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

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 974 35783.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Side�1



Side�2



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

AU 6/2015 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om utlegging 
av fortøyning for fritidsbåt - Stein Haugen

2015/1504

AU 7/2015 Làhko nasjonalpark - Søknad om utseting av 
ørret i Sundvatnet, Fiskvatnet og Rundvatnet -
Gildeskål og Glomfjord jeger- og fiskeforening

2015/1503

Side�3



MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2015/1504-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 19.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 6/2015 25.03.2015

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om utlegging av fortøyning for fritidsbåt 
- Stein Haugen

Forslag til vedtak

Stein Haugen gis avslag på søknad om tillatelse til utlegging av to fortøyninger innenfor 
Sjunkhatten nasjonalpark i henhold til § 3 pkt. 1.1 i verneforskriften, med hjemmel i 
verneforskriftens § 3 pkt. 1.3. j.   

Bakgrunn

Stein Haugen søker om tillatelse til å legge ut to fortøyninger innenfor Sjunkhatten 
nasjonalpark. Den ene er innerst i Nordfjorden og den andre i Mistfjorden ved Breivika, jfr. 
vedlagt kart. Fortøyningene skal lages av to bildekk som fylles med betong og sammenfestes i 
serie med ei trosse med en dregg i enden. Den andre enden går opp til ei blåse i overflata.

Grunnen til at det er ønsket fortøyning på disse to plassene, er at området er veldig fint for å gå 
toppturer på ski på våren, spesielt i månedene april og mai. Det oppgis dessuten at det er 
risikofylt å forlate båten på anker. Det brukes en seilbåt på 32 fot som veier ca. 4 tonn. Det vises 
for øvrig til søknaden som ligger som vedlegg i saken. 

Grunnlaget for avgjørelsen

Sjunkhatten nasjonalpark ble opprettet ved kgl.res. av 5. februar 2010. Verneforskriften
forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Formålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og
villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og landskap, 
og som er uten tyngre inngrep.

Formålet omfatter:

- bevaring av et fjord- og høgfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk
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mangfold,
- bevaring av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell,
- bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytting til vann- og våtmarkssystemer,
og annet biologisk mangfold som preger området,
- bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutformet landskap,
- bevaring av vakker og særpreget vassdragsnatur,
- bevaring og sikring av kulturminner,
- bevaring og sikring av grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller
geologisk materiale fra dem.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. Videre skal allmennheten, med
særlig fokus på barn og unge, gis anledning til uforstyrret naturopplevelse gjennom utøvelse av
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

I utgangspunktet er det forbud mot all inngrep i landskapet i nasjonalparken, jfr. § 3 punkt 1.1 i 
verneforskriften. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til montering av nødvendige, nye 
fortøyningsfester for havbruk, båter og fiskeredskaper jfr. § 3 punkt 1.3 j.

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

Vurdering 

Stein Haugen søker om å legge ut to fortøyninger i Mistfjorden ved Breivika og innerst i 
Mistfjorden iht. til vedlagt kart. I utgangspunktet to mindre inngrep med kun blåsene som vil bli 
synlig på overflata. I verneforskriften så er det åpnet opp for at fortøyningsfester som ble anlagt 
før vernet kan vedlikeholdes. Det står i tillegg i § 3 punkt 1.3.j at forvaltningsmyndigheten kan 
gi tillatelse til montering av nødvendige, nye fortøyningsfester for havbruk, båter og 
fiskeredskaper. 

Her søkes det om å anlegge to nye fortøyningsfester og saken må vurderes etter § 3 punkt 1.3 j. I 
utgangspunktet er all inngrep forbudt, jfr. § 3 punkt 1.1 i verneforskriften. Dette med 
fortøyningsfester er ikke omtalt i forvaltningsplanen for nasjonalparken og ikke nevnt i kongelig 
resolusjon for parken. Det er også brukt ordet nødvendig i verneforskriften i forhold til å kunne 
gi tillatelse, en må derfor regne med at det derfor er en begrenset adgang til å kunne gi 
dispensasjon. Det er nærliggende å tenke at denne dispensasjonshjemmelen knyttes opp mot 
hytter/ fritidsboliger og eventuell næringsvirksomhet tilknyttet nasjonalparken. 

I utgangspunktet vil disse to små tiltak ha ingen eller liten innvirkning på verneformålet og 
verneverdiene. Men det en skal være klar over at et positivt vedtak i denne saken, kan danne 
presedens i lignende saker. Sjunkhatten er en befolkningsnær nasjonalpark nært tilknyttet mange 
innbyggere. Ved å gi flere slike tillatelser kan verneformålet bli forringet, i forhold til bevaring 
av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell. Dette er en utvikling en ikke ønsker 
i disse områdene med fjorder av nasjonal verdi. 

Haugen har ikke tilknytning til nasjonalparken i forhold til hytte eller næringsvirksomhet, men 
ønsker å kunne benytte områdene i nasjonalparken på fritiden, gjennom å kunne ankre opp 
seilbåten på en forsvarlig måte for å dra ut på tur. Sekretariatet vurderer denne søknaden ikke til 
å komme inn under nødvendige fortøyningsfester og mener faren for presedens i lignende saker
som stor nok til at søknaden bør avslås. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig i saken. Det er lite trolig at naturmangfoldet 
kunne bli skadet ved en eventuell dispensasjon. Imidlertid vil et fjordsystem med nasjonal verdi 
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kunne bli negativ påvirket og dermed verneformålet, som en konsekvens av at det danner seg 
presedens i lignende saker.  

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

Saksopplysninger

Det gjøres oppmerksom at dette er en sak som muligens også kan kreve tillatelse etter annet 
lovverk. 

Parter i saken:
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø
Duokta reinbeitedistrikt Holtanveien 620 8219 FAUSKE
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8614 MO I RANA
Statens Naturoppsyn Postboks 3016 8086 BODØ
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Stein Haugen Storgjerdåsen 29 8023 BODØ

Vedlegg:

Tegning av fortøyning

Søknad om utlegging av fortøyning – Stein Haugen, 
datert 26.02.2015 

Kart over plassering av fortøyningene

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:

 Verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark

 Forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark

 Naturmangfoldloven 
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Stein Haugen               Bodø 26.02-15
Storgjerdåsen 29
8023 bodø
Tlf. 95701045
Mail: haugen.stein@gmail.com

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Moloveien 10
8002 Bodø

Søknad om å få legge ut fortøyning for fritidsbåt i Sjunkhatten
nasjonalpark.
Det er et ønske fra min side å få legge ut to stk fortøyninger inne i mistfjorden nord for bodø.
Den ene fortøyning er ønsket innerst i Nordfjorden (se vedlagt kart) koordinat:502325 øst og 
7482018 nord.
Den andre fortøyningen er ønsket i breivika (se vedlagt kart) koordinat: 497935 øst og 7479448 nord.

Grunnen til at det er ønsket fortøyning på  disse to plassene, er at området er veldig fint for å gå 
toppturer på ski på våren. Det er da månedene april og mai som blir brukstid. Det er i tillegg en 
ganske bratt marebakke slik at det er risikofyllt å forlate båten på anker, selv om en har landtau.
Spesiellt er sterk sidevind skummelt. Jeg bruker er en seilbåt på 32 fot som veier ca 4 tonn. Den har 
ganske stort vindfang i og med at den har mast og relativt stor flate på skroget. Det er selvsagt fullt 
mulig å ankre opp med landtau, og med flere sett med anker men vindforholdene inne i fjorden er 
lunefulle med større sjangs for sterke fallvinder. I mine øyne vil en redusere muligheten for evt havari 
med et slikt system.

Fortøyningene skal lages av to bildekk som fylles med betong  og sammenfestes i serie med ei trosse 
med en dregg i enden. Den andre enden går opp til ei blåse i overflata. Dette er et fortøyningssytem 
som er mulig å fjerne med relativt enkle grep om ønskelig. Om ønskelig kan det fjernes eller senkes 
midlertidig ned utenfor brukssesong. Hele systemet veier ca 100kg (Se vedlagt tegning). 

Det er ikke tenkt at blåsa skal merkes med navn, og dermed ha noen slags form for enerett, slik at 
andre brukere kan bruke den om ønskelig.

Det er for øvrig et ønske fra min side, at nasjonalparkstyre i samarbeid med kystverket el. Kunne lagt 
ut en mere permanent forankring, (slik som paradisbukta på hjertøya, på Korten på utsida av 
landegode og i steinsvær) da disse plassene har blitt tatt mer og mer i bruk av båtfolk, fiskere og 
turfolk, de siste fem –ti årene Det er vel en nasjonalpark som er definert som en bruksnasjonalpark. 
Og mer bruk øker muligheten for  evt havari og mulig utslipp.

Det er til informasjon ganske store mengder med søppel som er skylt i land , spesiellt langt øst inne i 
nordfjorden. For det meste plastikkprodukter. Noe er samlet i hauger, men ganske store mengder 
ligger spredt utover i fjæra. Dette burde vært hentet ut.

Mvh
Stein Haugen
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2015/1503-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 19.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 7/2015 25.03.2015

Làhko nasjonalpark - Søknad om utsetting av ørret i Sundvatnet, Fiskvatnet 
og Rundvatnet - Gildeskål og Glomfjord jeger- og fiskeforening

Forslag til vedtak

Gildeskål og Glomfjord jeger- og fiskeforening gis med dette dispensasjon fra vern av dyrelivet 
i Làhko nasjonalpark, jfr. § 3 punkt 3.1 i verneforskriften for utsetting av ørret i Sundvatnet, 
Fiskvatnet og Rundvatnet iht. til 6 årig utsettingsplan i perioden 2015-2020 for til sammen 6 000 
ørret. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 3 punkt 3.3 i verneforskriften for Làhko 
nasjonalpark.     

Bakgrunn

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Làhko nasjonalpark, og skal 
behandle dispensasjonssøknader.

Gildeskål og Glomfjord jeger- og fiskeforening søker om tillatelse til utsetting av ørret i 
Sundvatnet, Fiskvatnet og Rundvatnet. Det søkes om å sette ut 500 i Sundvatnet, 300 i 
Fiskvatnet og 200 i Rundvatnet hvert år i en seks års periode fremover, totalt utsetting av til 
sammen 6 000 ørret i disse 3 vatnene. Settefiskene hentes fra Bodø Jeger- og fisk sitt 
settefiskanlegg. 

Grunnlaget for avgjørelsen

Verneforskriften for Láhko nasjonalpark ble fastsatt ved kgl.res. av 14. desember 2012.

Formålet med Láhko 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.

Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på:
- geologiske landskapsformasjoner herunder det største sammenhengende areal av alpin karst i 
Norge med tilhørende grotter
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- variasjonsbredden av naturtyper, med viktige lokaliteter av kalksjøer, herunder kransalgesjøer 
med et nasjonalt kjerneområde for kransalger – arter og genetisk mangfold, inkludert et svært 
rikt planteliv med en rekke truede og nær truede arter, herunder viktige utpostlokaliteter av de 
truede fjellplantene grønlandsstarr og nordlig tinderublom, samt de truede kransalgeartene 
kanadaglattkrans og gråkrans.

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av 
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Verneforskriftens § 3, punkt 3.1 gir et vern av dyrelivet mot skader og unødvendige 
forstyrrelser. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt innenfor Láhko nasjonalpark. I 
henhold til § 3, punkt 3.3 kan forvaltningsmyndigheten likevel gi tillatelse til utsetting av fisk 
fra lokale fiskestammer hvor det er gjort tidligere, på lokaliteter som angitt i forvaltningsplanen. 

Søknaden må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12.

Vurdering 

Fylkesmannen i Nordland har i 1995 utarbeidet en kultiveringsplan for ferskvannsfisk i 
Nordland. Her er det delt inn i kultiveringssoner som i størst mulig grad skal være lukkede 
enheter for den delen av fiskekultiveringen som gjelder utsettinger. Dette innebærer at fisk fra 
kultiveringsanlegg bare skal settes ut i den sonen anlegget ligger og at villfisk heller ikke skal 
flyttes over sonegrensene. 

Hensikten med kultiveringssonene er:
* å hindre spredning av sjukdommer og parasitter mellom vassdrag
* å bevare de stedegne fiskestammenes genressurser ved å hindre innføring av
fiskestammer fra andre vassdrag
* å skape bedre fiskemuligheter ved å benytte fiskestammer fra det lokale vassdrag

For Nordland er fylket delt inn i 11 kultiveringssoner. Området i Làhko nasjonalpark tilhører 
sone ytre Salten. Settefisken skal hentes fra Bodø JFF sitt settefiskanlegg og er i tråd med 
kultiveringsplan fra Fylkesmannen i Nordland. 

Saken er tilstrekkelig godt opplyst i forhold til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven og 
vurderer denne utsettingen fremover ikke vil føre til skade på annet naturmangfoldet. Det brukes 
settefisk i tråd med kultiveringsplanen fra Fylkesmannen i Nordland og praksis fra de siste års 
utsettinger i disse vannene. Utsettingen vurderes til å ikke være i strid med verneverdiene og 
verneformålet i Làhko nasjonalpark.  

Konklusjon

Søknaden vurderes til ikke å være i strid med verneverdiene og verneformålet for Làhko 
nasjonalpark. Dispensasjon til utsetting av ørret for en seks års periode innvilges. 

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

Det gjøres oppmerksom på at søknaden krever tillatelse etter forskrift om utsetting av fisk og 
andre ferskvannsorganismer fra Nordland Fylkeskommune.

Parter i saken:
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Gildeskål jeger og fiskeforening ved Daniel 
Antonsen

8140 INNDYR

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr
Glomfjord jeger og fiskeforening 8160 GLOMFJORD
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8614 MO I RANA
Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ
Statskog Fjelltjenesten ved Stein Ove 
Johanessen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Vedlegg:
1 Til uttalelse - søknad om utsetting av ørret på Sundsfjord  Glomfjordfjellet
2 Oversendelse av tilleggsopplysninger - kopi av brev til Fylkesmannen i 

Nordland
3 Vedlegg 1 og 2 - kart
4 Vedlegg 3 - tillatelse fra grunneier
5 Vedlegg 4 - beskrivelse av vann  vassdrag
6 Vedlegg 5 - beskrivelse av tidligere utsettinger
7 Vedlegg 6 - art og antall

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:

 Verneforskrift for Làhko nasjonalpark

 Naturmangfoldloven 

 Kultiveringsplan for ferskvannsfisk i Nordland, Fylkesmannen i Nordland 1995. 
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Til
Fylkesmanneni Nordland
StatensHus
Moloveien10
8002Bodø

SøknadomtillatelsetilutsettingavØrretpåSundsfjord/Glomfjordfjellet.

GildeskålJFFog GlomfjordJFFharbeggeoverflereår erfarten nedadgåendetrendfor ørretfangsti de

spesifikkevannenesominngåri vårforeslåtteutsettingsplan(vedlagt).

Vi oppleversamtidigen økt interessefor tur/fisketureri områdetdissevannenebefinnerseg i, da gitt medøkt

hyttebeleggog øktantalltelt overnattinger.

Tidligere«ordning»meddelvisutsettingav fisk i Sundvann/Fiskvannpermanentfalt bortfra og med2012,dette
har/vilhaen negativkonsekvensfordagensog fremtidigfiskefangsti området.

Forå kunnebevaredet historiskgodefiskei dissevannene,ønskerGildeskålJFFog GlomfjordJFFå starteett

samarbeidomfiskestelli området.

Vi harderfori felleskapvalgtsøkeomtillatelsetil å setteut 1500stkto-sommriørret r.åri en6års lan

Disseer foreslåttfordeltpåSundvann,Fiskvann,Rundvann,HørnquistTjønna,Vann700og Reben.
( de2sisteutenfornasjonalparken,deandreinnenfor)

Rentpraktiskvil vi kjøpefiskenhosBodøJFFogsøkemulighetentil «samkjøring»medStatkraftmht

helikoptertransport.( Beggeer involverti dagenskonsesjonspliktigeutsettingi bl.a.Svalvann).

lnndyrden 8 - -2013 Glomfjordden

DanielAntonsen LeifKrstiansen

Formann Formann

GildeskålJFF GlomfjordJFF

8140lnndyr 8160Glomfjord

Vedlegg:Utsettingsplan
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VedleggtilSøknadomtillatelsetilutsettinavørret åSundsford/Glomfordfellet.

Fellesforsla GildeskålJFF/GlomfordJFF til 6 åri lan å utsettin av 2 sommri ørret:




2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sundvann 500 500 500 500 500 500
Fiskvann 300 300 300 300 300 300
Rundvann 200 200 200 200 200 200
HørnuistT. 100 100 100 100 100 100
Vann700 300 300 300 300 300 300
Reben 100 100 100 100 100 100

Totalt 1500 1500 1500 1500 1500 1500
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