
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Mailmøte
Dato: 04.03.2015
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 400 35630.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/1336-0

Saksbehandler: Gunnar Rofstad

Dato: 20.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 5/2015 04.03.2015

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Dispensasjon for jubileumsfest 

125 år

Bodø og Omegns Turistforening gis dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark for å gjennomføre jubileumsfest ved Bjøllåvasstua 8.-9. august 
2015, jfr kap. VI punkt 6.1.

Dispensasjonen gis med hjemmel i forskriftens kap. IV punkt 6.1.
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Alt avfall skal tas med ut av området.

 Det forventes ikke at arrangementet skal skape noe behov for motorisert ferdsel.

Bakgrunn
Bodø og Omegns turistforening fyller 125 år i år. De søker om å arrangere 
jubileumsfest ved Bjøllåvasstua helga 8.-9 august.

Grunnlaget for avgjørelsen
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble etablert ved kgl. res. 8.september 1989. 

Formålet med nasjonalparken er:

-å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og 
geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og 
verdifull.

- i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet 
landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra å bevare et sammenhengende 
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner

-å gi allmennheten mulighet til naturopplevelse i området.

Innen nasjonalparken gjelder følgende bestemmelser i forhold til ferdsel, jfr kapIV punkt 
6.1.
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«All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og 
kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre. Bruk av motorisert 
isbor er ikke tillatt. Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen større organisert 
virksomhet er ikke tillatt.

Bruk av ride- og kløvhest er bare tillatt langs eventuelle traséer som er særskilt utpekt til 

dette av fylkesmannen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til turlagsvirksomhet, naturguiding m.v. Det 

samme gjelder arrangementer av lokale reiselivsbedrifter, lag og foreninger, og 

vitenskapelig eller pedagogisk virksomhet som drives av universitetet, skoler eller andre 

institusjoner og som ikke strider mot vernebestemmelsene.

Ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet er tillatt.»

Vurdering 
Omsøkte aktivitet vurderes ikke å påvirke verneformålet for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. Det vil heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.

Verneverdiene i denne delen av nasjonalparken vurderes som godt kartlagt. Føre var 
prinsippet vurderes derfor som ikke relevant. I forhold til verneformålet kan den 
omsøkte aktiviteten komme i konflikt med at det skal gi allmennheten mulighet for 
naturopplevelser i området.

Konklusjon

Bodø og Omegns Turistforening gis dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark for å gjennomføre jubileumsfest ved Bjøllåvasstua 8.-9. august 
2015, jfr kap. VI punkt 6.1.

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

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
Verneforskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Naturmangfoldloven
Forvaltningsplan for de verna områdene på Saltfjellet

Parter i saken:
Beiarn kommune 8110 Moldjord
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø
Bodø og omegn turistforening Boks 751 8001 BODØ
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 Mo i Rana
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Saltfjellet reinbeitedistrikt Junkerdal 8255 RØKLAND
Statskog Fjelltjenesten Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Statskog Fjelltjenesten v/ Kristian 
Sivertsen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
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