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Oppsyn: Kontroll/tilsyn, informasjon mv

Statskog Fjelltjenesten har i 2014 brukt ca 1000 timer på oppsyn og skjøtsel i  Saltfjellet -
Svartisen NP med tilgrensende verneområder.  Fjelltjenesten har i tillegg en rekke  andre oppdrag i
verneområdet. Jakt- og fiskeoppsyn for Statskog. Registreringsarbeid med fjellrev, jerv og Kongeørn.
Fjelltjenesten har  deltatt på  befaring  med  nasjonalparkforvalterne ved polarsikelsenteret angående 
utfordringer med drift av senter ved Saltfjellet LVO.
Landbruk og matdepartementet var på reise i nordland i starten av Juni. I den forbindelse var de med
Inn i nasjonalparken til Granneset-Bredek. Fjelltjenesten var  guider og informerte.

Det har i 2014 vært 25 års jubileum for Saltfjellet-Svartisen NP og det har blitt markert med en dag ved 
Nasjonalparksenteret på Storjord og en dag ved Bredek fjellgård. Fjelltjenesten bidro ved begge
arrangement.

Fjelltjenesten har deltatt på møter med forvaltningsmyndighet, politi og turistforeningene 
vedrørende verneområdene. 
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Politi med på motorferdseloppsyn i Røvassdalen i Rana. Foto Kristian Sivertsen



Befaring  med LMD og Statskog i begynnelsen av Juni. Her ved Granneset.. Foto Kristian Sivertsen
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25 års markering  av Saltfjellet-Svartisen NP trakk i overkant av 200 mennesker til Bredek.  Foto Kristian Sivertsen



Informasjon/skilt

Rasteplassen/infopunkt ved Storvollen ble i år 
ryddet  et par ganger. Det er ikke gjort noen
flere avklaringer med tanke på hvor et infopunkt i
dette området skal være. Foto Kristian Sivertsen
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Ny informasjontavle er satt opp i 
Tollådalen i Beiarn. Den gamle var svært
råtten og utgjorde en fare. Det er ikke
laget noen ny informasjon om verneområdet
i 2014. Dette i påvente av ny verneforskrift og
utvidelse av verneområdet.

Foto Stein Ove Johannesen



Motorferdsel på barmark i verneområdet blir utført av reindrifta, dette for tiden uten gyldig
dispensasjon. Annen barmarkskjøring i verneområdet er utfrakting av elg med jernhest/ATV med
belter etter gyldig dispensasjon.

Motorferdsel på snødekt mark utføres i hovedsak av reindrifta, Fjelltjenesten, SNO roviltseksjon, 
Røde kors og hytteeire med dispensasjon. Det er noen områder i verneområdet hvor det foregår
mye ulovlig kjøring med snøscooter. Dette er i hovedsak i Ørtfjellet-Røvassdalen i Rana kommune
og i Jarbrudalen i Saltdal kommune. 

5 stk ble i vinter anmeldt for ulovlig snøscooterkjøring like utenfor Verneområdet i Ørtfjellet i Rana. 
Dette var en planlagt aksjon med politiet.  1 stk ble også anmeldt ved Nordre Bjøllåvatn i Saltdal 
Kommune.
Helikopter: Fjelltjenesten har brukt helikopter 4 ganger i løpet av2014  i forbindelse med
oppsyn/skjøtsel. 

Motorferdsel
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Ulovlig snøscooterkjøring i Røvassdalen i Rana. FOTO  Kristian Sivertsen



0
500

1000
1500
2000
2500
3000

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

Ved Granneset har det ligget tellematte siden 2004. Tallene har vært stabile de siste årene
med tall rundt 1500-1700. 

Ferdselstellere

Det har i 2014 vært utført ferdselstellinger ved tre steder i verneområdet. Det er ved  Granneset
og  Glomdalen i Rana og ved stien ved  Viskis- Lønsdal i Saltdal.

Granneset
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Det har i år vært gjennomført tellinger ved stien som går mellom Lønsdal
og Viskis i Dypen NR og Saltfjellet LVO.  Det ble registrert 1620 passeringer
inn og ut.



Det var 5 ynglinger av fjellrev på Saltfjellet i 2014. Dette hovedsaklig pga støtteforinga av fjellrev
som foregår på Saltfjellet. 4 av 5 ynglinger var ved foringsautomater. Valpekullene var fra 5 til 11 
valper hvor de fleste overlevde. Nina har merket valper ved flere av disse hiene, og en tispevalp ble
fanget inn  og  sendt til avlsstasjonen på Oppdal. 
Det ble registrert  to ynglinger av jerv og 3 vellykkede hekkinger av Kongeørn i Saltfjellet.
Jaktfalk ble observert og hørt varslende ved flere  hekkeplasser men ingen vellykkede hekkinger
ble registrert.  Registreringer på fugl legges inn i artsobs.

Det  ble skutt en bjørn i Gila i  Saltfjellet i  Mai 2014. Denne bjørnen hadde tatt rein og ble felt av SNO
rovviltseksjon.   Det har også vært bjørn i Storlia NR hvor flere sauer ble tatt i august. Her var det også 
jakt men uten resultat.

Trua arter

Jerv i Saltfjellet. Foto Kristian Sivertsen
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Brudd på verneforskrift

En person ble anmeldt for ulovlig snøscooterkjøring ved Nordre Bjøllåvatn.



Fjellrev i Saltfjellet. Foto Kristian Sivertsen
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Kongeørn. Foto Kristian Sivertsen



Forsøpling

10

Plater fra gammel jaktbu ved Urvatn i Sørdalen. Kjøres ut vinter 2015. Foto  Kristian Sivertsen

Gamle broer av kreosot holdige materialer  er demontert og fløyet ut fra Stormdalen. Foto Kristian Sivertsen



Fjelltjenesten utfører slått ved Bredek.  Foto: Kristian Sivertsen

Rapport tiltak/ annet 2014

Skjøtsel slåttemarker Bredek-InnerBredek
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Det er laget en egen utfyllende rapport på dette tiltaket.

Slåttekarer ved Bredek. Foto Arild Bjørge



Fjelltjenesten rydder skog ved åker Bredek.    Foto: Kristian Sivertsen

Fjelltjenesten utfører slått ved Bredek.  Foto: Kristian Sivertsen
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Skjøtsel slåttemarker  Stormdalen og Granneset.
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Skjøtsel ved  innmark i  Stormdalen. Foto Kristian Sivertsen

Under rydding blir det store mengder kvist. Dette blir brent. Foto Kristian Sivertsen



Skjøtsel av innmark ved Granneset. Foto Magnus Beyer Brattli
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Skjøtsel av innmark ved Granneset. Foto Magnus Beyer Brattli



Vedlikehold/drift av åpne husvær,anlegg
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Granneset

Det er måket snø av  takene ved Granneset på våningshus, låve og utløe. Ellers er
generelt  vedlikehold utført.

Snømåking ved Granneset. Foto Kristian Sivertsen



Bukkhaugbua

Bukkhaugbua ble stengt av reindrifta i  Mai og åpnet igjen i midten av Juni. Pga reinens kalving
vil ikke reindrifta ha folk i dette området på denne tiden av året. Foto Kristian Sivertsen
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Dette jernet ble låst slik at Bukkhaugbua ble stengt i Mai-Juni. Foto Kristian Sivertsen



Reparasjon av Steinstua ved Krukki
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Hans Moasveen viser hvor mye taket er brutt ned på vestsiden. Dette må repareres i 2015.
Foto Kristian Sivertsen

Torvhaldsstokker er byttet. Mye av torva var rast ned på taket og mye av dette 
ble flyttet opp igjen. Det gjenstår en del reparasjon som må tas i 2015.

Foto Kristian Sivertsen



Pikhaughytta
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Det er ikke gjort noen utbedringer på Pikhaughytta i 2014. Dette er prioritert i 2015 og
Det trengs en oppgradering av hytta. Tak og vinduer må skiftes. Innvendig må det skiftes 
en dør. Utedoen er i svært dårlig forfatning slik at den må repareres og festes med nye Wire.
Årsaken til at husværet sliter er at dette er et svært snørikt område hvor en av og til bare ser 
pipa på hytta.

Pikhaughytta. Foto Kristian Sivertsen



Transport av ved og diverse nødvendig utstyr  BOT og Rana turistforening.

Fjelltjenesten har utført transport av ved og nødvendig utstyr til Tverrbrennstua, Midtistua og 
Bjellåvasstua. Også i år utførte Fjelltjenesten vedtransporten til Bjellåvasstua. Det er også
transportert diverse utstyr til Krukkistua, Saltfjellstua og Blakkådalshytta.

Vedtransport Midtistua. Foto Kristian Sivertsen
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Utløe Stormdalen.

Det er i 2014 utført en befaring av utløa ved Stormdalsgården av Stein Hauahei. Det vil 
I 2015 bli utført reparasjon av løa. 

Transport Krukkistua. Foto Kristian Sivertsen



21

Fjelltjenesten har reparert bro ved Tverrbrennelva. Foto Stein Ove Johannesen

Det er satt i ny dør ved gammen ved Storoksvatnet. I 2015 må det legges
på mer torv. Foto Kristian Sivertsen



Fjellrevforinga i Saltfjellet har i 2014 fortsatt som tidligere. Det er 6 automater
som fylles med tørrfor ca hver 5 uke om vinteren. Foto Kristian Sivertsen
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NINA har merket fjellrevvalper i Saltfjellet ved 3 forskjellige hi. Foto Kristian Sivertsen



23

Saltfjellet-Svartisen NP hadde i år 25 års jubileum. Dette ble markert ved nasjonalparksenteret 
på Storjord og ved Bredek fjellgård hvor det kom ca 200 personer. Foto Kristian Sivertsen

Den årlige Grannesdagen som Statskog arrangerer ved Granneset  fjellgård
ble i år arrangert samme dag som 25 års markeringa av Saltfjellet ved Bredek.
Foto Kristian Sivertsen
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Fjelltjenesten har fraktet inn NRK til Nordre Bjøllåvatn hvor de skulle filme
Alberthaugen skole på isfiske. Det ble også gitt en dispensasjon på å frakte
2 personer fra et fransk filmteam inne i verneområdet. De filmet fjellrev , rype og jerv
en uke i saltfjellet. Foto Kristian Sivertsen



Innspill til tiltak i 2015

Slått Bredek/ innerbredek i samme omfang

Skjøtsel av innmark ved Granneset og Stormdalen i samme omfang

Reparere Steistua ved Krukki, rydde kjerrevei fra Krukkistua til Steinstua

Legge mer torv på gamme Storoksvatn

Fjerne søppel/etterlatenskaper langs gammel E6/ jernbane

Reparere utløe Stormdalen

Ny informasjon ved Polarsirkelsenter angående vardebygging

Fjerne gammelt gjerde Storlia NR

Befaring Bjørnstigen- sti Nordfjorden og Straumdal

Større velikeholdsprosjekt ved Pikhaugytta

Transport BOT og Rana turistforening

Ny kartlegging av kjøreskader i sentrale deler av Saltfjellet ved bruk av
Helikopter

Nytt husvære ved Bredek for maskiner og overnatting.

Klopplegging med ca 120 meter lerk i Stormdalen

Kloppe deler av  sti Lønsdal-Viskis

Klopplegging sti mot Glomdalvvatnet i Rana

Klopplegge noen våte partier av sti Tollådalen-Bukkhaugen

Skifte syllstokker på trippelløe ved Innerbredek
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Svartisheia i de sørvestlige deler av Saltfjellet-Svartisen NP. Foto Kristian Sivertsen


