
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Fauske hotell, Fauske
Dato: 19.11.2012
Tidspunkt: 10:00

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

Bestillingsdialog-møtet med representanter fra Statens naturoppsyn og Fjelltjensten er 
planlagt med oppstart kl 13.00, etter lunch.
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

AU 
45/2012

Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 
46/2012

Referatsaker 2003/577

RS 4/2012 Vedtak - Dispensasjonssak om motorferdsel -
Stolpen gård - Gåsvatnan landskapsvernområde

2011/587

RS 5/2012 Innspill til tiltak - Bestillingsdialogen 2012/5898

RS 6/2012 MIDNOR -  Innspill til tiltak i nasjonalparkene 
Midtre Nordland

2012/5898

RS 7/2012 MIDNOR - Spørsmål vedr framdrift - Innfallshavn 
Sjunkhatten nasjonalpark

2012/6862

RS 8/2012 MIDNOR - Etablering av parkering og løype mot 
Sjunkhatten nasjonalpark / Erlingbu

2012/6862

AU 
47/2012

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om 
kjøretillatelse til egen hytte på Viskis - Jim 
Aronsen

2012/6454

AU 
48/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften i forbindelse 
med bruk av ATV og snøscooter til transport av 
varer, materialer og utstyr til Nordlund gård i 
Jarbrudalen- Lars Monsen

2012/6906

AU 
49/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - dispensasjon 
fra motorferdselforbudet for transport til egen 
hytte - Sissel Pettersen

2012/6759

AU 
50/2012

Bestillingsdialogen 2013 - Innspill til tiltak for 2013 2012/5898

AU 
51/2012

MNNPS - Forslag til budsjett for 2013 2012/8064

AU 
52/2012

Eventuelt 2003/577
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frp
DET KONGELIGE


MILJØVERNDEPARTEMENT

Stolpen gård v/Steinar Stolpen
8255 RØKLAND

Deres ref. Vår ref. Dato

12/4127 09.10.2012

Dispensasjonssak om motorferdsel fra Stolpen gård til Jarbrufiell i Gåsvatnan
landskapsvernområde

Vi viser til departementets brev 20. juli 2012 vedrørende varsel om mulig omgjøring av
Midtre Nordland nasjonalparkstyres vedtak av 9. juli 2012.

Miljøverndepartementet har besluttet at Midtre Nordland nasjonalparkstyres
vedtak av 9. juli 2012 vedrørende søknad fra Stolpen gård om motorferdsel i
Gåsvatnan landskapsvernområde ikke vil bli omgjort.

Bakgrunn
Stolpen gård søkte den 14. mai 2012 om dispensasjon fra verneforskriftene for
Gåsvatnan landskapsvernområde og Saftfiellet nasjonalpark for å benytte ATV på
barmark på strekningen Stolpen gård —Kvitbergvatnet for tilsyn og sanking av sau.
Nasjonalparkstyret besluttet i møte 30. mai 2012 å utsette behandlingen i påvente av
Miljøverndepartementets avgjørelse i pågående klagesak knyttet til foregående års
dispensasjon for samme kjøring for beitesesongen 2011. Miljøverndepartementet fattet
avgjørelse i denne saken 22. juni 2012, hvor Fylkesmannens klage ble tatt til følge, og
nasjonalparkstyrets dispensasjonsvedtak ble opphevet. Departementet la særlig vekt på
at barmarkskjøring med ATV kan skade terreng og vegetasjon, og at søknaden gjaldt
kjøring i verneområder der naturlandskap og planteliv er blant verneverdiene og at
søknaden gjaldt kjøring i stort omfang.

Nasjonalparkstyret besluttet i møte 9. juli 2012 å gi Stolpen gård dispensasjon for
veistrekningen fra Stolpen gård til Jarbrufiell, men ikke for den videre strekning fra
Jarbrufiell og inn til Kvitbergvatnet (som delvis ligger inne i Saftfiellet-Svartisen

Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for naturforvaltning Saksbehandler
Postboks 8013 Dep Myntgt. 2 22 24 90 90 Oivind Dannevig
0030 Oslo Org. nr. 22245823
postmottakgmd.dep.no http://www.md.dep.no/ 972 417 882 22 24 95 60

Ì
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nasjonalpark). Departementet varslet deretter mulig omgjøring etter forvaltningsloven
§ 35 i brev 20. juli 2012. Etter at varsel om mulig omgjøring ble sendt er saken utredet
av Direktoratet for naturforvaltning, som har sendt tilrådning i brev 14. september 2012.
Departementet har videre avholdt møte med Steinar Stolpen om saken 20. september
2012.

Departementetsvurdering
Saken skiller seg fra dispensasjonssaken departementet avgjorde i juni 2012 ved at den
kun gjelder strekningen Stolpen gård —Jarbrufjell i Gåsvatnan landskapsvernområde,
og ikke hele strekningen inn til Kvitbergvatnet som også går gjennom Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark. På strekningen Stolpen gård —Jarbrufjell går det en etablert
traktorveg med en viss opparbeiding.

Basert på saksforberedningen fra Direktoratet for naturforvaltning, og informasjon gitt
av Steinar Stolpen i møte med Miljøverndepartementet 20. september 2012, samt
fremlagt bildedokumentasjon, har departementet kommet til at vedtaket om
dispensasjon ikke vil medføre motorferdsel i et slikt omfang at det må sies å kunne
skade verneverdiene nevneverdig, eller være i strid med verneformålet. Det er i denne
vurderingen også lagt vekt på at motorferdselens formål er tilsyn med beitedyr, en
virksomhet som ikke er i strid med verneformålet. Departementet vil videre vise til at
Fylkesmannen i 2009 og 2010 ga dispensasjon for bruk av ATV på den aktuelle
strekningen for tilsyn med sau. I Fylkesmannens vedtak vurderes kjøringen å ikke føre
til skade på terrenget "ettersom all kjøring vil foregå etter opparbeidet kjørevei, med de
begrensninger i trasé og antall turer". IFylkesmannens vedtak fra 2010 framgår det
videre at "den motoriserte ferdselen vil ha minimal innvirkning på det biologiske
mangfoldet i området gitt omfang av ferdselen det her er snakk om". Under
Fylkesmannens vurdering av samlet belastning fremkommer det at "søker er de eneste
som har sau i dette området, og det vil derfor ikke være snakk om mer kjøring enn det
de står for. Motorferdselen vil videre foregå etter opparbeidet vei, og være i et så
begrenset omfang at det ikke vil medføre for stor belastning på området".

Departementet har derfor kommet til at nasjonalparkstyrets vedtak 9. juli 2012 om
dispensasjon for Stolpen gård for motorferdsel med ATV på strekningen Stolpen gård -
Jarbrufjell ikke omgjøres.

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Øivind Dannevig
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har defor ikke handskrevet signatur.
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Kopi:

Direktoratet for
naturforvaltning
Midtre Nordland
nasjonalparkstyre

Postboks 5672 Sluppen

Moloveien 10

7485 TRONDHEIM

8002 BODØ
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Fra: Rune Berg[rune.berg@saltdal.kommune.no]
Dato: 23.10.2012 13:54:16
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: Elin Kvamme
Tittel: Bestillingsdialogen

Hei.
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Saltdal kommune har følgende innspill til tiltak (bestillingsdialogen).
1.
Infotavle på Trollhaugan i Saltdal kommune. Et samarbeide mellom Hytteforeninga på Trollhaugan, Sundby-
Brenne - Øvre og nedre Drageid grunneierlag, Statskog, Beitenæringa, Saltdal kommune og Verneområde 
forvaltninga. Et knutepunkt med mange interesser og mange brukere, også veien inn til verneområde. Her vil 
det være en god mulighet til informasjon om ulike tema og samarbeid med mange ulike aktører. Håper dette 
kan være et innspill som kan realiseres i løpet av 2013. Har ikke her sett på noe budsjett for tiltaket, men det 
går sikker an å komme tilbake til.
2.
Tilrettelegging for barn/unge og universelt tilrettelegging for funksjonshemmede. Etablering av landbasert 
fiskeplass sentralt på Storjord med tilgang til Saltdalselva eventuelt Junkerdalselva eller Lønselva. Også 
oppsetting av gapahuk og toalett på stedet. Kan være et samarbeid mellom flere aktører.
3. 
Tilrettelegging for utsiktspunkt på Kjemåneset, utsikten vil være fantastisk i mellom to nasjonalparker. 
Rasteplass med gapahuk, samt montering av kikkert for å nyte utsikten. Tiltaket kan realiseres uavhengig om 
det blir sykkelvei Kjemåga - Lønsdal, da det går merket sti opp fra Storjord på sørsiden langs Kjemåga. Kan 
være et samarbeid mellom flere aktører.
 
Regner med at en må komme tilbake til et mer detasjert budsjett, men det viktigeste er vel at innspill 
kommer innen fristen. 
 
Mvh
Rune Berg
Saltdal kommune
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Storjord, 8255 Røkland post@nordlandsnaturen.no www.nordlandsnaturen.no 
Tlf: 75 69 24 00 Bank: 4509.22.00454 987 715 170 MVA 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

Att: Hanne Etnestad 

e-post: fmnohet@fylkesmannen.no   

 

 

 
 
 
Deres ref. Vår ref. Sted/Dato 
e-post 18.09.12 AH2012 Storjord 24.10.12  
 

 
Bestillingsdialog – Innspill til tiltak i 2013 for Rago-, Sjunkhatten-, Junkerdal- og Saltfjellet – 
Svartisen nasjonalpark 
 
Viser til e-post av 18.09 vedrørende tiltak i nasjonalparkene i forbindelse med bestillingsdialog.  
Vedlagt følger oversikt over enkelttiltak i tråd med anbefalte tiltak i nasjonalt naturhus vedtatt av 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre og særskilt vektlagt informasjonsarbeid med naturveiledning som 
virkemiddel. Det samsvarer også med anbefalt utvidet autorisasjon for flere nasjonalparker. 
 
Vi ønsker å vektlegge informasjonstiltak og ønsker å fremme dette i bestillingsdialogen som særskilt 
viktig for å bygge identitet og eierskap for parkene i den allmenne befolkning. Tiltakene vi li stor grad 
bidra til verdiskapning rundt parkene og bidra til å ivareta verneformålet.  
 
Ved behov for ytterlige avklaring eller drøftinger for tiltaksliste ber vi om at Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre tar kontakt.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Asbjørn Hagen (sign) 
Daglig leder 
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Storjord, 8255 Røkland post@nordlandsnaturen.no www.nordlandsnaturen.no 
Tlf: 75 69 24 00 Bank: 4509.22.00454 987 715 170 MVA 

Tiltaksliste:  
 

Nasjonalpark Tiltak  Kostnad (kr) 

Rago  Naturveiledning sommer 2013. 
 
Rago nasjonalpark har særskilt kanalisering 
av ferdsel og tilreisende besøkende både 
nasjonalt og internasjonalt.  
 
Femundsmarka np og Jotunheimen np har 
gjennomført naturveiledning ved 
innfallsporter og sentrale steder i parkene 
gjennom sommerengasjerte naturveiledere 
rekruttert i samarbeid mellom 
nasjonalparksenter og SNO 
  
Vi anser Rago som godt egnet for en 
utprøving av aktiv personlig informasjon og 
veiledning. I tillegg vil naturveileder kunne 
gjennomføre besøkskartlegginger som 
sikrer data til forvaltning av parken, enklere 
vedlikehold i samarbeid med Statskog SF.   
 
 

 
 

Sommer engasjert 
naturveileder 

 
2-3 mnd. verk, i tillegg 

oppfølging. 
 

Inntil 150.000 

Rago  Oppgradert utstilling Rago nasjonalpark 
 
Utstilling og informasjon for Rago 
nasjonalpark er svært begrenset og ønskes 
utvidet og oppdatert for å sikre korrekt 
informasjon. Rago nasjonalpark er også den 
parken som i stor grad etterspørres av 
besøkende. 
 

 
 

 20.000 

Junkerdal  Naturveiledning inne i parken  
 
Enkelt dags arrangementer (to stk) med 
veiledning for brukere av parken.  
 
Naturlig samarbeid med Statskog 
Fjelltjenesten og Bodø og omegn 
turistforening  
 
 

 
 

 30.000 

Junkerdal  Oppgradert utstilling Junkerdal  
 
I forbindelse med ombygging ønskes det 
etablert ny utstilling om Junkerdal np.  
 

 
 

 30.000 

Junkerdal  Til topps på Solvågtind 
 
Etablering av trimkasse med bok og tilsyn. 

 
 

 15.000 

Side 10



3 
 

 
Storjord, 8255 Røkland post@nordlandsnaturen.no www.nordlandsnaturen.no 
Tlf: 75 69 24 00 Bank: 4509.22.00454 987 715 170 MVA 

Er et av de mest markante besøksmålene i 
Junkerdal nasjonalpark, benyttes også av 
familier og skoleklasser.  Traseen har store 
formidlingskvaliteter landskap og botanikk 
 
Vurdere eventuelt merking til toppen. 
 

Saltfjellet – 
Svartisen  

Naturveiledning i parken – Bredek  
 
Dagsarrangement  
 
Kan også ses i sammenheng med omsøkt 
knutepunktprosjekt «Min nasjonalpark» for 
å styrke identitet og eierskap til parken.  
 

 
 

 10.000 

Saltfjellet – 
Svartisen  

Infotiltak – vernehistorikken for Saltfjellet  
 
Utarbeidelse av bok i forbindelse med 
oppgradering av utstilling og innsamling av 
data for vernehistorikk.  
 

 
 

 300.000 
Endelig beløp etter 

ambisjonsnivå og omfang.  

Saltfjellet – 
Svartisen  

Oppgradert utstilling NNPS 
 
Faktadel om parken  
 

 
 

20.000 

Saltfjellet – 
Svartisen  

Oppgradert utstilling NNPS 
 
Vernehistorikken, tidslinje 
 
 

 
 

35.000 

Sjunkhatten  Naturveiledning inne i parken  
 
Enkelt dags arrangementer (to stk) med 
veiledning for brukere av parken.  
 
Naturlig samarbeid med Statskog 
Fjelltjenesten og Bodø og omegn 
turistforening  
 
 

 
 

30.000 

Sjunkhatten  Oppgradert utstilling Junkerdal  
 
I forbindelse med ombygging ønskes det 
etablert ny utstilling om Junkerdal np.  
 
 

 
 

30.000 

Sjunkhatten  Barnas nasjonalpark - Prosess 
Jf. Egen tiltaksplan / matrise for Sjunkhatten 
nasjonalpark:  
 
Svært mange tiltak for Sjunkhatten 

 
 
 

Inntil 800.000 
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Storjord, 8255 Røkland post@nordlandsnaturen.no www.nordlandsnaturen.no 
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nasjonalpark er knyttet til 
kompetanseområdet for senteret med 
tanke på formidling til barn og unge samt 
tilrettelegging med universell utforming 
både i informasjon, veiledning og fysisk 
tilrettelegging. 
 
Noen av tiltakene er også i dag utdatert og 
det anbefales en revisjon.   
 
For å kunne gjennomføre og sikre fremdrift 
anbefales det etablering av 
prosjektlederstilling ved NNPS for samlet 
gjennomføring av tiltakene i samråde med 
MNNPS, kommunene og aktuelle 
samarbeidsparter. 
 
Eksempelvis vil NFK kunne finansiere dette i 
samråd med de aktuelle kommunene. 
 
 

Anbefalt samfinansiering jf. 
kobling tiltak fylkesdelplan. 

 
 

Tiltak jf. egen tiltaksplan 
Sjunkhatten. 
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Felles for 
alle 
parkene 

Besøksstrategi 
 
Forvaltningsmyndighet har ansvar for utarbeidelse og vedtak 
av denne.  
 
MD / DN forutsetter likevel at dette er noe 
nasjonalparksenteret skal involveres i jf. kunnskap om 
informasjonsarbeid i området og kobling til reiseliv.  
Eksempelvis er det reist kritikk av prosessen for Jotunheimen 
vedrørende dette, noe vi kan unngå for de aktuelle 
nasjonalparkene her.  
 
Også en kobling til nasjonal merkevarestrategi for Norges 
nasjonalparker der nasjonalparksentra deltar på nasjonalt nivå.  
 
Først gjennom en helthetlig besøksstrategi vil en kunne 
systematisere tiltak og utdype forvaltningsplanene i tråd med 
ambisjoner for verdiskapning tilknytta parkene. Herunder 
detaljert infostrategi for parkene lokalt. 
 
 

 
 
Avhengig av prosess 

og organisering. 
Uavklart 

 
50.000 – 200.000? 

Felles for 
alle 
parkene 

Det er ikke medtatt her større tilretteleggingstiltak, 
innfallsporter etc. som skissert i nasjonale naturhus.  
 

Relativt store 
kostnader og bør 
avventes til 
gjennomført 
besøksstrategi. Kun 
Sjunkhatten np har 
hatt prosess og kan 
videreføres  

 
Felles for 
alle 
parkene 
 
 

 
Infoperm – Reiseliv og aktuelle infopunkter, turisthytter etc.  
En enkelt og effektiv måte å samle aktuelle informasjon.  
DN har utarbeidet mal for bruk i hele landet som er disponibel. 
Se link:  
http://www.dirnat.no/multimedia/53295/informasjonspermer-
for-Jotunheimen---Mai-Bakken.pdf  

 
350.000 

 
Felles for 
alle 
parkene  
 
 

 
«Min nasjonalpark» tilrettelegging for naturveiledning som 
virkemiddel i lokal forvaltning av nasjonalparkene i Midtre 
Nordland. 
 
Se egen prosjektbeskrivelse og søknad sendt fra Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre for knutepunktmidler høsten 2012.  
Må vurderes i sammenheng med søknad.  
 

 
 

390 000 
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Fra: Etnestad Hanne[fmnohet@fylkesmannen.no]
Dato: 26.10.2012 10:03:22
Til: *FMNO - Dokumentasjonssenteret brukerstøtte
Tittel: VS: Innspill til tiltak i nasjonalparkene Midtre Nordland

Kan dere legge inn denne i ePhorte for meg? 
Har hjemmekontor i dag og det ser ikke ut til at jeg får til å legge inn den selv når jeg er på Citrix.
 
mvh

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
-----------------------------
Mobiltelefon: 91622006
Epost: fmnohet@fylkesmannen.no
 
For mer informasjon om Midtre Nordland nasjonalparkstyre
http://www.nasjonalparkstyre.no/no/Midtre-Nordland/

 
 
 

Fra: Asbjørn Hagen [mailto:aha@nordlandsnaturen.no] 
Sendt: 25. oktober 2012 11:36
Til: Etnestad Hanne
Kopi: bs@nordlandsnaturen.no
Emne: SV: Innspill til tiltak i nasjonalparkene Midtre Nordland

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre:
Att: Hanne Etnestad
 
Viser til e-post av 18.09 vedrørende tiltak i nasjonalparkene i forbindelse med bestillingsdialog. 
 
Vedlagt følger oversikt over enkelte tiltak fra Nordland nasjonalparksenter. 
Relatert til DN notat fra 2007 anser vi noen av de forslåtte tiltak mer i samsvar med dagens (2012) 
ambisjonsnivå for informasjonsarbeid for parkene enn det som nødvendigvis er innbefattet i DN notatet fra 
2007 og anmoder om at det blir i hensyntatt.  
Større tilretteleggingstiltak jf. ønsket utvikling av naturhus med nettverk av innfallsporter og anbefalte 
turmuligheter er ikke medtatt her selv om dette vil naturlig falle inn under prioriterte tiltak. Eksempelvis for 
Sjunkhatten nasjonalpark er det svært omfattende tiltak som forvaltningsmyndigheten inntil videre har 
påtatt seg ansvaret for å realisere. Det vil være naturlig å komme tilbake til disse gjennom arbeid med 
besøksstrategi lokalt og nasjonal merkevarestrategi.
 
Lykke til med arbeidet og prioriteringer videre.
 
Med vennlig hilsen
 
Asbjørn Hagen
Daglig leder
Nordland nasjonalparksenter 
 
(+47) 75 69 24 00 
(+47) 901 34 135
 
www.nordlandsnaturen.no
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Fra: Etnestad Hanne [mailto:fmnohet@fylkesmannen.no] 
Sendt: 18. september 2012 14:10
Til: 'w-rakvaa@online.no'; 'gaharald@online.no'; 'lamro@online.no'; 'karlsen@junkerdal.net'; 
'halvbak01@online.no'; 'Stenordv@online.no'; erlsolv@online.no; 'audun.sandberg@hibo.no'; 
'roger@nordnorge.com'; 'torbjorn@arctic-circle.no'; 'nilsmathisanti@gmail.com'; 'kuhmunen4@hotmail.com'; 
'elise.blind@sbnett.no'; 'aha@nordlandsnaturen.no'; 'nordland@njff.org'; 'jan.edvard.pavall@gmail.com'; 
'jan.nilsen@statskog.no'; 'otto.john.navjord@beiarn.kommune.no'; 'trond.skoglund@meloy.kommune.no'; 
'gisle@fnf-nett.no'; 'ranaturistforening@gmail.com'; 'whj@statskog.no'; 'ole.nilsen@rodoy.kommune.no'; 
'hilde.sofie.hansen@rana.kommune.no'; 'gudrun.hagalinsdottir@fauske.kommune.no'; 
'rune.berg@saltdal.kommune.no'; 'gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no'; 
'eirik.stendal@sorfold.kommune.no'; 'jan.wasmuth@bodo.kommune.no'; 'bjoern.eliassen@hotmail.com'
Kopi: 'sivmos@online.no'; 'abvaag@sbnett.no'; 
'evastinaandersson76@gmail.com' (evastinaandersson76@gmail.com); Rundhaug Ole Petter; Skansen Ronny
Emne: Innspill til tiltak i nasjonalparkene Midtre Nordland

 
Viser til møtet på Rognan hotell med Faglig rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg 03.09.12. 
 
Herved inviteres representanter for de to utvalgene å komme med innspill til Bestillingsdialogen 2013 for de 
fire nasjonalparkene Rago, Sjunkhatten, Junkerdal og Saltfjellet – Svartisen m/verneområder.
Bestillingsdialogen er forvaltningsmyndighetens arena for å melde inn behov for oppsynsinnsats og ressurser 
for gjennomføring av tiltak i nasjonalparkene. Ressursene tildeles fra  Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) / Statens naturoppsyn (SNO) sentralt.
Frist for innspill settes til 25.10.2012. 
 
Vedlagt oversikt over arbeidet med tiltak for 2012, liste med forslag til tiltak 2013, samt tiltaksplan for 
Sjunkhatten. 
 
Har også lagt med en link til -  DN notat 2007-1 Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder. 
http://www.dirnat.no/content/1184/Notat-2007-1-Strategi-for-bruk-av-midler-til-tiltak-i-verneomrader
 
mvh

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
-----------------------------
Mobiltelefon: 91622006
Epost: fmnohet@fylkesmannen.no
 
For mer informasjon om Midtre Nordland nasjonalparkstyre
http://www.nasjonalparkstyre.no/no/Midtre-Nordland/

 
 

'granberg.roger@gmail.com'; 'anrigmor@online.no'  ; 
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Fra: leifarno@online.no[leifarno@online.no]
Dato: 02.10.2012 12:31:47
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Røsvik Båtforening 

FREE Animations for your email Click Here!

 
Nasjonalparkstyret - Sjunkhatten
v/Ronny Skansen - forvalter.
 
 
Da vi i Røsvik Båtforening ikke hører noe fra dere angående fremdrift i 
samarbeidet med utlegging av innfallshavn til Sjunkhatten Nasjonalpark ser vi oss nødt 
til enda en gang å ta kontakt da vårt arbeid med utlegging av småbåthavn stangneres i 
påvente av en diskusjon om detaljer.
Vedlegger en skisse av våre anlegg ved siden av hverandre (presiserer at dette kun er 
et forslag som kan tilpasses).
Ved f.eks. å slå disse to anleggene sammen og speilvende dypvanns-kaien vil vi også 
kunne ivareta kommunens interesser i området. 
Om dette skulle bli løsningen må vi søke Sørfold kommune om ny dispensasjon fra 
eksisterende reguleringsplan.
 
Når det gjelder fremtidig vedlikehold av anlegget så sier vi (Røsvik 
Båtforening) oss  villig til å utføre dette i samråd/samarbeid med Nasjonalparkstyret 
eller den/de de måtte utpeke for dette viktige arbeidet. Vedlikeholdet vil f.eks. 
kunne være en prosentvis økonomisk fordeling av utgifter. Praktisk utførelse har alltid 
vært båtforeningers sterke side i form av dugnader.
 
Det er vel et faktum at organiserte båthavner er den desidert rimeligste form for 
drift/vedlikehold av slike.
 
 
Mvh. (for Røsvik båtforening)
 
Leif A. H. Strand (leder)
Nes,
8220 Røsvik.
 
Mob.: +47 90630430
 
E-mail: leifarno@online.no 
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Fra: Bjørn Godal[Bjorn.godal@salten.no]
Dato: 05.10.2012 10:03:58
Til: Skansen Ronny
Kopi: Rundhaug Ole Petter; Grethe.Monica.Fjaervoll@bodo.kommune.no
Tittel: Etablering av parkering og løype mot Sjunkahatten nasjonalpark/erlingbu

Hei!
Viser til prat i dag
I 2013, vil det etableres ny parkering og løype mot Sjunkhatten nasjonalpark og Erlingbu. PGA Bodø bys 
størrelse og nærheten til parken, er dette den desidert mest brukte innfallsporten til parken. Løype 
etableringen vil gi et sammenhengende turvei/turstinett fra bykjernen i Bodø til nasjonalparken.
 
Tilretteleggingen vil lette tilgangen både for barn og andre både sommer og vinter, men særlig vinter.
Bodø kommune vil ta hovedtyngden av investeringskostnaden, men det er et sterkt ønske om at 
nasjonalparkforvaltningen blir med på finansieringen av tiltakene. 
Vi ber derfor om at dette tas med i bestillingsdialogen for 2013 med Direktoratet for naturforvaltning og i 
møtet med ordførere/rådmenn ang arbeidet med innfallsporter som skal være den 15. oktober.
 
Vedlagt reguleringsplan viser løypa fra eksisterende lysløype.
Det vil inngås leieavtaler som går helt opp til Furumoen.
 
 
 
Med hilsen

 
Bjørn Godal
prosjektleder
Salten Friluftsråd
tel: 75 54 86 04
mobil: 950 68 985
Nettside: www.salten.no\friluftsrad
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Planen er utarbeidet av:

Detaljreguleringsplan for Soløyvatnet, Arlia- Soløy

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:

Bodø bystyrets vedtak av planen:

1. gangsbehandling i planutvalget

2. gangsbehandling i planutvalget

Offentlig ettersyn fra til

SAKSNR. DATO SIGN.

TEGNINGSNUMMER (Plan-ID) VERSJON

DATERT:

Målestokk 1:5000 (594x594 mm)

24.01.2012 VJ

med tilhørende bestemmelser

TEGNFORKLARI NG

Plankontoret

Kartreferanse: Euref 89, UTM Sone 33

Kartgrunnlag: FKB, ajour 2011.

Høydereferanse:NN 1954

Bodø kommune 2514_01

50 200 m0

Kunngjøring av oppstart

14.03.2012

B.F.

B.F.

27.01.12

Boligbebyggelse
Fritidsbebyggelse

Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Veg
Parkeringsplasser med bestemmelser

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

Turveg
Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)

Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift
LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFRN

Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL2008 §12-5 NR.5)

Småbåthavn
Naturområde i sjø og vassdrag
Badeområde

Reguleringsplan- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6)

Angitthensynsone - Hensyn landskap
Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL2008 §12-6)

Angitthensyngrense
Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008

Regulerings- og bebyggelsesplanområde
Planens begrensning
Formålsgrense
Avkjørsel

Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/6454-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 24.10.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 47/2012 19.11.2012

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om kjøretillatelse til egen hytte på 
Viskis - Jim Aronsen

Forslag til vedtak

Jim Aronsen, Junkerdal gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i
Saltfjellet landskapsvernområde, jf kap. IV, pkt. 8, for bruk av snøskuter på snødekt mark til
transport av utstyr og varer til egen hytte ved Østerrundvatnet på Viskis. 
Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kap. VI, pkt. 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og kjørerute inntegnet på kart er forbudt.
* Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
* Dispensasjonen gjelder fra 1. mars til 1. mai, 2013 og 2014.
* Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager
* Dispensasjonen gjelder mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00
* Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og det antall turer som trengs for
   nødvendig frakt. Antallet turer er likevel begrenset oppad til 6 turer.
* Vedlagt kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre,
   Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet kjørerute og utfylt kjørebok skal tas med ved
   kjøring og forevises ved kontroll.

Bakgrunn
I søknad av 10.09.2012 søker Jim Aronsen, Junkerdal om fornyelse av sin dispensasjon for 
motorisert ferdsel til sin hytte på Viskis innenfor Saltfjellet landskapsvernområde.

Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Saltfjellet
landskapsvernområde og skal behandle dispensasjonssøknader.

I søknad av 10.09.2012 søker Jim Aronsen, Junkerdal om fornyelse av dispensasjon fra
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motorferdselforbudet i Saltfjellet landskapsvernområde for transport til
egen hytte ved Rundvatnet på Viskis innenfor landskapsvernområdet.

Dagens forskrift for Saltfjellet landskapsvernområde ble vedtatt ved kgl. res. av 8.
september 1989. Formålet med Saltfjellet landskapsvernområde er å bevare et egenartet og
vakkert natur- og kulturlandskap. I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å 
bevare et sammenhengende naturområde, som også inneholder mange samiske og andre
kulturminner.

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Saltfjellet landskapsvernområde, jf.
kap. IV, punkt 8, men nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til nødvendig transport til hyttene i
området på vinterføre i mars og april, jf. kap. VI, punkt 2 i forskriften for Saltfjellet
landskapsvernområde.

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

Vurdering 
Hovedformålet med vernet av Saltfjellet landskapsvernområde er å bevare et egenartet og
vakkert natur og kulturlandskap. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet
da dette kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy.
Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på
vegetasjonen med hensyn til slitasje.

Å kunne transportere ved, materialer, verktøy, forbruksartikler og diverse annet fram til
hytta er nødvendig for å kunne drifte og bruke den gjennom året. Dette gjøres både enklest
og mest miljøvennlig med snøskuter på vinteren. Etter verneforskriften for Saltfjellet
landskapsvernområde kan det gis tillatelse til dette i mars og april.

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt begrensinger 
på ferdselen både med hensyn til antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil 
snøskuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Vi vurderer det heller ikke til at 
denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor samlet 
belastning på økosystemet. De gitte begrensninger i antall turer og begrensinger i kjøretid i løpet 
av døgnet, samt det spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med på å redusere eventuelle 
konflikter i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein.

Konklusjon
Vi vurderer omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt, til ikke å være i strid med
formålet med vernet av Saltfjellet landskapsvernområde, og mener derfor det kan gis
dispensasjon.

Forvaltningsplanen for verneområdene på Saltfjellet er under revidering. Når forvaltningsplanen
er godkjent og vedtatt vil det sannsynligvis bli mulig for forvaltningsmyndigheten å gi
dispensasjoner av lengre varighet.

Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter
at dette vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Parter i saken:
Saltdal kommune                                                                         8250 Rognan              

Side 26



Direktoratet for naturforvaltning       Postboks 5672 Sluppen      7485 Trondheim
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/ Kristian
Sivertsen                                           Postboks 63 Sentrum           7801 NAMSOS
Statskog avd. Fauske                      Postboks 63 Sentrum          7801 NAMSOS
Jim Aronsen                                      Junkerdal                               8255 RØKLAND

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
- Verneforskrift for Saltfjellet landskapsvernområde
- Naturmangfoldsloven
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/6906-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 24.10.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 48/2012 19.11.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften i forbindelse med bruk av ATV og snøscooter til transport 
av varer, materialer og utstyr til Nordlund gård i Jarbrudalen- Lars Monsen

Forslag til vedtak

Lars Monsen gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde, jfr. kap. IV, punkt 7 for bruk av ATV og snøscooter til transport av varer, 
materialer og utstyr til Nordlund gård i Jarbrudalen. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
verneforskriftens VI, punkt 8 i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde.
  

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder fra verneområdets grense ved Tverrlimyra og inn til Jarbrufjell 

gård, langs den gamle adkomstveien inn til gården. 

 All kjøring utenom angitte formål og trase på vedlagt kart er forbudt.

 Dispensasjonen gjelder for perioden 2012 - 2014.

 Dispensasjonen gjelder for bruk av en (1) snøscooter på vinterføre og for bruk av en (1)

ATV/traktor i barmarksesongen. Dispensasjon gjelder for det antall turer som er 

nødvendig for bruk og drift av gården. 

 Dispensasjonen gjelder transport av varer, materialer og utstyr, men ikke transport av 

personell.

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

 Nødvendig tillatelse fra kommune og grunneier må foreligge. 

 Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 

forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.

 Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt

 dispensasjonsperiode og senest 31.01.2015.  
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Bakgrunn

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan
landskapsvernområde, og skal behandle dispensasjonssøknader.

Lars Monsen har i søknad datert 1. oktober 2012 søkt om tillatelse til bruk av snøscooter og 
ATV/traktor til transport av varer, materialer og utstyr. Det søkes på samme grunnlag som det 
ble gitt tillatelse for perioden 2008-2010. Kjøreboka for perioden 2008-2010 er ikke innlevert. 
Det er opplyst fra søker at boka er borte. Søker har opplyst pr. e-post datert 1. oktober blant 
annet følgende: «Jeg har vært der veldig sporadisk og periodevis. Enkelte år passer det å være 
der i mange måneder, andre år -- som i det siste -- er jeg ikke der i det hele tatt. I snitt er/har
jeg kanskje vært der ti uker i året i perioden 2008-2010. Regner vi en tur fram og tilbake hver 
tredje dag i snitt har du kanskje 80 turer, kanskje det er nærmere 100.»

Grunnlaget for avgjørelsen

Gåsvatnan landskapsvernområde ble etablert ved kgl. res. av 8. september 1989.
Verneforskriften forvaltes av Fylkesmannen i Nordland.

Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert
naturlandskap, herunder

 Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv

 De botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjellet

I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark,
Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra til å bevare et stort,
sammenhengende område med viktige nasjonale naturverdier og samiske- og andre
kulturminner.

I utgangspunktet er det forbudt med all motorisert ferdsel innen Gåsvatnan
landskapsvernområde, jfr. kap. IV, punkt 7 i verneforskriften. Forskriften åpner imidlertid for at
forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til nødvendig motorisert transport til
fjellgården Nordlund av Jarbrufjell, jfr kap. VII, punkt 8 i verneforskriften.

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

Vurdering 

Omsøkte aktivitet, bruk av motorkjøretøy etter en godt opparbeida kjørevei inn til
fjellgården Nordlund av Jarbrufjell, er blant de tiltak som forvaltningsmyndigheten kan gi
tillatelse til. All kjøring vil foregå etter en opparbeida kjørevei. Tiltaket vurderes derfor ikke å 
være i strid med verneformålet.

Hovedformålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og 
vakkert natur og kulturlandskap. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet
da dette kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy.
Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom og bruk av ATV/traktor på 
opparbeidet vei, vil ha liten innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.  
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Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Med de vilkår som er satt 
vurderer en denne kjøringen i dette omfanget til ikke å skade naturmangfoldet. Vi vurderer det 
heller ikke til at denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for 
stor samlet belastning på økosystemet. De gitte begrensningene en slik dispensasjon vil 
medføre, samt det spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med på å redusere eventuelle 
konflikter i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein.

Fylkesmannen påpekte i forrige dispensasjon ønske om ei vurdering av behovet for kjøring opp 
til fjellgården. Forrige dispensasjonen ble gitt for en periode på to år, der en skulle foreta en 
vurdering av behovet før ny tillatelse skulle innvilges. Ettersom en holder på med utarbeidelse 
av ny forvaltningsplan for området mener sekretariatet det er naturlig at vurdering av behovet 
for antall turer blir tatt med i den forbindelse.  

Konklusjon

Vi vurderer omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt, til ikke å være i strid med
formålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde, og mener derfor det kan gis
dispensasjon. Det forventes at kjøreboka som blir utlevert blir innlevert i henhold til 
dispensasjon etter endt dispensasjonsperiode.    

Klageadgang:

Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Parter i saken:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Lars Monsen Nordre Liverud vei 131 1816 SKIPTVET
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Saltfjellet RBD v/ Oluf Anders Kuhmunen Jarbruveien 34 8255 RØKLAND
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Vedlegg:
1 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Gåsvatnan landskapsvernområde - Lars 

Monsen, datert 1. oktober 2012  

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:

 Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde

 Forvaltningsplan for Saltfjellet 

 Naturmangfoldloven 
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Nordre Liverud vei 131
1816 Skiptvet
Org. nr 989122754
Mobiltelefon 900972000
epost lars@larsmonsen.no
www.larsmonsen.no

«ORGANIZATION»

1. oktober 2012
Jarbrufjell, Saltdal

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre

Søknad om forlengelse av kjøretillatelse til Jarbrufjell

Undertegnede søker med dette om fornyet kjøretillatelse til Jarbrufjell. Jeg beklager at jeg er sent ute med 
denne søknaden. Det skyldes at jeg trodde kjøretillatelsen som fulgte med gården da jeg kjøpte den, var 
permanent. For drøye to uker siden fikk jeg imidlertid en telefon fra et av medlemmene i nasjonalparkstyret 
som gjorde meg oppmerksom på at tillatelsen var gått ut, og igår var SNO sin representant Jim Kristensen 
på besøk. Han gjorde meg oppmerksom på det samme. Igjen -- beklager sen reaksjon, men her er altså 
søknaden. Ser fram til å sette Saltdal og Saltfjellet ytterligere på det nasjonale kartet i årene som kommer!

Villmarkshilsen Lars Monsen
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/6759-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 24.10.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 49/2012 19.11.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - dispensasjon fra motorferdselforbudet for 
transport til egen hytte - Sissel Pettersen

Forslag til vedtak

Sissel Pettersen, Rognan gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan
Landskapsvernområde, kap. IV pkt. 7, for bruk av snøskuter til frakt av varer og utstyr til egen
hytte ved Kvitbergvatnet. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, punkt 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars - 01. mai i årene 2013 og 2014.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer med en (1) snøskuter for nødvendig
   frakt av materialer og utstyr.
* Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
* 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,
   8002 Bodø 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.

Bakgrunn
I søknad av 22.09.2012 søker Sissel Pettersen, Rognan om dispensasjon for bruk av snøskuter 
for transport av utstyr og ved til egen hytte ved Kvitbergvatnet innenfor Gåsvatnan
landskapsvernområde.

Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan
landskapsvernområde og skal behandle dispensasjonssøknader.
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Gåsvatnan landskapsvernområde ble etablert ved kgl. res. av 8. september 1989.
Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et egenartet og vakkert naturlandskap, 
herunder
- Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv
- De botaniske meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell
I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark,
Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende 
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Gåsvatnan landskapsvernområdet,
jf verneforskriftens kapittel IV, punkt 7. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig
transport til hyttene i området på vinterføre i mars og april, jf verneforskriftens kapittel VI,
punkt 2.

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

Vurdering 
Å kunne transportere ved, materialer, forbruksartikler og diverse annet fram til
hytta er nødvendig for å kunne drifte og bruke den gjennom året. Dette gjøres både enklest
og mest miljøvennlig med snøskuter på vinteren. Etter verneforskriften for Gåsvatnan
landskapsvernområde kan det gis tillatelse til dette i mars og april.

Etter en prøveordning på 90-tallet ble det fastsatt at det ikke skulle gis mer enn seks turer
pr. år for transport av ved, varer, materialer, utstyr med mer. Et større antall turer enn dette
må begrunnes i spesielle og forbigående forhold.

Hovedformålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og
vakkert natur og kulturlandskap. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet
da dette kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy.
Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på
vegetasjonen med hensyn til slitasje.

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt
begrensinger på ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt
vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Vi vurderer det heller ikke
til at denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor
samlet belastning på økosystemet. De gitte begrensninger i antall turer og begrensinger i kjøretid
i løpet av døgnet, samt det spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med på å redusere
eventuelle konflikter i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein.

Konklusjon
Vi vurderer omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt, til ikke å være i strid med
formålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde, og mener derfor det kan gis
dispensasjon.

Forvaltningsplanen for verneområdene på Saltfjellet er under revidering. Når forvaltningsplanen 
er godkjent og vedtatt vil det sannsynligvis bli mulig for forvaltningsmyndigheten å gi 
dispensasjoner av lengre varighet.
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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
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Sissel Pettersen Movegen 14 8250 ROGNAN
Statskog Fjelltjenesten v/ Kristian 
Sivertsen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog SF avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde
- Naturmangfoldsloven
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/5898-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 08.11.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 50/2012 19.11.2012

Bestillingsdialogen 2013 - Innspill til tiltak for 2013

Forslag til vedtak

Tiltaksplanen tas til orientering av arbeidsutvalget.
Sekretariatet arbeider videre med planen for framlegging på styremøte den 06.12.12.

Bakgrunn
Det er tatt utgangspunkt i Bestillingsdialogen for 2012, tiltaksplan satt opp for 2012 og 
utarbeidete tiltaksplaner for nasjonalparkene. Tiltak som var aktuelt å føre videre fra 
2012 til 2013 er tatt inn i planen, i tillegg er ført opp aktuelle tiltak som er kommet fram i 
løpet av 2012.

Oversikt over en del aktuelle tiltak lagt fram for Faglig rådgivende utvalg og 
Administrativt kontaktutvalg den 03.09.12. Utvalgene ble på møtet oppfordret til å 
komme med innspill til tiltak innen 25.10.12.

Det har kommet inn innspill fra følgende kommuner og organisasjoner:
+ Saltdal kommune
+ Beiarn kommune
+ Nordland nasjonalparksenter 

Den 06.11.12 ble det avholdt møte med oppsynet for nasjonalparkene; Statskog 
Fjelltjenesten og Statens naturoppsyn. Her ble planlagte og utførte tiltak for 2012 
gjennomgått, og eventuelle oppfølginger diskutert. I tillegg la oppsynet fram innspill til 
tiltak i områdene, samt behov for ressurser til skjøtsel, vedlikehold og oppsyn i parkene. 

I utkast til tiltaksplan for 2013 er det foreløpig satt opp prosjekt totalt for ca. 1,5 mill. 
fordelt på følgende tiltak:

Drift og vedlikehold – faste utgifter kr 175 000,-
Grensemerking og skilting kr 100 000,-
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Skjøtsel kr 500 000,-
Opprydding og fjerning søppel kr 105 000,-
Informasjon kr 160 000,-
Overvåking og registrering kr 250 000,-
Vedlikehold eksiterende anlegg kr 100 000,-
Restaurering kulturminner kr   50 000,-
Tilretteleggin innfallsporter kr   48 000,-
Nye anlegg kr 100 000,-
Verdiskaping kr   50 000,-

Angående bruk av tiltaksmidlert til informasjon om nasjonalparkene
Etter avklaring med Direktoratet for naturforvaltning skal tiltaksmidler til informasjon om 
nasjonalparkene benyttes til tiltak ute i parkene eller ved innfallsporter. Til informasjon 
om parkene i nasjonalparksentrene gis det egne midler. Nordland nasjonalparksenter 
har for 2013 fått 400 000,- til oppdatering og utbedring av informasjonen om 
nasjonalparkene i senteret.

Vedlagt:

Tiltaksplan for 2013
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/8064-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 12.11.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 51/2012 19.11.2012

MNNPS - Forslag til budsjett for 2013

Saken gjennomgås og presenteres i møtet.
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