
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Mail-møte
Dato: 22.06.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 400 35 630  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.
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Arkivsaksnr: 2012/4560-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 21.06.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 34/2012 22.06.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - dispensasjon til bruk av ATV 
langs kjøreveg i forbindelse med restaurering av stall Jordbruhytta -
Bodø & Omegn Turistforening

Forslag til vedtak

Bodø og Omegns Turistforening gis dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i
Gåsvatnan landskapsvernområde for bruk av ATV til transport av materialer og utstyr langs 
traktorveg i forbindelse med restaurering av stallen ved Jordbruhytta. 

Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kap. IV, punkt 7 med hjemmel i kapittel VI, punkt
8.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:

 Definert kjørerute langs traktorvei fra Stolpen gård og videre langs veg til fjellgården 

Nordlund av Jarbrufjell fram til stikryss Jordbruhytta skal benyttes.

 Nødvendig tillatelse fra grunneier og kommunen må foreligge

 Dispensasjonen gjelder for 1 tur pr. uke i perioden 25.juni – 3.august 2012.

 Dispensasjonen gjelder mellom 07:00 og 23:00. Transporten skal om mulig begrenses til 

ukedager.

 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. 

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

dispensasjonsperiode og senest 20.08.2012.

Bakgrunn

BOT gjennomfører nå restaureringsprosjektet som planlagt og arbeidet startet i uke 25. Tilsagn 
om tilskudd foreligger fra Nordland fylkeskommune, Statens kulturminnefond og Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre. Finansieringen av den delen av arbeidet som skal skje i 2012 er 
sikret og det er inngått avtaler med handverkere og materialleverandører.
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Materialene er kjørt fram på snødekket mark og her gjelder det transport av verktøy, mat og 
utstyr for å kunne gjennomføre arbeidet på stedet i uke 26-31 i 2012.

Vurdering

Verneforskriften åpner for å dispensere for nødvendig transport på barmark langs kjøreveg til 
fjellgården Nordlund av Jarbrufjell. Jordbruhytta ligger langs denne vegen – 500 m langs sti fra 
vegen, og BOT ønsker å få benytte denne vegen til nødvendig transport i forbindelse med 
pågående restaureringsarbeid.

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 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. 

Det søkes om en ukentlig material- og utstyrstransport mens restaureringsarbeidet pågår i ukene 
26-31 2012 langs denne kjørevegen som også brukes av andre rettighetshavere i forbindelse med 
nødvendig transport. 

Før eventuell tillatelse til motorferdsel i landskapsvernområdet gis skal transportbehovet 
vurderes mot mulige skader og ulemper og i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til 
et minimum. Alternative transportmetoder og kombinering av flere transportbehov skal også 
vurderes.

I dette tilfellet er hovedtransporten av de tunge materialene gjennomført på vinterføre og her 
dreier det seg om kjøring for å frakte med nødvendig verktøy, materialer, mat og utstyr som er 
nødvendig for å kunne gjennomføre arbeidet som utføres av 2-3 håndverkere som bor på 
Jordbruhytta mens arbeidet pågår og har fri i helgene. Derfor vil en tur pr. uke kunne dekke de 
nødvendige behov.

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i naturmangfold-
lovens § 8 til 12.

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for 
verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. I dette tilfelles anses de negative effektene 
for naturmangfold og verneverdier å være små da den foregår langs etablert kjøreveg og det er 
satt begrensninger for kjøringen både i tid og omfang.

Føre-var-prinsippet § 9

Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert 
naturlandskap. Føre-var-prinsippet tilsier at en bør være restriktiv med å gi dispensasjon til bruk 
av ATV, da dette fort fører til forringelse av verneverdiene. Dette gjelder spesielt i forhold til 
sårbare områder. I dette tilfellet forutsetter en at etablert kjøreveg benyttes og turen avsluttes der 
stien tar av til hytta.
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Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10
Motorferdselen det er snakk om i dette tilfellet er relativt begrenset. Ved å gi dispensasjon i 
dette spesielle tilfellet vil det ikke kunne danne presedens for lignende saker.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ikke aktuelt i denne saken.

Miljøansvarlige tekniker og driftsmetoder § 12
Av hensynet til verneverdiene vil det være naturlig å vurdere alternative transportmidler. I dette 
tilfellet hvor kjøringen foregår langs etablert kjøreveg mener vi det kan gis dispensasjon fra 
forbudet.

Konklusjon
Sekretariatet anbefaler at det gis dispensasjon i dette spesielle tilfellet. 

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

Vedlegg: 

- Kjørebok

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 

- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde

- Naturmangfoldloven  

- Søknad datert 15.06.2012   

Parter i saken:
Bodø og omegns turistforening Postboks 751 8001 BODØ
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
Statskog Fjelltjenesten avd. 
Fauske

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Side 5


	Forside 
	Saksliste 
	AU 34/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - dispensasjon til bruk av ATV langs kjøreveg i forbindelse med restaurering av stall Jordbruhytta - Bodø & Omegn Turistforening
	Saksfremlegg


