernbaneveien 100 8038 BODØ
Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN

Marit DosethOlav Nord- ar aug
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toratet.ifor nturfoing

,
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Foreløpig 
Program for Laponiaseminar - 

arbeid med forvaltningsplaner og ny organisering av forvaltning av store verneområder med 
utgangspunkt i verdensarvområdet Laponia 
 
Tid:  18.-20. september 2013 
Sted:   Hotell Porjus, Porjus i Sverige 
 

 
 
Dag 1   onsdag 18. september 

Ankomst 
Kl 1900 Middag 
 
Kl 2000-2100 Velkommen 
  

Presentasjon av verdensarvområdet Laponia 
  v/ Laponiatjuottjudus 
 
 
 
Dag 2  torsdag 19. september 

Frokost 
 
Kl 0900-1000 Kort introduksjon om hvert lands forvaltningssystem, og hvordan en definerer 

en forvaltningsplan/skjøtselsplan  
- presentasjon Sverige, 20 min 

  - presentasjon Finland, 20 min 
   - presentasjon Norge, 20 min 
 
Kl 1000-1200 Laponiaprosessen - erfaringer fra arbeidet  

- Hva skjedde i prosessen?  Hvorfor måtte den starte på nytt? Hva gikk dårlig?  
  Hva gikk bra? Hvorfor? Suksesskriterier? Råd i prosessarbeid? 

  - Spørsmål og erfaringsutveksling 
  
Kl 1200-1300 Lunsj 
 
Kl 1300-1500 Laponiatjuottjudus / Laponiaförvaltningen  
  - Lokal forvaltningsorganisasjon, hvordan blir den organisert? Hva styrer  

  oppbygging av organisasjonen? Hva vil de oppnå? Rammer for  
  organisasjonen? 
- Spørsmål og erfaringsutveksling 
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  Kaffe, kake, frukt 
 
Kl 1530-1730 Forvaltningsplanprosesser i Norge og Finland – eksempler og erfaringer  
  - Arbeid med forvaltningsplan i Troms fylke, 30 min 

- Arbeid med forvaltningsplan i Nordland fylke, 30 min 
  - Arbeid med forvaltningsplan i Lapplands län, 30 min 

- Spørsmål og erfaringsutveksling 
 

Kaffe, fika 
 
Kl 1800- 1900 Laponia som besøksmål 

- Informasjonsstruktur, hva har de tenkt og hvorfor?  
  Prosjekter?  Besøkssenter? 
- Spørsmål og erfaringsutveksling 

 
Kl 1900-1930 Avslutning 

- Videre kontakt? 
- Informasjon om neste dags tur/befaring 

 
KL 1930-2000 Spasertur/promenad i Porjus?  
 
Kl 2000 Middag 
 
 
 
Dag 3  fredag 20. september 
  Frokost 
 
Kl 0900-1200 Tur til Muddus/Muttus nasjonalpark 
  Informasjon og guiding v/ Laponiatjuottjudus 
 
Kl 1200-1300 Lunsj ute medbrakt fra hotellet, evt på hotellet hvis dårlig vær  
 
  Retur til Hotell Porjus 
  Hjemreise 
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Fra: Johansen Ann-Heidi[fmtrahj@fylkesmannen.no]
Dato: 06.06.2013 10:10:53
Til: Britta.Wannstrom@lansstyrelsen.se; gudrun.kuhmunen@gmail.com; 
bernt.wennstrom@kommun.gellivare.se; michael.teilus@gmail.com; anna.vonsydow@naturvardsverket.se; 
kjell.sundvall@lansstyrelsen.se; bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se; 
magnus.bergstrom@regeringskansliet.se; bengt.landstrom@lansstyrelsen.se; ingunn.iversen@md.dep.no; 
morten.gluva@md.dep.no; olav.nord-varhaug@dirnat.no; kirsten.thyrum@dirnat.no; Nergård Knut; 
Aslaksen Per Olav; Mølster Liv; Stien Jenny; Benonisen Rune; hilde.nyvoll@nordtroms.net; incejo@live.no; 
Skjemstad Oddrun; solvi.jensen@lyngen.kommune.no; Hanny Ditlefsen 
(hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no); Baardvik Bjørn Morten; Birkeland Ingve; 
odd.arne.andreassen@tranoy.kommune.no; Blixgård Asgeir Kvalvåg; arne.nysted@bardu.kommune.no; 
Hauge, Egil; Knutsen, Jan Erik; Kollstrøm, Rolf; karine.emanuelsen@sor-varanger.kommune.no; Lutnæs, 
Paul Antoni Nilsen; ragnhild.melleby.aslaksen@samediggi.no; Fjellaksel, Stein-Even; 
olderfjord@gmail.com; Vistnes, Ingunn Ims; bente.haug@hifm.no; Rofstad Gunnar; Brun-Jenssen 
Christian; Husdal Mia Marthinus; Madsen Kjell Eivind; Andersen Åsmund; Henriksen Espen Olaf; 
Gabrielsen Ingvild; Mjaaseth Ragnhild; Nervold Gunhild Garte; Forsmo Rolf Jøran; 
ken.richard.hansen@vevelstad.kommune.no; Rundhaug Ole Petter; Etnestad Hanne; Skansen Ronny; 
Nordland Bonde- og Småbrukarlag; Wika Jannike Elise; andre.moller@vega.kommune.no; Jon Petter 
Gintal (jon.petter.gintal@samediggi.no)
Kopi: Henaug, Cathrine; lene.lyngby@md.dep.no; berit.lein@dirnat.no; Viklund Lilianne 
(Lilianne.Viklund@lansstyrelsen.se); asa.n.jonsson@laponia.nu
Tittel: Påmelding til Laponia seminar i Porjus, Sverige

Vedlagt er informasjon om påmelding til Nordkalottseminar med fokus på Laponia.
Seminaret holdes onsdag 18.-fredag 20. september i Porjus, i Nord-Sverige.
Frist for påmelding er 28. juni.

Du melder deg på ved å gå inn på Fylkesmannen i Troms sin hjemmeside, og trykker på «Kurs og 
konferanse» øverst til høyre på siden:
http://www.fylkesmannen.no/Troms/
Finn rett kurs, trykk «les mer», fyll inn informasjon på det elektroniske skjemaet, og trykk «send 
påmelding».

Foreløpig program for seminaret er vedlagt. Det kan bli endringer i programmet. 
Se gjerne på nettsidene vi sendte lenker til i tidligere e-post under. 

Vi gleder oss til seminar, til gode diskusjoner og utveksling av erfaringer, og til å treffe kjente og ukjente 
kollegaer på Nordkalotten!

Ann-Heidi Johansen
seniorrådgiver/rá??eaddi
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
miljøvernavdelingen/birasgáhttenossodat
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø/Romssa
Telefon: 77 64 22 33
Telefax: 77 64 21 39
E-post: fmtrahj@fylkesmannen.no

Lilianne Viklund
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Miljöavdelningen
971 86 Luleå
Telefon: 010-225 54 64
Mobil: 070-395 44 02
Fax: 0920-22 84 11
E-post: Lilianne.Viklund@lansstyrelsen.se
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Åsa N Jonsson
väráltárbbeoajvve
Laponiatjuottjudus
Box 14
96221 Jokkmokk
072-5611031

Fra: Johansen Ann-Heidi 
Sendt: 27. mai 2013 12:40
Til: 'britta.wannstrom@lansstyrelsen.se'; 'gudrun.kuhmunen@gmail.com'; 
'bernt.wennstrom@kommun.gellivare.se'; 'michael.teilus@gmail.com'; 
'anna.vonsydow@naturvardsverket.se'; 'kjell.sundvall@lansstyrelsen.se'; 'bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se'; 
'magnus.bergstrom@regeringskansliet.se'; 'bengt.landstrom@lansstyrelsen.se'; 
'ingunn.iversen@md.dep.no'; 'morten.gluva@md.dep.no'; 'olav.nord-varhaug@dirnat.no'; 
'kirsten.thyrum@dirnat.no'; Nergård Knut; Aslaksen Per Olav; Mølster Liv; Johansen Ann-Heidi; 
'jennifer.stien@uit.no'; Benonisen Rune; 'hilde.nyvoll@nordtroms.net'; 'inger.jorstad@samediggi.no'; 

Skjemstad Oddrun; 'solvi.jensen@lyngen.kommune.no'; 'hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no'; Baardvik 
Bjørn Morten; Birkeland Ingve; 'odd.arne.andreassen@tranoy.kommune.no'; Blixgård Asgeir Kvalvåg; 
'arne.nysted@bardu.kommune.no'; 'fmfiegha@fylkesmannen.no'; 'Knutsen, Jan Erik 
(fmfijekn@fylkesmannen.no)'; Kollstrøm, Rolf; 'karine.emanuelsen@sor-varanger.kommune.no'; Lutnæs, 
Paul Antoni Nilsen; 'ragnhild.melleby.aslaksen@samediggi.no'; Fjellaksel, Stein-Even; 
'olderfjord@gmail.com'; Vistnes, Ingunn Ims; 'bente.haug@ffk.no'; Rofstad Gunnar; Brun-Jenssen 
Christian; Husdal Mia Marthinus; Madsen Kjell Eivind; Andersen Åsmund; Henriksen Espen Olaf; Gabrielsen 
Ingvild; Mjaaseth Ragnhild; Nervold Gunhild Garte; Forsmo Rolf Jøran; 
'ken.richard.hansen@vevelstad.kommune.no'; Rundhaug Ole Petter; Etnestad Hanne; Skansen Ronny; 
Nordland Bonde- og Småbrukarlag; Wika Jannike Elise; 'andre.moller@vega.kommune.no'
Kopi: Henaug, Cathrine; 'lene.lyngby@md.dep.no'; 'berit.lein@dirnat.no'; Viklund Lilianne 

(Lilianne.Viklund@lansstyrelsen.se); asa.n.jonsson@laponia.nu
Emne: Laponia seminar i Porjus

Vedlagt en invitasjon til Nordkalottseminar med fokus på Laponia. Seminaret vil bli holdt i Porjus, Nord-
Sverige i september. Porjus ligger mellom Gällivare og Jokkmokk.
Sett av datoene allerede nå, vi kommer tilbake med mer informasjon om påmelding.

Gå gjerne inn på disse nettsidene for mer informasjon og inspirasjon:
- www.laponia.nu
-  www.porjus.se
- /www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/varldsarvet-laponia/besoksmal-
laponia/Pages/default.aspx
- http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/nyheter/2013/Pages/byggstart-av-naturrum-i-varldsarvet-
laponia.aspx

Dette tror vi blir veldig interessant!

Med hilsen

Ann-Heidi Johansen
seniorrådgiver/rá??eaddi
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
miljøvernavdelingen/birasgáhttenossodat
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø/Romssa
Telefon: 77 64 22 33
Telefax: 77 64 21 39
E-post: fmtrahj@fylkesmannen.no
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Lilianne Viklund
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Miljöavdelningen
971 86 Luleå
Telefon: 010-225 54 64
Mobil: 070-395 44 02
Fax: 0920-22 84 11
E-post: Lilianne.Viklund@lansstyrelsen.se

Åsa N Jonsson
väráltárbbeoajvve
Laponiatjuottjudus
Box 14
96221 Jokkmokk
072-5611031

Side 3 av 3

26.06.2013file:///C:/ephorte/PDFDocProc/EPHORTE/619719.HTML
Side�13



Side�14



MIDTRE  NORDLAND NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/135-0
Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 06.06.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 23/2013 21.06.2013

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om mindre endringer av trase på T-merket 
sti - Bodø og omegn turistforening

Forslag til vedtak
Bodø og Omegns Turistforening gis dispensasjon for omlegging av stien fra Skulneset 
(Tollådal) til Nordre Bjellåvatn etter angitt trasè i området NV for Djupvatnet. Dispensasjonen 
gis fra kap. IV, pkt. 1.1 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark med hjemmel i 
kap IV, pkt. 1.3.

 Løypa skal merkes etter trasè som angitt i søknaden.
 Løypa skal kun T-merkes etter standarder gitt av Den Norske Turistforening, og kun der det 

er nødvendig med merking.
 Tiltaket skal gjennomføres mest mulig hensynsfullt og skånsomt i forhold til 

verneverdiene.
 Når ny trasé er merket skal merkingen av den gamle traséen fjernes

Bakgrunn
Turistforeningen vedlikeholder en T-merket rute fra Skulneset (Tollådal) til Nordre Bjellåvatn. 
På vei østover fra Skulneset, ca. 1 km før Djupvatnet finnes det i tillegg til den nåværende 
turistforenings-traseen en bedre trase som lokalbefolkningen bruker. Foreningen ønsker å legge
om sin trase slik at den følger denne traseen. Slik det er nå, blir det slitasje to steder i
terrenget.
Bodø og omegn turistforening søker om tillatelse til å merke den «lokale» traseen. Merkingen 
langs den nåværende turistforenings-traseen vil foreningen fjerne.

Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Saltfjellet - Svartisen
nasjonalpark, og skal behandle dispensasjonssøknader.

Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark ble etablert ved kgl.res. av
8.september 1989. Formålet med nasjonalparken er:

 Å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og
dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er
særlig markert og verdifull
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 I tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet
landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner

 Å gi allmennheten mulighet til naturopplevelse i området.

I utgangspunktet er landskapet fredet mot tekniske inngrep av enhver art innen Saltfjellet –
Svartisen nasjonalpark, jfr. kap. IV, pkt. 1.1 i verneforskriften. Herunder står opplistet merking av 
stier og løyper. 

I henhold til kap. IV, pkt. 1.3 kan imidlertid forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til vedlikehold, 
opprettelse, merking og omlegging av turstier, samt oppsetting av skilt og vegvisere.

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12.

Vurdering 
Hovedformålet med verneområdene på Saltfjellet er å bevare et egenartet og vakkert
naturlandskap, og områder med tilnærmet urørt natur, samt gi allmennheten mulighet til
naturopplevelse i området.

Merking av ny stitrase kan komme i konflikt med verneformålet hvis merkingen vil medføre 
skade på spesielle naturverdier i området, eller forringe naturopplevelsen i området.

Et av verneformålene er imidlertid å gi allmennheten mulighet til naturopplevelse i området, og 
tilrettelegging av stier og løyper, for eksempel ved opprettelse av nye traseer, merking og 
omlegging, er blant de tiltakene forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til innenfor Saltfjellet 
– Svartisen nasjonalpark.

Løypa skal merkes etter kart vedlagt i søknaden, og den stitraseen foreningen ønsker å bruke 
er allerede en etablert sti. Det er derfor ikke her snakk om etablering av en ny sti inn i et 
uberørt område. Foreningen ønsker å legge om stien for bedre tilgjengeligheten for turgåerne.

I forvaltningsplanen for verneområdene på Saltfjellet står det: 

Ved sjekk av Naturbasen er det ikke registrert sårbare eller rødlistede arter eller naturtyper langs 
den aktuelle traseen, nml §8 Kunnskapsgrunnlaget. Den omsøkte tiltaket er også vurdert opp mot 
føre-var-prinsippet i nml §9, det er derfor satt vilkår om utførsel av merkingen.

Løypa ligger innenfor et viktig beiteområde for rein i Saltfjellet reinbeitedistrikt, men i følge 
reinbeitedistriktet v/Per Thomas Kuhmunen vil tiltaket ikke komme i konflikt med utøving av
reindrift i området.

Når ny trasé er merket vil merkingen av den gamle traseen fjernes, noe som vil medføre en 
redusering av stitraseer i området, samt at det vil bli slitasje i forbindelse med ferdsel kun langs 
en trase. En vurderer tiltaket derfor slik at det ikke vil øke den samlede belastningen på området, 
jf. nml § 10. 
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Konklusjon
Med de vilkår som er lagt til grunn for dispensasjonen vurderes tiltaket ikke å være i vesentlig
strid med verneformålet i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, og mener derfor det kan gis 
dispensasjon for omsøkte tiltak.

Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.

Saksopplysninger
Denne dispensasjonen gjelder kun i forhold til verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark. Tillatelse fra grunneier må innhentes spesielt.

Parter i saken:
Bodø og Omegn Turistforening Postboks 751 8001 BODØ
Saltfjellet reinbeitedistrikt Junkerdal 8255 RØKLAND
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 FAUSKE
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 MO I RANA
Statskog Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Beiarn kommune 8110 MOLDJORD

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
- Verneforskrift for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark
- Naturmangfoldloven
- Forvaltningsplan for de verna områdene i Saltfjellet
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/162-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 25.06.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 25/2013 21.06.2013

Rago nasjonalpark - Dispensasjon for helikoptertransport i 
forbindelse med gjenreisning av Fjellrosen - Fauske og Sørfold jeger-
og fiskeforening

Saken tas opp som arbeidsutvalgs-sak med høring i nasjonalparkstyret.

Forslag til vedtak 

Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening gis dispensasjon fra kap.III pkt 2.4 a) i 
verneforskriften for Rago nasjonalpark for helikoptertransport i forbindelse med gjenreising av 
hytta Fjellrosen ved Litlverivatnet.
Dispensasjonen gis for lavtflyging og landing med helikopter ved Litlverivatnet for innflyging av 
tømmerdelen, materialer og utstyr. Dispensasjonen erstatter vedtak av 18.02.2013 i sak 6/2013.

Dispensasjonen har følgende vilkår:

Vilkår for helikoptertranporten:
* Forvaltningsmyndigheten skal informeres så snart som mulig når dato for flygingen skal   
   utføres 
* Dispensasjonen gjelder for inntil åtte (8) turer med et helikopter.
* Dispensasjonen gjelder for inntil fire (4) dager i løpet av perioden 25.06 – 01.09.2013
* Nedsetting av materialer skal skje på en slik måte at den er mest mulig skånsom mot
  vegetasjonen.
* Dispensasjonen skal tas med ved transporten og forevises ved kontroll.
* Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.
* Det skal tas hensyn til rein på beite – Duokta reinbeitedistrikt v/Signar Pavall, tlf: 41557680,
   bør kontaktes før transporten.
* Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av transporten. Kontaktperson er 
   Tore Veisetaune, tlf: 91627036.

Bakgrunn
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I søknad av 02.02.2013 søker Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening v/Per Andersen om 
motorisert transport for å få frakte restaurert tømring, samt diverse nødvendig materialer og 
utstyr inn til Litlverivatnet for gjenreisning av foreningens hytte Fjellrosen. 

I vedtak av 18.02.2013 fikk foreningen innvilget dispensasjon for transport med snøscooter samt 
helikoptertransport i perioden 25.06 – 01.09.2013.

I telefonsamtale den 25.06.13 med Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening v/ Per Andersen
meldte foreningen om et behov for flere turer med helikopter over noen flere dager for å få alt 
materiell og arbeidsfolk inn og ut av området.

Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Rago nasjonalpark, og skal 
behandle dispensasjonssøknader.

Rago nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 22. januar 1971. Formålet med vernet 
er at nasjonalparken skal representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i
grenseområdet mot den svenske nasjonalparken Padjelanta.

I henhold til verneforskriften for Rago nasjonalpark kap. III, pkt. 2.4. a) skal naturmiljøet være 
fredet mot motorisert ferdsel til lands og til vanns og landing med luftfartøy med mindre dette 
skjer i politi-, ambulanse- eller sikringsøyemed. 

Verneforskriften åpner ikke for omsøkt transport, og denne søknaden må derfor behandles etter 
de generelle dispensasjonsreglene for nasjonalparken. Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 
01.07.09 ble naturvernloven opphevet. For verneområder vernet etter naturvernloven fører dette 
til at verneforskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse er satt ut av kraft (jf. naturmangfold-
lovens § 77 andre punktum). For Rago nasjonalpark vil det si at kap. III, pkt. 3 ikke lengre er 
virksom. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter 
naturmangfoldlovens § 48 i stedet.

Etter § 48 i naturmangfoldloven kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak 
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 
det nødvendig. 

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12.

Vurdering 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for 
verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at en begrenset bruk av 
helikopter og ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på 
naturverdiene i området. Det er også et mål for forvaltningen å minimalisere motorisert ferdsel i 
Rago nasjonalpark.

Hyttene i nasjonalparken ligger imidlertid langt fra vei, og transport av nødvendig utstyr og 
materiale inn til hyttene for å drifte dem er vanskelig. Transport i forbindelse med gjenreising av 
hytta Fjellrosen, transport av tømmerdelen, samt materiale og nødvendig utstyr for å få bygd 
opp igjen hytta vil kreve bruk av motorisert transport. Bruk av helikopter er et effektivt og 
skånsomt hjelpemiddel og vil være den mest skånsomme løsningen i dette tilfellet.
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Foreningen ønsker også å bruke snøscooter til å transportere en del utstyr og materialer opp til 
hyttetomta i løpet av vinteren for å kunne starte opp arbeidet med hytta så snart som mulig. 
Denne transporten vil kun gå over isen på vatnet innenfor nasjonalparken og vil ha liten 
innvirkning innenfor verneområdet. 

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 
naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for 
verneverdiene gjennom forstyrrelse og slitasje. I dette tilfellet er det satt vilkår om et begrenset 
tidsrom for transporten både med helikopter og snøscooter, samt et begrenset antall turer. 
Både helikopterflyging og transport med snøscooter i et slikt begrenset omfang er ikke kjent å gi 
skade på vegetasjon og dyreliv, og vil derfor ikke virke negativt på verneverdiene i området. 
Transporten med snøscooter går også hovedsakelig over et islagt vatn. Hensynsfull ferdsel er 
uansett satt som et vilkår.

Føre-var § 9
Det er særlig det uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv som er formålet med 
vernet i Rago nasjonalpark. Med de vilkår som er satt vil transportene med helikopter og 
snøscooter i et gitt område og omfang ikke skade naturmangfoldet eller landskapet.

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Ut over den aktuelle transporten er behovet for motorisert ferdsel i området minimalt.
Det anses ikke å være noen fare for økt belastning på området. I den aktuelle perioden for 
helikoptertransporten foregår ingen form for motorisert ferdsel i området på denne tiden av året. 
Vinterstid er behovet for motorisert ferdsel i området også minimalt.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
En vurder denne transporten slik at den ikke vil medføre noen vesentlig miljøforringelse som 
kan kreve utbedring.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Bruk av helikopter er et effektivt hjelpemiddel ved den aktuelle transporten, og vil være den 
mest skånsomme løsningen i dette tilfellet. Transporten med snøscooter vil også kun gå over 
isen på vatnet innenfor nasjonalparken og vil ha liten innvirkning innenfor verneområdet.

Konklusjon
Nasjonalparkstyre anser derfor at begrenset bruk av helikopter og snøscooter i forbindelse med 
gjenreisningsarbeidet ikke vil komme i strid med verneformålet.

Saksopplysninger:
Nasjonalparkstyret vil gjøre oppmerksom på at nødvendig dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark og vassdrag må innhentes fra kommunen. Motorferdselloven setter også krav om at det 
må innhentes tillatelse fra grunneier.

Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.

Parter i saken:

Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
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Fauske og Sørfold jeger- og 

fiskerforening v/Per Andersen

Boks 34 8226 STRAUMEN

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ

Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana

Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske

Statskog Fjelltjenesten v/Tore 

Veisetaune

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
- Verneforskrift for Rago nasjonalpark
- Naturmangfoldsloven
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