
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord Hotell Beiarn 
Dato: 26.09.2012
Tidspunkt: 12:30

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

Program for befaring og AU-møte: 

               09:00 Oppmøte ved kryss E6/Rv. Misvær/Beiarn
               09:30 Befaring innfallsport Sørdalen – P-plass, skilting m.v.
               11:00 Befaring i lag med BOT i anledning søknad om stokkbru ved

   Tverrbrennstua
               12:30 Storjord hotell i Beiarn – lunsj, AU-møte og møte med Osbakk 

    grunneierlag/Beiarn kommune om tilrettelegging Beiarfjellet
               14:30 Befaring Tverrådalen – slåttemark og framtidig skjøtsel, eventuelt

   Skoglund i Tollådal – P-plass, innfallsport
               19:00 Retur og avslutning kryss E6/Rv. Misvær/Beiarn
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

AU 
36/2012

AU 
37/2012

Godkjenning av innkalling/ protokoll

Referatsaker

RS 
1/2012

MIDNOR - Søknad om midler til drift og 
vedlikehold av parkeringsplass ved Stolpen -
Saltdal - 2012 - 2015

2012/6363

RS 
2/2012

MIDNOR - Søknad om grensejustering i 
Junkerdal nasjonalpark

2011/7526

RS 
3/2012

VS: Tilskudd til utvikling av 
forvaltningsknutepunkt/nasjonalparkutstilling -
2012

2012/6581

AU 
38/2012

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften - Christian 
Ruså

    2012/6068

AU 
39/2012

Gåsvatnan LVO - søknad om dispensasjon til å 
bruke skuter til nødvendig transport til hytte -
Finn Russånes

    2012/5810

AU 
40/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til uttransport 
av felt elg med bruk av snøscooter, ATV, lett 
beltekjøretøy, bandvogn og/eller bruk av 
leietransport - Johan Furebotten (Leveres ut i 
møtet)

2011/6955

AU 
41/2012

Bestillingsdialogen 2013 - Prossen framover 2012/5898

AU 
42/2012

Storlia NR og Saltfjellet-Svartisen NP - søknad 
om dispensasjon til bruk av helikopter i 
forbindelse med sanking av sau - Wanja 
Rakvåg (Leveres ut i møtet)

2012/6568

AU 
43/2012

Eventuelt
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Saltdal kommune
Enhet for plan, utvikling, bygg, tekniske tjenester

Fylkesmannen i Nordland
Molovn. 10
8002 BODØ

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato
2007/1940 Bjørn Staupåmo, 75 68 20 26 04.09.2012

Søknad om midler til vedlikehold av parkeringsplass ved Stolpen i Saltdal fra
2012 til og med 2015.

Viser til tidligere søknader om midler til vedlikehold av parkeringsplass ved Stolpen i Saltdal
kommune som en viktig innfartsåre til Saltfjellets verneområder.
I søknad av 16.11.2010 er bruk av plassen nærmere dokumentert.

Saltdal kommune søker om kr. 11.000,- pr. år for drift av plassen frem til og med 2015.
Dette begrunnes i økte driftvstoffkostnader og økte utgifter i forbindelse med innleie og bruk av
eget matriell.

Vi håper på en positiv behandling av denne søknad og en god dialog for fremtidig drift av
Stolpen parkering.

Med vennlig hilsen

Stein Kåre Orø
Driftsingeniør

j 6rn
Ingeniør

%(•./\..0

Postadresse Besoksadresse

Kirkegt. 23. 8250 Rognan

E-post: postmottak@saltdaLkommune.no
Ban kkto: 4628.07.00495

8943.07.02492 


www.saltdal.kommune.no

Bankkto-skatt: 6345.06.18405

Telefon
75 68 20 00

Telefaks Org.nr
75 68 20 01 972 417734
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DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Balvatn Reinbeitedistrikt v/ Per Olof Blind
Ørnflogveien 17
8230 SULITJELMA

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:

2011/15214 NAT - NP - MD 29.08.2012
Arkivkode:
423.1

Søknad om grensejustering i Junkerdal nasjonalpark -
oversendelse fra Fylkesmannen i Nordland

Det vises til Fylkesmannen i Nordland sin oversendelse datert 7. oktober 2011 av Deres
søknad vedrørende grensejustering i Junkerdal nasjonalpark. Direktoratet beklager at vi på
grunn av stor arbeidsmengde ikke har fått behandlet saken tidligere.

Bakgrunn for saken
Balvatn reinbeitedistrikt søkte den 19.juni 2011 Midtre Nordland nasjonalparkstyre om
flytting av nasjonalparkgrensen østover ved Coarvi. Saken ble oversendt til Fylkesmannen i
Nordland som rette vedkommende for utredningssaker av vern. Reinbeitedistriktet ønsker å
endre vernegrensene fordi eksiterende reingjerder planlegges utbygd videre i henhold til plan
som ble vedtatt før vernet ble opprettet. I dag går vernegrensen gjennom distriktets
slaktegjerde, noe som reinbeitedistriktet mener er svært ugunstig.

Fylkesmannen mottok kart fra Reindriftsforvaltningen i Nordland som viser trase som er
planlagt som ytterligere beitehage til eksisterende gjerdeanlegget, men Balvatn
reinbeitedistrikt har ikke fremlagt noe kart som viser planlagte gjerdeanlegg.

Fylkesmannen finner det uheldig at eksisterende vernegrense går gjennom nåværende
slaktegjerde ved Coarvi, og mener derfor at vernegrensen kan vurderes flyttet litt sør slik at
både slaktegjerdet og veien som går inn til samlegjerdet kommer utenfor nasjonalparkgrensen.
Når det gjelder endring av grensene som følge av planlagte utvidelse av gjerder, finner
fylkesmannen ikke å kunne anbefale dette. Fylkesmannen viser til at de ikke har mottatt noe
dokument eller lignende som viser de planlagte utvidelsene. Fylkesmannen viser også til
dispensasjonshjemmel i verneforskriften hvor forvaltningsmyndigheten kan samtykke til
oppføring av reingjerder, jf § 3 pkt 1.3 c).

Direktoratet sin vurdering
Junkerdal nasjonalpark ble vernet ved kronprinsregentens resolusjon 9. januar 2004. Det
fremgår av verneforskriften § 2 at ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Tungasletta 2 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 73 58 05 31
N-7485 Trondheim Side 6



DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Videre at området skal kunne benyttes til
reindrift. I følge verneforskriftens § 3 pkt 1.3 bokstav c) kan forvaltningsmyndigheten gi
tillatelse til oppsetting av gjerder og anlegg for husdyr og reindrift.

Når verneforslag utredes, blir blant annet forslag til vernegrense sendt på høring til de berørte
parter, noe som også ble gjort ved utredningen av Junkerdal nasjonalpark. I følge
kronprinsregentens resolusjon hadde ikke reindriftsnæringen merknader til den foreslåtte
avgrensningen. Områdestyret i Nordland mente at forslaget til nasjonalparken ville bidra til å
sikre reindriftens naturgrunnlag mot andre typer inngrep innenfor verneområdet.

På bakgrunn av ovennevnte finner direktoratet at det ikke er grunnlag for å foreta en
grensejustering i denne sak. Det er lagt vekt på at avgrensingen av nasjonalparken har vært
gjennom en grundig og omfattende utredning og vurdering i verneprosessen. Brukerinteresser
er blitt avveid mot verneinteressene og forslaget til avgrensninger har vært forelagt berørte
parter, blant annet gjennom høring. Etter det vi forstår har det ikke skjedd noen endringer i
utøvelsen av reindriftsnæringen siden vernetidspunktet som skulle tilsi endrede vernegrenser.
Forvaltningsmyndigheten vil i medhold av verneforskriften § 3 pkt 1.3 c) kunne gi
reindriftsnæringen tillatelse til oppføring av nye gjerder og anlegg innenfor nasjonalparken og
det har under verneprosessen hele tiden vært lagt til grunn at det skulle kunne drives reindrift i
nasjonalparken.

Direktoratet sin avgjørelse er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jf fv1§ 2 b) jf § 28.

1)ire irat t or nat rfo al ing

»1C1/11-115(17
Olav Nor - ar aug e.f. Marit Doseth
seksjonssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland
Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Moloveien 10 8002 BODO
Moloveien 10 8002 BODØ

Medirs en
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Utvikling av forvaltningsknutepunkt – Nordland nasjonalparksenter: 

 

Søker:    Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

Prosjekteier:  Midtre Nordland nasjonalparkstyre og stiftelsen Nordland nasjonalparksenter  

Navn på tiltak:  «Min nasjonalpark» tilrettelegging for naturveiledning som virkemiddel i lokal 

  forvaltning av nasjonalparkene i Midtre Nordland. 

Sammendrag: Identitet, eierskap og stolthet til nasjonalparkene er i liten grad utviklet i Midtre 
  Nordland. Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener derfor naturveiledningsarbeidet 
  ved Nordland nasjonalparksenter bør styrkes slik at det er mulig å formidle  
  verneverdier og aktuelle forvaltningsutfordringer ved direkte møter mellom  
  naturveileder og elever på ulike trinn i skoleverket.  Det vil skje lokalt i kommunene, 
  ved nasjonalparksenteret og ved de ulike parkene. Et slikt arbeid er etter vår mening 
  kjernen i knutepunktutvikling der en kan nyttiggjøre seg de ulike fagfelt som  
  naturforvaltning og naturveiledning / naturinformasjon utgjør for å ivareta formålet 
  med nasjonalparkene i regionen.  
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«Min nasjonalpark» tilrettelegging for naturveiledning som virkemiddel i 

lokal forvaltning av nasjonalparkene i Midtre Nordland. 

 

 

Innledning:  

I brev datert 11. juni 2010 fra statsråden i miljøverndepartementet ble det vedtatt at det 

skulle etableres et nasjonalparkstyre for Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Rago og Sjunkhatten 

nasjonalparker. Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområde, samt Storlia naturreservat 

skal også forvaltes av nasjonalparkstyret.  Samme dag ble Nordland nasjonalparksenter 

utpekt til landets første knutepunkt for lokal forvaltning der en skulle samle fagmiljø innen 

forvaltning, oppsyn og naturinformasjon / naturveiledning. I perioden 2010 – 2012 har det 

vært mange praktiske utfordringer i innkjøring, tilretteleggingsbehov og mindre 

samarbeidsprosjekter. Ombygginger og utvidelse av nasjonalparksenteret er avklart og 

fullfinansiert med ferdigstillelse i 2013. Samtidige har nasjonalparkstyret funnet sin 

arbeidsform og fagmiljøet har derfor nå mulighet til å sette fokus på hvordan en skal 

knutepunktet med de synergier de ulike fagfelt representerer.   

 

Mål:  

1. Utvikle knutepunktet gjennom en strategisk – operativ modell mellom Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre og Nordland nasjonalparksenter for hvordan 

verneverdier og aktuelle forvaltningstematikk skal formidles.  

2. Ivareta formålet med nasjonalparkene, lokal forvaltning og nasjonalparksenter 

gjennom utvikling av naturinformasjon med naturveiledning til allmenndannende 

institusjoner.  

3. Profesjonalisere naturveiledning som fagfelt i nasjonalparksenteret og som 

virkemiddel i forvaltning av nasjonalparkene.  

4. Skape en tettere kobling mellom forvaltning av nasjonalparkene og informasjon / 

naturveiledningsarbeid.  

5. Sette skolenes kunnskapsmål i sammenheng med målsetningene til forvaltningen av 

nasjonalparkene.  

6. Tilby naturveiledning i flere faser i skole, ved senter, i nasjonalpark og gjennom 

kompetanseheving av lærere gjennom tett kontakt med kommunene i regionen som 

sitter i forvaltningsstyret og som også i stor grad samsvarer med stifterne av 

Nordland nasjonalparksenter.  
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Organisering:  

Prosjekteier vil være Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Nordland nasjonalparksenter. 

Prosjektledelse ved naturveileder ved NNPS.  En egen arbeidsgruppe med representanter fra 

skolene og RKK systemet skal etableres og det forventes en del reiser og møter med skoler 

og skoleledelse i de 8 kommunene ved de fire aktuelle nasjonalparkene. I tillegg er det 

ønskelig å benytte eksisterende referansegruppe for skoletilbudene ved NNPS med 

representanter fra høgskole/ universitet, friluftsråd og RKK. I tillegg er det en rekke 

potensielle samarbeidsparter blant annet gjennom nettverket i den naturlige skolesekken og 

andre skole / veiledningsprosjekter i tilknytning til NNPS.  

Fremdrift:  

Prosjektet deles inn i to hovedfaser av både praktiske og økonomiske årsaker. I 2012 – 2013 

er det nødvendig med en todelt prosess med et forprosjekt der det gjøres pedagogisk 

metodeutvikling, kartlegging av eksisterende skole – nasjonalpark relasjoner, kartlegging av 

potensielle skoler, utvalg av aktuelle verneverdier forvaltningsspørsmål, presentasjoner til 

skoler og skoleeiere. I denne fasen må det nødvendigvis gjennomføres en del møter og reiser 

som vil være tidkrevende, men nødvendig for en god forankring i skolene. Her vil Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre bygge på opparbeidet kompetanse og nettverk ved Nordland 

nasjonalparksenter i tillegg til kommunenes representasjon i Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre. I praktisk gjennomføring i 2013 med direkte møte med naturveileder og 

elever vil en eksempelvis kunne omfatte to nasjonalparker og to skoler med henholdsvis 

besøk i skole, ved senter og i nasjonalpark. Søknad om finansiering gjelder denne 

hovedfasen i 2012-2013 og er også i tråd med ønsket utviklingstrekk i regionen for det som 

er beskrevet i NNPS rapport 02-2012 (Arbeidsnavn nasjonale naturhus). 

I neste hovedfase fra 2014 vil det forutsatt etablering av to permanente 

naturveilederstillinger ved NNPS være lagt grunnlag for å tilby naturveileding i alle 

kommuner, for flere alderstrinn og i alle parkene.  

Naturveiledning:  

Verdien av formidling om natur og veiledning i bruk av natur har etter hvert befestet seg 

som svært viktig i Norge. Sett i en sammenheng mellom økt urbanisering og avstandspreget 

forhold til utmark og bortfall av foreldrerollen som formidler av hva vi kan kalle 

basiskunnskaper om natur, er det mer en noen gang nødvendig med et velutviklet og 

pedagogisk tilbud i naturveiledning. 

Våre nordiske naboer Sverige og Danmark er langt fremme når det gjelder å utvikle 

naturveiledningstilbudene i takt med de miljøutfordringene som verden står overfor. 

Undersøkelser og evalueringer poengterer svært sterkt at naturveilederen gjør et viktig 

arbeid med å formidle kunnskap, verdier, og holdninger om samfunnets felles eiendom, 
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naturen. Dette er et arbeid som legger grunnlaget for at dagens barn og unge vokser opp 

sammen med et ansvar for å ta vare på naturgrunnlaget og det biologiske mangfoldet.  

Gjennom praktiskteoretiske aktiviteter i og omkring verna områder utfører Nordland 

nasjonalparksenter pedagogiske naturveiledningsopplegg som skal sette deltakerne i stand 

til å være på høyden av samfunnsutviklingen også på den grønne siden. 

Nasjonalparksenteret ser hvordan det øvrige samfunnet veileder og påvirker den 

oppvoksende slekt i retning av forbruk og vekst, og ønsker derfor å sette barn og ungdom i 

stand til å fatte små og store avgjørelser sett i lys av gode holdninger til natur og miljø i tråd 

med formålet for naturvern i Norge. Vi mener at dette aldri har vært et viktigere enn nå! 

Nordland nasjonalparksenter og Midtre Nordland nasjonalparkstyre har visjoner om å utvikle 

naturveiledningsarbeidet videre i retning av økt kompetanse på flere nivå. Vi ser at senteret 

alene bare kan gjøre en del av jobben, men ved å sette andre i stand til det samme, så vil vi 

oppnå en større bredde i naturveiledningsarbeidet i Norge. Konkrete eksempler er kurs og 

seminarer i veiledningsmetodikk, erfaringsutveksling, og økt fokus på lærerne i skolen. 

Lærerne i skolen må settes i stand til å ta naturen i bruk som pedagogisk arena for 

undervisningen, og de må bli trygge nok til å tørre. Dette er en naturlig spin-off effekt av å 

tilby klassene naturveiledning med aktivitet som metode og hvor også lærerne deltar. 

Nordland nasjonalparksenter så tidlig verdien av å binde sammen all den spesialkompetanse 

som eksisterer i lokale lag og organisasjoner slik at denne kunnskapen kunne bli pedagogisk 

tilgjengeliggjort for skoleverket. Dette krever rom og muligheter til å komme bedre i kontakt 

med organisasjonene på et annet nivå enn tidligere. Vår erfaring som fylkeskoordinator i 

Den Naturlige Skolesekken (DNS) har gitt oss kunnskap og nettverk. I 2012 gjennomførte 

senteret sammen med Nordlandsforskning en kartlegging av naturveiledere i Norge på 

oppdrag fra Statens naturoppsyn. (Vise vei til naturen, NNPS rapport 01-2012). 

Naturveiledningen har utvilsomt størst gjennomslagskraft og effekt dersom den bruker 

aktiviteten som delmetode. Gjennom aktiv deltagelse fra elevene enten veiledningen foregår 

i nasjonalparksenterets stasjonære utstilling, nærområdet ved skolene, eller inne i 

nasjonalparkene, legges grunnlaget for å lykkes med formidlingen. Læringsformen ble først 

beskrevet av læringspsykologen John Dewey og støttes av lærerutdanningene ved alle 

landets høgskoler og universitet. Dessverre har begrensningene for denne metoden, som er 

den mest foretrukne, ligget i de rammevilkår skolene tradisjonelt har hatt. 

For å oppnå nasjonalparksenterets målsetting og øke muligheten for flere til å få ta del i 

naturveiledningsarbeidet så er det nødvendig å få etablert en bedre forankring for hvordan 

nasjonalparkene, nasjonalparksenteret og naturveilederressursene kan brukes som grunnlag 

for aktivitetsbasert læring i skolen. Her er både holdningsskapende arbeid, friluftsliv, 

folkehelse og naturfag, like tilstedeværende som basiskunnskaper og grunnleggende 

ferdigheter.   
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Nordland nasjonalparksenter har med sin pedagogiske naturveiledningskompetanse og 

nærhet til nasjonalparkene og skolene i fylket en unik mulighet til å knytte verneverdiene 

tett opp mot kompetansemålene i kunnskapsløftet i grunnskolen. Det ligger derfor svært 

godt til rette for at dette arbeidet også blir et strategisk virkemiddel i forvaltning av 

nasjonalparkene som er ansvarsfeltet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

Kunnskap om egne verneområder, stolthet over egen lokal natur og mulighetene som ligger i 

dette, utgjør en vesentlig årsak til at mange unge ser hjemover etter endt høyere utdanning. 

Det er de samme menneskene som etter hvert blir valgt inn i ulike verv i kommunene og 

fylkene. 
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Identitetsbygging for parkene – tre trinn:   

Gjennom skolegangen i grunnskolen er målsettingen at samtlige elever i lokalområdene til 

de enkelte nasjonalparkene skal gjennom ett naturveiledningsopplegg i tre faser. 

Trinn I:  4. trinn i barneskolen: Skolebesøk av naturveileder i skolen 

Trinn II:  8. trinn i ungdomsskolen: Klassene besøker Nordland nasjonalparksenter 

Trinn III:  9. trinn i ungdomskolen. Klassene gjennomgår et pedagogisk   

  naturveiledningsopplegg inne i sin lokale nasjonalpark. 

Trinn I (4 kl.): Følgende kunnskapsmål legges til grunn for opplegget ved skolen hvor skolen 

mottar et pedagogisk tilbud fra naturveileder: 

Kroppsøving: 

- Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet 
- Bruke enkle hjelpemidler og redskaper for opphold i naturen 
- Samtale om hvilke regler som gjelder i naturen og kunne praktisere sporløs ferdsel i 

naturen.  

Naturfag: 

- bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike 
måter 

- innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale 
hjelpemidler 

- bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser 
- samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter 
- observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid 
- samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og 

dyregrupper og hvordan de levde 
- fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er 
- argumentere for forsvarlig framferd i naturen 

Samfunnsfag: 

- beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere, ved å fantasere rundt 
de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden. 

- fortelle om samene, urfolket i Norge, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra 
til samene fram til vikingtiden. 
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Trinn II (8.kl): Følgende kunnskapsmål legges til grunn for opplegget ved 
nasjonalparksenteret hvor skolen mottar et pedagogisk tilbud fra naturveileder: 

Naturfag: 

- forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp 
gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene 

- se på hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og 
sammenhengen mellom faktorene 

- observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et 
naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå 
tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner 

- presentere eksempler på hvordan samer utnytter og har utnyttet ressurser i naturen 

Geografi: 

- fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i 
luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon, og drøfte 
sammenhenger mellom natur og samfunn 

- beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet 
- forklare hvordan mennesket gjør seg nytte av naturgrunnlaget 
- vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og 

samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt 
- drøfte premissene for bærekraftig utvikling og bevaring av biologisk mangfold 

Fase III (9 kl.): Følgende kunnskapsmål legges til grunn for opplegget hvor en naturveileder 
følger klassen med ut i sin lokale nasjonalpark. 

Friluftsliv: 

- praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø 
- orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjøre rede for andre 

måter som en også kan orientere seg på 
- planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, medregnet overnatting ute. 

De ovenfor beskrevne fasene inneholder den rent formelle beskrivelsen av 
kunnskapsmålene slik de er formet i kunnskapsløftet for grunnskolen(KO-06) i lys av de 
enkelte klassetrinn. De formelle kompetansemålene er viktige for at skolene skal ha 
nødvendig legitimitet for å avsette tid til dette i sine årsplaner. Det er likevel naturlig at det i 
alle tre fasene blir gitt naturveiledning i et mye bredere perspektiv med mye fokus på 
verneområder, verneverdier og naturlig nok en tungtveiende bolk med faktainformasjon om 
de enkelte nasjonalparkene der en knytter verneverdi og forvaltningsspørsmål til 
veiledningen. 
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Budsjett:  

Budsjettsammendrag: 

Post 2012-2013 (kr) 2014 (kr) 

Lønn (egen, MNNPS) 20 000 20 000 

Lønn (leid, NNPS) 300 000* ** 

Transport 40 000 180 000 

Diverse utgifter  30 000 60 000 

   

Sum  390 000 260 000** 

 

*Naturveiledningssats er pr. 2012 kr 714 pr time. Utviklingsarbeid og planlegging er mva. pliktig. Direkte 

veiledning er utenfor avgiftsområdet.  (Dersom naturveiledningsarbeidet ved NNPS blir utvidet i henhold til 

forslag med to faste og fullfinansierte naturveiledere i SNO eller direkte i stiftelsen NNPS vil det være mulig å 

dekke alle kommunene og parkene også i 2013) 

**Forutsatt etablering av naturveiledere ansatt over SNO budsjett vil det ikke påløpe direkte prosjektkostnad 

Reell kostand for to årsverk er likevel ca. 1,6 mil.  
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/6068-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 14.09.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 38/2012 26.09.2012

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel til 
hytte i Kvebilok, Balvatnet - Christian Ruså

Forslag til vedtak

Christian Ruså gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal
nasjonalpark for begrensa bruk av snøscooter på snødekt mark ved transport av varer og utstyr 
til privat hytte i Kvebilok ved Balvatnet. Dispensasjonen gis med hjemmel i §3, pkt. 6.3, bokstav 
c i verneforskriften.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer for transport av varer og
utstyr til hytta.
- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å
skade vegetasjonen og fram til 1. mai i årene 2012 - 2013.
- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
- I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 23.00. I 
mars og april gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00.
- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved
kjøring og forevises ved kontroll.
- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 
Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2013.

Bakgrunn
I søknad av 29.08.2012 søker Christian Ruså, Røkland om dispensasjon fra
motorferdselforbudet i Junkerdal nasjonalpark i perioden 01.10.12 til 14.05.13 for å transportere 
utstyr og ved med snøscooter til sin hytte (67/1/102) i Kveabilok ved Balavatnet innenfor 
nasjonalparken. Søknaden gjelder traseen Dorro – Kvebilok på grunn av at isen legger seg i 
desember/januar, og av hensyn til egen sikkerhet ved dårlig vær.
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Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Junkerdal nasjonalpark, jf §6 i 
verneforskriftene, og skal behandle dispensasjonssøknader.

Junkerdal nasjonalpark ble etablert ved kronprinsregentens resolusjon av 9. januar 2004. 
Formålet med vernet er:
* Bevare et stort tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med
økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt
viktig er det unike plantelivet.
* Stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom
utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.
* Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Junkerdal nasjonalpark, jf. § 3, pkt. 
6.1 i verneforskriften, men nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon til bruk av
beltekjøretøy på vinterføre for transport av varer og materialer til hytter, jf.
verneforskriftens § 3, pkt. 6.3 bokstav c.

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

Vurdering 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet, og kan komme i konflikt med følgende 
punkter i verneformålet:
- skade eller slitasje på naturmangfoldet og vegetasjonen i området.
- forstyrrelser i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse i forhold til rein.

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. 

Forvaltningsplanen gir retningslinjer for dispensasjonspraksisen, her åpnes det for å gi en 
flerårig tillatelse til transport av varer, materialer og ved til egen hytte med inntil 6 turer fra 
marka er snødekt og til og med 1.mai. Transporten skal følge bestemte traseer og det skal settes 
en del vilkår i forbindelse med transporten for å begrense belastningen på verneområdet med 
dyr- og planteliv, samt verneformålet.

Under avsnittet om retningslinjer for forvaltningen og hyttekjøring står det i forvaltningsplanen:
“Kjøringa skal være til minst mulig sjenanse for andre brukere. I perioden frem til 01.03 kan det 
kjøres mellom 07.00 og 23.00, mens det i perioden fra og med 01.03 og ut sesongen er tillatt å 
kjøre fra 07.00 – 11.00 og 16.00 til 23.00. Langfredag og 1.påskedag skal være snøskuterfrie 
dager”
Nasjonalparkstyret mener at omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt i antall, sted og tid, 
vurderes til ikke å være i strid med formålet med vernet av Junkerdal nasjonalpark. De 
innvilgede seks turene gjelder for hytta.

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. Et svært begrenset antall turer på 
snøføre med snøskuter i den aktuelle tidsperioden vil i liten grad virke negativt på verneverdiene 
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i området. Nasjonalparkstyret 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
På denne bakgrunn vurderes transport opp til hytta i perioden fram til og med 1.mai, ikke å være 
i vesentlig strid med verneformålet, og mener derfor det kan gis dispensasjon for et begrenset 
antall turer fram til 1.mai.

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

Søker overtok som ny eier av hytta i mai 2012. Tidligere eier, Johan Andreas Furebotten ble 
innvilget dispensasjon den 16.11.2009 for perioden 2009 – 2013 for motorisert transport av 
utstyr til samme hytte. Dispensasjonen av 16.11.2009 videreføres i denne dispensasjonen, og 
dispensasjon av 16.11.2009 er derfor ugyldig. Kopi av denne dispensasjonen sendes tidligere 
eier, Johan Andreas Furebotten til informasjon. 

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt
- Verneforskrift for Junkerdal nasjonalpark
- Naturmangfoldsloven
- Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark

Parter i saken:
Christian Ruså Nordnes 8255 Røkland
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 Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
v/Jim T. Kristensen
Statskog SF avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/5810-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 20.09.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 39/2012 26.09.2012

Gåsvatnan LVO - søknad om dispensasjon til å bruke skuter til nødvendig transport til 
hytte ved Kvitbergvatnet - Finn Russånes

Forslag til vedtak

Finn E. Rusaanes gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernomrade for bruk av snøskuter til transport av utstyr og varer mellom Tømmerdal 
og hytte ved Kvitbergvatnet. 

Dispensasjonen er gitt fra kapittel IV, punkt 7 i med hjemmel i kapittel VI, punkt 2 i 
verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernomrade.

Dispensasjonen gis pa følgende vilkar:
- All kjøring utenom angitte formål og kjørerute inntegnet på tidligere oversendt kart er 

forbudt.

- Nodvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.

- Dispensasjonen gjelder fra 1. mars til 30. april, 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.

- Om det er rein i omradet, skal det vises spesielt hensyn til denne.

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

og forevises ved kontroll. 

- Kjorebok sendes Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Storjord, 8255 Røkland etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.

Bakgrunn

Finn Rusaanes skriver i brev datert 24.juli 2012:
«Søker dispensasjon for bruk av snøskuter mellom Tømmerdal og Kvitbergvatnet»
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Fylkesmannen i Nordland gav i 2010 dispensasjon for årene 2011 og 2012 til nødvendig kjøring 
til hytte ved Kvitbergvatnet.

Grunnlaget for avgjørelsen

Dagens forskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde ble vedtatt ved kgl. res. av 8.
1. september 1989. Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

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
Motorferdsel til lands er i utgangspunktet forbudt, jf. kap. IV, punkt 7, men Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre kan gi tillatelse til nødvendig transport til hyttene i området på vinterføre i 
mars og april, jf. kap. VI, punkt 2 i forskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde.

Begrunnelse
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig transport til hyttene i mars og april.
Bruk av snøskuter kan komme i konflikt med følgende punkter i verneformålet:

- forstyrrelser i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse i forhold til rein

- skade eller slitasje pa spesielle forekomster av biologisk mangfold

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. På denne bakgrunn vurderes omsøkte tiltak ikke å 
være i strid med verneformålet.

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i
Naturmangfoldlovens §§ 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. Samtidig vet vi at ferdsel på
snødekt mark, etter en etablert trase som brukes til ferdsel resten av året, vil ha minimal
innvirkning pa vegetasjonen med hensyn til slitasje. Før 30. april vil den motoriserte
ferdselen ha liten innvirkning på flora og fauna i området med de begrensingene som er lagt
inn her.

Føre-var § 9
Hovedformålet med disse verneområdene er å bevare stort og uberørt naturområde med
flora, fauna og geologi. Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor
lagt begrensinger på ferdselen både mht antall skutre som kan brukes, periode, og at løypa
kun skal følge angitt trase i nasjonalparken. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring i
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Skuterkjøringa det her er søkt om, sammen med annen lovlig skuterkjoring i området, er i
et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor belastning på omradet.
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Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre
til miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.

Saksopplysninger
Avgjørelsen er fattet med hjemmel i kap. VI, punkt 2, jf kap. IX i forskriften for Gåsvatnan
landskapsvernomrade.

Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter
at dette vedtak er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom midtre Nordland nasjonalparkstyre
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2011/6955-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 20.09.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 40/2012 26.09.2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til 
uttransport av felt elg med bruk av snøscooter, ATV, lett beltekjøretøy, 
bandvogn og/eller bruk av leietransport - Johan Furebotten
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/5898-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 18.09.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 41/2012 26.09.2012

Bestillingsdialogen 2013 - Prosessen framover

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget støtter sekretariatets plan for prosessen med bestillingsdialogen framover.

Prosessen pr.d.d:

03.09.12 Bestillingsdialogen – status 2012 og aktuelle tiltak 2013, lagt fram for
      Rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg. Invitasjon til innspill

til Bestillingsdialogen sendt utvalgene 18.09.12.

04.09.12 Styremøte MNNPS – sekretariatet la fram status 2012, prosess og 
aktuelle tiltak 2013. 

Prosessen videre:

26. 09.12 AU-møte – vedtak Bestillingsdialogen 2013 – prosessen framover

25.10.12 Frist innspill fra Administrativt kontaktutvalg og Faglig rådgivende utvalg.

Okt/Nov. 12 Sekretariatet’s drøftingsmøter med oppsynet i nasjonalparkene; 
SNO / Fjelltjenesten. Innhold i møtene:

Rapportering av utført arbeid, vurdering av tiltakene, behov for 
skjøtsel og tiltak, innspill til prosjekt 2013.

01.11.12? Notat fra SNO – opplegg for gjennomføring av bestillingsdialog mellom
FM / nasjonalpark- / verneområdestyrer og SNO for 2013.

Nov. 2012 Sekretariatet utarbeider oversikt over aktuelle tiltak i parkene, med 
prosjekt- og kostnadsbeskrivelse

15.11.12 Oppsynet i parkene, SNO / Fjelltjenesten, legger fram årsrapport med 
rapportering av utførte skjøtsel og tilretteleggingstiltak
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21.11.12 AU-møte – behandling av foreløpig tiltaksplan, prioritering

21.11.12 Sentralt møte – Arbeidsutvalget, forvaltere, SNO, Fjelltjenesten 

Hovedpunkter i møtet:
* Rapportering fra årets aktivitet og status for verneområdet. 
   Avvik – hva ble ikke gjort. 

* Rapportering og diskusjon rundt relevante kjerneoppgaver (A-skjema)
* Oppsynets innspill til tiltak neste år. Ønske om bistand/ressursbruk til 
   eventuelle prosjekter (B-skjema) 

* Tiltak i verneområdene (C-skjema) med fokus på verneområder hvor det

   fremmes behov for tiltak som krever økonomiske ressurser

06.12.12 Styremøte MNNPS – behandling av sekretariatets endelig forslag til tiltak og 
prioritering.

15.12.12 Frist for innmelding av tiltak til SNO

Mars 2013? Tildeling fra SNO

Mars 2013? Møte Planlegging av oppgaver og tiltak i verneområder – Sekretariatet og
SNO / Fjelltjenesten. Dagsorden:

* Gjennomgang av bestillingsskjema (A/B/C) og tildelte midler
* Planlegging av tiltak – Ansvarsdeling, framdrift, rapportering, metodikk, 
  formaliteter knyttet til tiltakene (planarbeid, prosjektering, godkjenning) 
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Foreløpig tiltaksplan for 2013

Nasjonalpark Tiltak Kostnad

Gen. 
nasjonalparkene

Samarbeid med reindriftsforvaltningen om utarbeidelse av 
et generelt informasjonsoppslag om reindriftsnæringas 
arealbruk, rettigheter og behov for hensyntakelse.

Synliggjøring og informasjon om utvalgte kulturminner i 
parkene.

Saltfjellet -
Svartisen 
m/landskapsv.omr.
              " Sårbarhetsanalyse Saltfjellet-Svartisen ?

              " Vedlikehold innfallsporter/rasteplasser Saltfjellet ?

              "
Informasjon, skjøtsel og tilrettelegging ved 
Polarsirkelsenteret - nye infotavler, fysiske tiltak

100 000,-

              " Skjøtsel slåttemarker Bredek-Stormdalen-Tverrådalen 
(avventer rapport fra omfattende arbeid i sommer med nytt 
og bedre  slåtteutstyr for å kunne anslå dagsverkbehov  
m.v., befaring Tverrådalen i høst)

200 000,-

              "
Uttak av gran Storlia (Kostnad som i 2012, forutsatt at 
etappe 1 i høst blir vellykket!)

50 000,-

              " Vedlikehold av åpne husvær/anlegg/båter/ osv. 50 000,-

              " Ny ferdselsteller –Ecocounter – til rundturløypa Bredek 30 000,-

              " Restaurering låve-/fjøsbygninger Granneset-Bredek 200 000,-

Diverse oppryddingstiltak
              " Restaurering av hytte i Vesterdalen (Reinvollen) ?

              " Innfallsport Engabreen - sikring og tilrettelegging. Befaring 
for å vurdere tiltak.

              " Bjørnstigen - sti Nordfjorden og Straumdal - stien rast ut 
på noen partier, bør vurdere tiltak. Befaring for å vurdere 
tiltak.

              " Synliggjøring av gamle ferdselsårer og kulturminner -
planlegging av tiltak

50 000,-

              " Mulighetene for fortøyning av båter innerst i Nordfjorden i 
Rødøy. Folk ønsker å gå i land, men vanskelig å sikre 
båtene. Befaring for å vurdere hvorvidt slik tilrettelegging 
er ønskelig

              " Historien om Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Tatt opp 
av flere, mange som lever i dag har noe å berette om 
verneprosessen. Miljøråden fylkeskommunen burde bidra 
til å løse denne oppgaven. Tilskudd til prosjekt i regi av 
NP-senteret

50000
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Rago

              " Vedlikehold og drift av åpne husvær, bruer, klopper, osv 
tilhørende parken

30 000,-

              " Nymerking av nasjonalparkgrensen 70 000,- ?

              "
Naturtypekartlegging av hele parken

200 000,-
?

              " Oppfølging fjerning av gran Hellighola 15 000,-

              " Registrering og vurdering fjerning av gran ved 
Litlverivatnet

15 000,-

Klopplegging langs stien Storskogvatnet - krysset sti 
Ragohytta - Sølvskardvatnet.

20 000,-

Junkerdal

              " Tilskudd informasjon info.rom ved Balvatnet 10 000,-

              " Videre arbeid med opprydding i opplagring av båter ved 
Rosna – Fuglevatnet

?

              " Tilskudd til nybygging / utbedring av to hengebruer 
tilhørende turistforeningene i området

100 000,-

              " Steinlegging, rydding og skilting av enkelte innfallsporter 
og stier i området

30 000,- ?

Kartlegging av trua og sårbare plantearter ?

              " Sårbarhetsanalyse i forhold til barmarkskjøring -
registrering av kjørespor og aktuelle traseer

?

Sjunkhatten
              "

Div. bruer, informasjon, parkeringsplasser i 
forvaltningsplanen. Forutsetter avklaring gjennom 
forprosjektet til hovedinnfallsportene. Se tiltaksplan
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/6568-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 20.09.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 42/2012 26.09.2012

Storlia NR og Saltfjellet-Svartisen NP - søknad om dispensasjon til bruk av helikopter i 
forbindelse med sanking av sau - Wanja Rakvåg
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