
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Mailmøte
Dato: 04.05.2015
Tidspunkt: 30.04.2015 – 04.05.2015

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75547981.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3194-0

Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen

Dato: 22.04.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 10/2015 04.05.2015

Láhko, Rago, Junkerdal og Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet og 
Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om tillatelse til bruk av viltkamera i 
forbindelse med jerveregistrering - Statens naturoppsyn

Forslag til vedtak 1

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Lahko 
nasjonalpark, § 3 pkt.1.1 for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel
i § 4 i verneforskriften for nasjonalparken.

Forslag til vedtak 2

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Rago
nasjonalpark, kap. III, pkt. 2.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med
hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. III pkt.3 i verneforskriften for
nasjonalparken).

Forslag til vedtak 3

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal
nasjonalpark, § 3, pkt. 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med
hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriften for
nasjonalparken).

Forslag til vedtak 4

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet –
Svartisen nasjonalpark, kap. IV, pkt. 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen
gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. IV pkt. 8 i
verneforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 5

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis
med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).
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Forslag til vedtak 6

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Gåsvatnan 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis
med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder i perioden april - mai 2015.
 Dispensasjonen gjelder for et (1) til to (2) viltkamera ved hver hilokalitet.
 Ved oppsetting av viltkameraene skal det gjøres minst mulig inngrep på lokaliteten, stein

skal i minst mulig grad brytes løs og flyttes.
 Festeanordninger / stolper for viltkameraene skal fjernes etter dispensasjonsperioden er

utløpt, og eventuelle inngrep i området skal tilbakestilles.
 Hvis det er rein i området, skal det tas spesielt hensyn til denne.
 Det skal sendes rapport til forvaltningsmyndigheten innen april 2016. 

Bakgrunn
I e-post av 20.04.2015 søker Statens naturoppsyn (SNO) v/ Vegard Pedersen om tillatelse til
oppsetting av viltkamera i forbindelse med bestandsovervåking av jerv innenfor Lahko 
nasjonalpark, Rago nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark,
Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan landskapsvernområde. I sluttfasen på 
jervregistreringa ønsker SNO’s feltpersonell å ha muligheten å sette opp 1-2 viltkamera på 
mulige hiplasser i en kortere tidsperiode på 1-2 uker for å få avkreftet eller bekreftet
jerveyngling. Jervefamilien kan flytte ut fra primærhiet fra slutten av april og ut snø sesongen.

Kameraene vil plukkes ned etter bruk. Bruken av kamera vil spare SNO’s ressurser, samt 
redusere bruk av snøscooter i verneområdene.

Det ble gitt en ettårig tillatelse til å sette opp kamera i 2014 etter naturmangfoldlovens § 48. 

Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Láhko nasjonalpark, Rago
nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet
landskapsvernområde og Gåsvatnan landskapsvernområde, og skal behandle
dispensasjonssøknader.

Lahko nasjonalpark ble opprettet ved kgl. res. 14.12.2012, Rago nasjonalpark 22.januar 1971,
Junkerdal nasjonalpark 9.januar 2004, Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet
landskapsvernområde og Gåsvatnan landskapsvernområde 8. september 1989.

Formålet med Lahko nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et 
særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske 
forekomster som er uten tyngre naturinngrep. Rago nasjonalpark skal representere et 
uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den 
svenske nasjonalparken Padjelanta. Formålet med vernet av Junkerdal nasjonalpark er å
bevare et stort tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med 
økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark har som formål å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med
dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig
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markert og verdifull. Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan landskapsvernområde er
opprettet for å bevare et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap.

Det er et generelt forbud mot alle tekniske inngrep i alle områdene, jf. verneforskriftenes §3 pkt.
1.1 for Lahko nasjonalpark, kap. III pkt. 2.1 for Rago nasjonalpark, §3 pkt. 1.1 for Junkerdal
nasjonalpark, kap IV pkt. 1.1 for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og kap IV pkt. 1 for Saltfjellet
og Gåsvatnan landskapsvernområder.

For Lahko nasjonalpark kan det i henhold til § 4 i verneforskriften gjøres unntak fra forskriften 
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. Ved innføring av 
naturmangfoldloven i 2009 ble unntaksparagrafen i verneforskriftene for Rago, Junkerdal og 
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet og Gåsvatnan landskapsvernområde, 
opphevet. I følge § 48 i naturmangfoldloven kan likevel 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. Dette går
særlig på kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning.

Vurdering
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker en streng praksis når det gjelder oppsetting av ulike 
innretninger i nasjonalparkene og landskapsvernområdet.

Statens naturoppsyn (SNO) har årlig et nokså omfattende oppdrag i forbindelse med
yngleregistrering av jerv for forvaltningsmyndigheten, Miljødirektoratet. Dette arbeidet gjøres
som en del av grunnlaget for forvaltningen av jervebestanden i Nordland. Vinteren 2014 skal 65 
kjente ynglelokaliteter sjekkes i henhold til metodikken, samt at det skal drives nyleiting.
Feltarbeidet utføres av Statskog – Fjelltjenesten og lokale rovviltkontakter, og utløser derved en
god del mer motorisert ferdsel innenfor verneområdene utover den ferdselen som skjer i
forbindelse med tilsyn av verneområdene og de dispensasjoner som blir gitt i områdene.

I slutten av registreringssesongen står man erfaringsmessig igjen med enkelte hotspots/mulige 
yngleplasser, hvor det kreves en del oppfølging for å få avkreftet eller bekreftet yngling. Bruk av 
viltkamera kan være et nyttig hjelpemiddel på slutten av registreringsperioden, og det vil
redusere behovet for besøk av lokalitetene og derved begrense motorferdselen i området. SNO
har også en egen instruks for bruk av viltkamera.

Utplassering av et begrenset antall viltkamera innenfor de aktuelle verneområdene vurderes til
ikke å påvirke mulige sårbare arter i området i nevneverdig grad. Det omsøkte tiltaket er også
vurdert opp mot føre-var-prinsippet i forhold til naturmiljøet med plante og dyrelivet. Ved å bruke
kamera i overvåkingen vil en også redusere antall besøk ved lokalitetene og derved redusere
den motoriserte ferdselen i områdene. Det er også satt vilkår i forbindelse med oppsetting av
viltkameraene, begrensing av den tidsperioden kameraene kan stå oppe og at eventuelle
inngrep i terrenget må gjøres i mist mulig grad. Dette for å begrense belastningen på miljøet og
naturgrunnlaget i området.

Med de vilkår som er satt, vurderes tiltaket ikke til å være i strid med formålet med vernet av
Lahko nasjonalpark, Rago nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Saltfjellet – Svartisen
nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan landskapsvernområde. Tiltak i
dette omfanget vurderes heller ikke til å skade naturmangfoldet i nevneverdig grad. Disse
tiltakene sammen med andre lovlige tiltak i området, vurderes heller ikke til å medføre for stor
samlet belastning på økosystemet. Nasjonalparkstyret gir derfor tillatelse til omsøkte tiltak.
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Saksopplysninger
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at
vedtaket er
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

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

Parter i saken:
Balvatn reinbeitedistrikt Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA
Beiarn kommune 8110 Moldjord
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø
Duokta reinbeitedistrikt Holtan 8219 FAUSKE
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr
Hestmannen / Strandtindene 
reinbeitedistrikt

Heiryggen 40 8614 MO I RANA

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA
Rødøy kommune 8185 Vågaholmen
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Saltfjellet reinbeitedistrikt Junkerdal 8255 RØKLAND
Statens Naturoppsyn Postboks 378 8201 FAUSKE
Statskog Fjelltjenesten Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
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