
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 23.02.2015
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.755 47981 / 974 35 783 . Vararepresentanter 

møter etter nærmere beskjed.

Orientering / drøftesaker

- Arbeidsmengde i sekretariatet - ledig kapasitet? IIN innleder. 

- Forvaltningsplanarbeid i Saltfjellet og Láhko – GRO og RSK innleder

- Faglig Rådgivende Utvalg – Hvordan fungerer dagens FRU-ordning? – IIN innleder

- Kommende styresaker – GRO informerer

- Kursdag i Bodø – IIN informerer

- Gjennomgang av avgjørelser i klagesaker gitt av departement. - RSK

- Nasjonalparkkonferanse – IIN orienterer

- Referat fra Miljødirektoratet (embetsoppdrag) – IIN orienterer

- Siste nytt reingjerde Saltfjellet – GRO orienterer

- Årsmelding? - Skal man bruke tid på å skrive årsmelding? – HET innleder

- Snøskuterskjema – Forespørsel fra Fylkesmannen om å lage et elektronisk skjema. 

Noe for Midtre Nordland nasjonalparkstyre? – IIN informerer / innleder

- Skilter vi riktig? – Innlegg i merkevarestrategien – IIN innleder
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

AU 1/2015 Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 2/2015 Referatsaker 2003/577

AU 3/2015 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften -
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Vedhogst 
rundt Saltfjellstua og Krukkistua - Rana 
turistforening

2015/704

AU 4/2015 Eventuelt 2003/577
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2015/704-0

Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen

Dato: 27.01.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 3/2015 23.02.2015

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Vedhogst rundt Saltfjellstua og Krukkistua - Rana 
turistforening

Forslag til vedtak
Rana Turistforening gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsen kap. IV punkt 
2.1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark  for uttak av bjørk i områdene 
rundt Krukkistua og Saltfjellstua til bruk som brensel i foreningshyttene. Dispensasjon 
gis med hjemmel i vernebestemmelsens IV punkt 2.3 i verneforskriften. 

Vilkår:
- Dispensasjon gis i tidsrommet 15. juli til 1. september, i årene 2015 og 2016. 

- Etter endt dispensasjonsperiode skal det foretas befaring i området sammen med 

forvaltningsmyndighet og oppsyn.

- Det er kun tillatt til å hugge virke av bjørk

- Hogsten skal foregå på barmark – veden transporteres til hytta med snøscooter på 

snødekt mark. Det gis egen dispensasjon til motorferdsel i området. 

- Hogsten skal foregå innen en radius på 500 meter fra hyttene, men ved Krukkihytta skal 

det ikke være hogst i områdene inntil Krukkimyra 

- Den som utfører hogsten skal utføre hogsten på en måte som ikke skader 

naturverdiene og tilveksten i gjenværende skog. 

- Det er kun tillatt å ta ut virke gjennom plukkhogst.

- Eldre døde trær og stammer skal ikke hugges

- Kvist legges igjen i terrenget til naturlig nedbrytning
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Bakgrunn

Viser til søknad datert 26. januar der Rana Turistforening søker om dispensasjon fra 
verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark til å ta ut ved til brensel i området 
rundt turistforeningshyttene Krukki og Saltfjellstua. Hogsten ved Krukkistua skal også 
forsyne Raudfjelldalskoia med brensel. Hogsten vil skje på barmark og fraktes til 
hyttene på vinterføre. Uttaket vil utføres som plukkhogst og i rimelig nærhet til hyttene. 
Det vises til god gjenvekst av bjørk i området, og at uttaket i dette omfanget knapt vil 
være synlig. 

Grunnlaget for avgjørelsen
Verneforskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

III Formål med nasjonalparken: 

- 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 muligheten til naturopplevelse i området.

IV Vernebestemmelser

2. Planteliv

2.1. Vegetasjonen, herunder også døde trær og busker, er fredet mot skade og 
ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel og tradisjonell 
utmarksbeiting

2.3. Fylkesmannen eller den fylkesmannen 
bestemmer kan gi tillatelse til:

- skånsomt uttak av trevirke til grunneiers egen bruk

- uttak av trevirke til brensel for hytter i nasjonalparken hvis grunneier gir 
tillatelse

4. Motorferdsel

4.1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavtflyving med luftfartøy er 
forbudt. Med landing menes her også henting og bringing av passasjerer og gods 
selv om landing i egentlig forstand ikke skjer

4.3. Fylkesmannen eller den fylkesmannen bestemmer kan gi tillatelse til:
- landing med luftfartøy og eller kjøring med beltekjøretøy på vinterføre i 

tidsrommet 1. mars - 30. april for transport av brensel, materialer, innbo og 

proviant til eksisterende hytter.
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Vurdering 

I forvaltningsplanen for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark (1989) er det åpnet for at 
forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon til å hugge ved i hyttenes nærområde på 
sommeren. Begrunnelsen for dette er at trevirke som har blitt ødelagt av ras eller vind i 
løpet av vinteren kan brukes til ved. Det er kun ny nedfallsskog som skal tas ut. Gamle 
døde trær og stammer skal ikke tas ut da disse utgjør en viktig biotop for fugler, 
insekter, sopp og andre arter som er viktig for å bevare biologisk mangfold.

Det er kun bjørk som kan hugges, og det skal kunne hugges i områder hvor det 
tidligere har vært hugget. Den som hugger må også være skånsom i sitt uttak slik at 
dette ikke går på bekostning av tilveksten i de respektive områdene. Det er spesifisert i 
søknaden, og satt som vilkår, at uttaket kun skal skje som plukkhogst. Hogsten vil 
påvirke verneformålet med tanke på uberørthet, men dette vil være av marginal 
karakter. 

Ved Krukkistua ligger det ei rikmyr sørøst for hytta. Dette området bør skånes mot 
hogst, da det kan være botaniske forekomster som forringes av hogsten. På grunn av 
at myra også utgjør en viktig hekkelokalitet for vadefugl er det heller ikke ønskelig at 
hogsten starter før 15. juli. 

Rundt Saltfjellstua finnes det ingen registreringer av verken naturtyper eller arter som 
gjør at en slik hogst kan være til skade for det biologiske mangfoldet.

For å transportere veden til hyttene har praksis vært at trærne hugges på barmark om 
sommeren og transporteres med snøscooter på snødekt mark. Dette er uproblematisk i 
og med at turistforeninga allerede kjører inn utstyr til hyttene, men i dispensasjon for 
transport spesifiseres det at vedkjøring er kun tillatt i løpet av èn dag, men med det 
antall turer som er nødvendig. 

Rana turistforening ytret et ønske om at denne avtalen fikk en lang tidsramme, men på 
grunn av revidering av forskrift og forvaltningsplan gis det bare dispensasjon til 
vedhogst de to neste somrene. 

Vurdering i forhold til naturmangfoldlovens § 8 – 12:
Det foreligger ingen formell kunnskap om verneverdiene i de aktuelle områdene hvor 
hogst er forespeilet, men ut fra naturbase.no kan man gjøre seg et inntrykk av 
naturverdiene. Dessuten har man et godt grunnlag for å basere avgjørelsen på 
erfaringsbasert kunnskap. Denne praksisen har vært gjennomført ved disse hyttene 
siden 80-tallet, og i følge Fjelltjenesten er denne hogsten uproblematisk med tanke på 
verneverdier og verneformål. Føre-var prinsippet blir ikke vektlagt i denne saken. 
Hogsten gir heller ingen negativ karakter til landskapet. Vedhogst utgjør ingen trussel 
for samlet belastning i Saltfjellet-Svartisen da det er få hytter i forhold til tilvekst av 
bjørkeskog. 

Konklusjon
Rana Turistforening gis dispensasjon til å ta ut brensel til Krukkistua og Saltfjellstua og 
Raudfjelldalskoia i nærområdene til de to førstnevnte hyttene. 
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Saksopplysning
Det må også innhentes grunneiers tillatelse (Statskog) til å gjennomføre vedhogst.

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

Parter i saken:
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8614 MO I RANA
Rana Turistforening Postboks 1254 8602 MO I RANA
Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA
Saltfjellet reinbeitedistrikt Lønsdal 8255 RØKLAND
Statskog Fjelltjenesten avd. Mo Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
Forskrift Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Forvaltningsplan Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
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