
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 07.06.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 400 35 630.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.
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AU 31/2012 Referatsaker



MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3677-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 05.06.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 32/2012 07.06.2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften i 
forbindelse med turorienteringsaktivitet i Øvre Valnesfjord - Valnesfjord 
idrettslag - Orientering

Forslag til vedtak 1

Valnesfjord idrettslag gis med dette dispensasjon fra forbudet mot inngrep i landskapet i
Sjunkhatten nasjonalpark for oppsett av 8 turorienteringsposter i Fauske kommune. 
Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 1.1 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 
forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:

 Dispensasjon gjelder for perioden 1. juni t.o.m. 30. september hvert år i perioden 2012-

2015. 

 Orienteringspostene skal plasseres i henhold til vedlagt kart (endringer for posten 57 og 

68 avtales i ettertid)  

Forslag til vedtak 2

Valnesfjord idrettslag gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene til ferdsel i 
forbindelse med turorienteringspostene og orienteringsløpet Saltenkarusellen den 28. august 
2012 i Øvre Valnesfjord i Sjunkhatten nasjonalpark. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 5.2 i
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen:

 Dispensasjonen angående turorienteringspostene gjelder for perioden 1. juni t.o.m. 30. 

september hvert år i perioden 2012-2015
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Bakgrunn

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

Valnesfjord idrettslag v/ orienteringsavd. søker om tillatelse til å arrangere turorientering i løpet 
av sommeren i Øvre Valnesfjord, Fauske kommune. Det søkes for flere år fremover. Det søkes 
om å sette opp 8 poster innenfor nasjonalparken. Flere poster blir satt utenfor nasjonalparken. 
Antall deltakere som deltar på turorienteringen er ca. 30-40 stykker, trolig er antallet lavere 
innen Sjunkhatten, ettersom ikke alle deltakerne besøker alle postene. Postene er markert på 
kartet med røde små rundinger, jfr. vedlegg.    

Det søkes i tillegg om dispensasjon i forbindelse med å arrangere et orienteringsløp i den lokale 
Saltenkarusellen den 28. august 2012. Løpet starter ved Fongenhytta (utenfor parken) og går i en 
sløyfe på 3, 4 og 6 km inn i nasjonalparken. Tallet på antall deltakere vil sannsynligvis være 
mellom 40-60 stykker, hvorav 30-40 stk. vil løpe den lengste distansen. 

Vedlegg: 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Valnesfjord Idrettslag orientering, datert 
20.05.2012

Kart over området 

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt

 Verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark

 Naturmangfoldloven

 Forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark (kapittel 4.7)

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 

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,
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 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. 

Det er forbud mot inngrep av enhver art i nasjonalparken jf. § 3 punkt 1.1 i
verneforskriften. Forvaltningsmyndigheten kan likevel gi tillatelse til oppsetting av skilt o.l, jf. § 
3 punkt 1.1. Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt 
tillatelse av forvaltningsmyndigheten i nasjonalparken, jf § 3 punkt 5.2 i verneforskriften.
Nærmere retningslinjer er gitt i forvaltningsplanen kapittel 4.7 (46-56). 

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

Vurdering 

Etter verneforskriften er aktiviteten som omsøkt søknadspliktig. Verneforskriften sier at 
organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av 
forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer er omtalt i forvaltningsplanens kapittel 4.7. I 
forvaltningsplanen står det blant annet at organisert aktivitet som skal foregå i Øvre Valnesfjord 
i perioden 15. april-1.august er søknadspliktig. 

Området som det er planlagt å drive turorientering er i et sårbart område, spesielt i tidsrommet 
15. april – 1. august. Dette på grunn av spesielt hekkende våtmarksfugl. Det omsøkte tiltaket er 
å sette opp 8 orienteringsposter for ca. 30 deltakere (kanskje lavere) i perioden 1. juni til 30. 
september. Forvaltningsmyndigheten mener imidlertid det vil være naturlig å flytte to av postene 
av hensynet til hekkende våtmarksfugl. Etter korrespondanse på telefon med Valnesfjord 
idrettslag er en kommet til enighet om at to poster blir flyttet (57 og 68) av hensynet til 
hekkende våtmarksfugl. I tillegg skal det arrangeres et orienteringsløp den 28. august 2012 med 
40-60 deltakere. Tidsperioden det planlegges å arrangere løpet er utenfor den sårbare tiden i 
området. 

Tiltakene er av så beskjeden omfang at sett i lys av annen aktivitet ikke føre til større samlet 
belastning i området, jfr. naturmangfoldloven. Omsøkt aktivitet vurderes til å være i beskjeden 
omfang og vil ikke true verneverdiene eller verneformålet.   

Hovedformålet 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. Oppsett av orienteringsposter er i utgangspunktet
forbudt da dette kan ha negativ innvirkning på verneformålet og verneverdiene. Tiltaket 
vurderes imidlertid til å ikke ha store negativ innvirkninger for verneformålet og verneverdiene.

Forvaltningsmyndigheten ser det som positivt at Valnesfjord idrettslag legger til rette for 
orientering, da dette er en aktivitet som vil være i tråd med verneformålet, jfr. 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. 
   
Den omsøkte ferdselen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt begrensninger 
på ferdselen både mht. sesong, tidsramme og plassering av postene. Med de vilkår som er satt 
vil ikke ferdsel i dette omfanget skade naturmangfoldet eller ha nevneverdig negativ effekt for 
verneformålet eller verneverdiene.   
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Med de forslag til begrensninger som er gitt, vurderes omsøkte tiltak til ikke å være i strid
med formålet med vernet av Sjunkhatten nasjonalpark.  

Saksopplysninger 

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

Parter i saken:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Doukta reinbeitedistrikt Neverhaug 8215 VALNESFJORD
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Statens Naturoppsyn Jernbaneveien 100 8038 Bodø
Valnesfjord IL, orientering v/ Jakob 
kalvig Skogan

Nystad 8215 VALNESFJORD
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Fra: Jakob Kalvig Skogan[jakob.ks.93@gmail.com]
Mottatt: 20.05.2012 23:58:29
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: Tom-Erik Tofte
Tittel: Søknad om orienteringsaktivitet i Sjunkhatten Nasjonalpark

Hei.
Som gruppeleiar for orientering i Valnesfjord Idrettslag vil eg med det følgjande søkje om tillating til 
å arrangere turorientering gjennom heile sommaren, samt orienteringsløp 28. august. Begge 
arrangementa går i Øvre Valnesfjord og delvis innafor Sjunkhatten Nasjonalpark.
 
Vi søkjer om tillating til å utplassere ca. 15 turorienteringspostar innafor Sjunkhatten nasjonalpark i 
det østlige området av Øvre Valnesfjord (frå Fongenhytta og i lia og myrområda nordover) frå 
starten av juni til rundt 20. september.
Vår turorientering har normalt 30-40 deltakarar, men antallet som vitjar postane i nasjonalparken 
vil formodentleg vere mindre, i og med at langt frå alle tar alle postane. Spredt utover heile 
sommaren er denne aktiviteten følgjeleg ikkje større enn vanleg turaktivitet i området.
Turorientering er ein flott måte å utnytte området til spennande familieturar og oppdage nye sidar 
ved friluftslivet. Vi satsar også særleg på barn og barnefamiliar ved at ein del av postane er meir 
barnevennlege, både når det gjeld distanse og vanskegrad.
Om denne søknaden blir godkjend, er det også mogleg å få ein generell dispensasjon for å 
arrangere turorientering i dette området innafor det ovanfor nemde tidsrom? Slik vi ser det er vel 
turorientering meir å rekne som vanleg turaktivitet enn eit arrangement, og det ville vere greit om 
vi slapp å søkje om att omtrent annakvart år. Dette gjeld sjølvsagt såframt deltakartalet ikkje økar 
monaleg, slik at ei ny vurdering av innverknaden blir nødvendig.
 
Vi søkjer også om å få arrangere eit orienteringsløp i den lokale Saltenkarusellen den 28. august 
2012. Løpet vil gå i same område og ha utgangspunkt ved Fongenhytta, altså utanfor 
nasjonalparken, men vi ønskjer å bruke terrenget nordover og store delar av dei lengste løypene (3, 
4 og 6 km) vil difor gå innafor parken. Talet på deltakarar er forventa mellom 40 og 60 stk. Av desse 
vil 30-40 stk. løpe dei lengste løypene. Påvirkinga i terrenget frå eit løp som dette er 
erfaringsmessig minimal. Det er kun snakk om litt nedtråkka skogbunn rundt postane.
Vi er klar over at dette er eit av dei strengast regulerte områda i nasjonalparken, men vi håpar 
likevel å kunne bruke terrenget, både for å variere bruken av alle karta våre, men ikkje minst fordi 
det er eit svært fint terreng for orientering. Vi passar difor også på å leggje løpet utanom den 
særleg verna hekkesesongen fram til 1. august.
 
Mvh Jakob Kalvig Skogan
        Valnesfjord IL Orientering
 
 
Kopi til: Tom-Erik Tofte, daglig leder Valnesfjord IL
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2633-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 05.06.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 33/2012 07.06.2012

Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om dispensasjon for lavtflyging i 
forbindelse med filmopptak langs Nordlandsbanen - NRK Hordaland

Forslag til vedtak:
NRK Hordaland gis dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Saltfjellet 
landskapsvernområde, kap. IV pkt. 7, for lavtflyging i forbindelse med filmopptak langs 
Nordlandsbanen nordover til Polarsirkelen. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldlovens §48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder for 2 dager i uke 27 2.-6.juli 2012.
 Korridoren for lavtflyging settes til maksimalt 100 meter ut fra hver side av sporet
 Nødvendig tillatelse fra kommunen og Jernbaneverket som bane-/grunneier må 

foreligge.
 Dispensasjonen skal tas med ved flyging og forevises ved kontroll.
 Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.
 Det skal tas hensyn til rein på beite – Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Oluf Anders 

Kuhmunen, tlf. 905 39444 bør kontaktes før flyging.

Bakgrunn
NRK Hordaland redegjør i søknad datert 15.mai 2012 om ønsket om å få tillatelse til å filme 
toget på Nordlandsbanen fra helikopter for å få vakre bilder av toget i en flott natur. En ber om 
tillatelse til å fly lavere enn 500 fot og så lavt som mulig innenfor det som er forsvarlig av 
hensyn til natur og fauna i området.

Flygingen er planlagt til uke 27, mandag 2. eller tirsdag 3.juli 2012 med mulighet for utsettelse 
til senere i samme uke dersom været ikke er bra nok i begynnelsen av uken. Flygingen er 
planlagt å starte i Mo i Rana kl.14:20 som er avgangstiden for Nordlandsbanen og filme toget 
fram til Polarsirkelen på Saltfjellet. Deretter vil helikopteret returnere til Mo i Rana.
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Flygingen vil foregå langs en strekning på ca. 4,5 km innenfor Saltfjellet landskapsvernområde.

Grunnlaget for avgjørelsen
Saltfjellet landskapsvernområde ble opprettet ved kgl. res. 8. september 1989. 

Formålet med vernet av Saltfjellet landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert natur- og 
kulturlandskap. I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, 
Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende 
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner. 

I verneforskriftens kap. IV pkt. 8 heter det:
“Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing med luftfartøy og lavtflyging er ikke tillatt. Med 
landing menes her også henting og bringing av passasjerer og gods selv om landing i egentlig forstand 
ikke skjer.”

Forskriftens kap VI har bestemmelser om hvilke tiltak forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til. Det 
er ikke åpnet for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorisert ferdsel til det formålet som det 
søkes om her. Det betyr at søknaden må vurderes i forhold til den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
kap. VIII.

Selv om naturvernloven er opphevet, gjelder verneforskrifter vedtatt i medhold av den inntil 
Kongen bestemmer noe annet, jf naturmangfoldloven § 77 første punktum. I de tilfelle det søkes 
om dispensasjon etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriftens § VIII, skal 
disse vurderes etter naturmangfoldlovens dispensasjonsbestemmelse, jf nml § 48. 
Verneforskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse er satt ut av kraft.

I naturmangfoldloven § 48, pkt 1, fastslås det at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verne-
verdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunns-
interesser gjør det nødvendig. 

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Dette går 
særlig på kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning.

Begrunnelse
Det er et mål for forvaltningen å minimalisere motorisert ferdsel i Saltfjellet landskaps-
vernområde. Bruk av helikopter til filming langs Nordlandsbanen vurderes ikke å påvirke 
verneverdiene nevneverdig dersom det tas nødvendige hensyn og den begrenses i omfang. Det 
forutsettes at den pågår maksimalt ca. 1 time og området for lavtflyging begrenses til en sone 
langs banen, i dette tilfellet satt til 100 m ute på hver side. 

Sekretariatet anser at tiltaket ikke kommer i strid med verneformålet. Filmingen gir muligheter 
for å formidle informasjon om verneverdiene i området.

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 
naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for 
verneverdiene gjennom forstyrrelse og slitasje. I dette tilfellet er det satt vilkår om et begrenset 
tidsrom og en begrenset korridor for flygingen. Helikopterflyging i et slikt begrenset omfang er 
ikke kjent å gi skade på vegetasjon og dyreliv og vil derfor ikke virke negativt på verneverdiene 
i området. Hensynsfull ferdsel er uansett satt som et vilkår.

Side 12



Føre-var § 9
Det er å bevare et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap som er formålet med vernet i 
Saltfjellet landskapsvernområde. Med de vilkår som er satt vil helikopterflyging i gitt område og 
omfang ikke skade naturmangfoldet eller landskapet. 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Det anses ikke å være noen fare for økt belastning på området. Ut over den aktuelle 
helikopterflygingen foregår ingen form for motorisert ferdsel utover reindriftas ferdsel i området 
på denne tiden av året. 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11og Miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.

Saksopplysninger
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet landskapsvern-
område. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter at 
underretning om dette vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre.

Parter i saken:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Jernbaneverket
NRK Hordaland Postboks 7777 5020 BERGEN
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Statskog Fjelltjenesten, Helgeland
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