
Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Fauske hotell, Fauske 
Dato: 20.12.2022 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Styremøte 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 
53/2022 

Godkjenning av innkalling / protokoll   

ST 
54/2022 

Delegerte saker   

DS 
39/2022 

Gjennomføring av høstprøver med fuglehund 
2022 -2027 - Salten Fuglehundklubb - Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre 

 2022/5767 

DS 
40/2022 

Dispensasjon fra verneforskriften - Motorferdsel til 
hytte og motorisert isbor - Lahku nasjonalpark - 
Karl Chr. Hals 

X 2016/7439 

DS 
41/2022 

Junkerdal nasjonalpark - Begrenset bruk av 
snøskuter unntatt kjøretidsbestemmelser i 
forvaltningsplan - frakt av varer og utstyr til privat 
hytte 

 2012/3464 

DS 
42/2022 

Láhko nasjonalpark - Tillatelse til bruk av 
snøscooter - Erik Ingebrigtsen 

 2022/6233 

DS 
43/2022 

Gåsvatnan landskapsvernområde -Tillatelse til 
bruk av ATV langs traktorvei i forbindelse med 
sausanking - Øyvind Stolpen 

 2011/587 

DS 
44/2022 

Søknad om dispensasjon - motorferdsel til hytte 
ved øvre Rosna - Junkerdal nasjonalpark - Johan 
Karbøl 

 2012/638 

DS 
45/2022 

Láhko nasjonalpark - Tillatelse til bruk av 
snøscooter - Bård Hillestad 

 2016/5639 

DS 
46/2022 

Láhko nasjonalpark - Tillatelse til vedhogst - Erik 
Ingebrigtsen 

 2022/6225 

ST 
55/2022 

Referatsaker   

RS 
11/2022 

Junkerdal nasjonalpark - Besøksstrategi endelig 
godkjent av miljødirektoratet 

 2017/1256 

RS 
12/2022 

Junkerdal nasjonalpark - orientering om ny 
hovedplakat og nettside 

 2017/1256 

RS 
13/2022 

Henvendelse vedr parkering - Sjunkhatten 
nasjonalpark 

 2022/7890 

RS 
14/2022 

Sjunkhatten nasjonalpark - Henvendelse 
angående parkering og vei inn til Håla 

 2022/7890 

RS 
15/2022 

Rammer og opplegg for statsforvalteren og 
verneområdestyrer - innmelding av behov for 
midler til tiltak i verneområder, naturrestaurering 
og SNO-ressurser i verneområder - 2023 

 2022/7883 
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RS 
16/2022 

MIDNOR - regulering av ferdsel og andre 
aktiviteter i eksisterende verneområder 

 2022/7988 

ST 
56/2022 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Møtedatoer 
2023 

 2022/7883 

ST 
57/2022 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - regnskap og 
budsjett - søknad om midler for drift av styret 
2023 

 2022/7883 

ST 
58/2022 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 
Personalsituasjon og virksomhetsplanlegging 
2023 

 2022/7883 

ST 
59/2022 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Søknad om 
tiltaksmidler 2023 

 2022/7883 

ST 
60/2022 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Søknad om 
kartleggingsmidler over 1420.21 

 2022/7883 

ST 
61/2022 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Kriterier for 
bruk av kommersielt merke 

 2022/8131 

ST 
62/2022 

Junkerdal nasjonalpark - søknad om bruk av 
kommersielt merke - Storeng fjellgård 

 2022/8131 

ST 
63/2022 

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til 
bruk av snøscooter til Mavas - Marius Kvæl 

 2016/1781 

ST 
64/2022 

Eventuelt   
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ST 53/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll
ST 54/2022 Delegerte saker
DS 39/2022 Gjennomføring av høstprøver med fuglehund 2022 -2027 - Salten 
Fuglehundklubb - Midtre Nordland nasjonalparkstyre
DS 40/2022 Dispensasjon fra verneforskriften - Motorferdsel til hytte og motorisert 
isbor - Lahku nasjonalpark - Karl Chr. Hals
DS 41/2022 Junkerdal nasjonalpark - Begrenset bruk av snøskuter unntatt 
kjøretidsbestemmelser i forvaltningsplan - frakt av varer og utstyr til privat hytte
DS 42/2022 Láhko nasjonalpark - Tillatelse til bruk av snøscooter - Erik 
Ingebrigtsen
DS 43/2022 Gåsvatnan landskapsvernområde -Tillatelse til bruk av ATV langs 
traktorvei i forbindelse med sausanking - Øyvind Stolpen
DS 44/2022 Søknad om dispensasjon - motorferdsel til hytte ved øvre Rosna - 
Junkerdal nasjonalpark - Johan Karbøl
DS 45/2022 Láhko nasjonalpark - Tillatelse til bruk av snøscooter - Bård Hillestad
DS 46/2022 Láhko nasjonalpark - Tillatelse til vedhogst - Erik Ingebrigtsen
ST 55/2022 Referatsaker
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Endelig godkjenning av besøksstrategi for 
Junkerdal nasjonalpark 
 
Vi viser til besøksstrategi tilsendt 30.09.2022 for godkjenning. Strategien gir en god beskrivelse av 
eksisterende bruk og ivaretar hensynet til både besøkende til området og lokalbefolkning. 
Høringsinnspillene har blitt besvart og innlemmet i det endelige dokumentet. Vi synes også det er 
foretatt gode vurderinger rundt strategiske grep, og fornuftige valg av innfallsporter. 
 
Vi har en merknad angående utkikkspunkt Jakobsbakken, der det vurderes tilrettelegging med 
universell utforming. I Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2020-2025 finnes det et 
eget avsnitt om universell tilrettelegging som dere kan se hen til.  
 
Besøksstrategien godkjennes av Miljødirektoratet.  
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Line-Kristin Larsen 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Kopi til: 

Pettersen, Oskar Nyheim <onpet@statsforvalteren.no>    
 
 
 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
c/o Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405 
8002 BODØ 
 

 
 
Trondheim, 27.10.2022 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/10300 

Saksbehandler: 
Line-Kristin Larsen 
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Fra: Michael Wenseth[fjellforing@gmail.com]
Sendt: 30.11.2022 18:29:29
Til: Postmottak SFNO[sfnopost@statsforvalteren.no]
Tittel: Parkering Sjunkhatten Nasjonalpark

Hei 

Jeg kontakter dere med en bekymring angående parkeringsmulighetene i Valnesfjord tett
knyttet opp mot Sjunkhatten nasjonalpark. Både som privatperson som har hatt glede av
disse fjellene i over 10 år nå og som selvstendig næringsdrivende og tilbyder av guidede
skiturer og skredkurs i området. 

Det er nok ikke en overdrivelse å påstå at toppturer vinterstid har eksplodert, og i den
forbindelse er det manko på tilrettelagte parkeringsplasser i Valnesfjord, Bringsli, Håla. Etter
å ha blitt oppmerksom på at veien inn til Håla ikke lengre vil brøytes, pga den lokale
veiforeningen ikke klarer å betale for brøyting av kommunal vei! Dette i sammenheng med
allerede underutviklet parkeringsmuligheter gjør at jeg nå kontakter dere. 

Har dette vært et tema i styret til Nasjonalparken? 

Trenger dere hjelp med kartlegging av hvor ferdselen er størst? 

Jeg ønsker bare å åpne for dialog, å se på hvilke mulige løsninger det kan finnes, slik at flest
mulig får glede av de fantastiske skifjellene vi har i Sjunkhatten :) 

Håper å høre fra dere!

-- 
Mvh
Michael Wenseth
Tel: 452 15 505
/https://www.bodofjellforing.com/
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Fra: Ingvaldsen, Inge Sollund[]
Sendt: 06.12.2022 11:04:00
Til: fjellforing@gmail.com[fjellforing@gmail.com]
Tittel: Parkering Sjunkhatten nasjonalpark

Hei Michael!
 
Dette er en kjent sak for oss, gjennom 2018 hadde vi flere møter med blant annet Håla
veiforening, Nordland fylkeskommune og Fauske kommune. 
 
Utfordringa er at vi i nasjonalparkforvaltninga ikke har midler til drift av veier. Kostnaden
på vinterbrøyting har eksplodert, og Fauske kommune har ikke bevilget penger til brøyting
av denne veien på flere år. Håla veiforening har dekt dette selv, men vi har full forståelse
for at dette er en kostnad de ikke lengre ønsker å ta. 
 
Fauske har nå opprettet betalingsløsninger på andre populære parkeringsplasser rundt
viktige utfartsområder. I tillegg har Håla veiforening prøvd å opprettet en Spleis for å
dekke litt av utgiftene de har på veien. Jeg hadde håpa på at når Fauske fikk inn litt penger
ved Kvalhornet, Sulitjelma og Fridalen, at de kanskje kunne holde denne veien
vinterbrøyta, men det ser altså ikke slik ut. 
 
En ting er vinterbrøytinga, men det er også store utfordringer med sommervedlikehold.
Veien er bygd nesten rett på myr, og det er hvert år store behov for å legge på masser og
komprimere disse. I 2017 ble Dambrua nedklassifisert. Dette er brua man kjører over før
Graurvatnet. I praksis betyr det at ingen tyngre maskiner kan utføre den jobben som
gjøres på sommerstid. 
 
Vi sitter dessverre ikke med noen nøkkel her. Ikke har vi penger til å bidra på drift og ikke
har vi myndighet til å bestemme noe over den kommunale veien. Skulle Fauske derimot
finne ut at de vil drifte den fremover, så kan vi bidra med på investere i parkeringsplasser /
annen tilrettelegging  Etablering av nye parkeringsplasser går ikke under drift. 
 
Summasumarium er det veieier, Fauske kommune, som først og fremst må løse denne
utfordringa ☹
 
 
 
Med vennlig hilsen
Inge Sollund Ingvaldsen 
Nasjonalparkforvalter 

 
Telefon: 75 54 79 81
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Fra: Kristin Sundal[kristin.sundal@miljodir.no]
Sendt: 02.11.2022 15:21:11
Til: Kristin Sundal[kristin.sundal@miljodir.no]
Tittel: Rammer og opplegg for statsforvalteren og verneområdestyrer - innmelding av behov
for midler til tiltak i verneområder, naturrestaurering og SNO-ressurser i verneområder - 2023

Vår ref.:  2022/11767
 
Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og
skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. 
 
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no
 
Hilsen
Kristin Sundal
konsulent, Land og friluftsliv
 
mobil: 913 62 087
 
www.miljødirektoratet.no | www.miljøstatus.no
Sentralbord: 73 58 05 00
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Rammer og opplegg for statsforvalteren og 
verneområdestyrer - innmelding av behov for 
midler til tiltak i verneområder, naturrestaurering 
og SNO-ressurser i verneområder - 2023 
 
Elektronisk søknadssenter (ESS) skal benyttes for å melde inn behov for midler til 
tiltak i verneområder og naturrestaurering, finansiert over ny kap./post 1420.31. 
Frist for innmelding er 10. januar 2023. Innmeldingen skal bygge på 
planleggingsmøter mellom forvaltningsmyndighet for verneområdene og SNO 
lokalt. Prioritering av oppsynsinnsats fra SNO skal inngå i møtene. Kommuner 
med delegert forvaltningsmyndighet skal inviteres til planleggingsmøtene hos 
Statsforvalteren. 
 

1. Post 1420.31 – Tiltak i verneområder og naturrestaurering 

Ny kap./post 1420.31 
Kap./post 1420.38 (restaurering av myr og annen våtmark) er i forslag til statsbudsjett for 2023 slått 
sammen med den gamle kap./post 1420.31 - Tiltak i verneområder. Ny 31-post heter Tiltak i 
verneområder, og annen natur, inkludert restaureringstiltak.  
 
For 2023 vil vi opprettholde to skjemaer i ESS for innmelding av behov for tiltak finansiert over den 
nye 31-posten. Ett skjema heter Midler til tiltak i verneområder og det andre heter Midler til 
naturrestaurering, altså tilsvarende ordning for innmelding som før. 
 

Naturrestaurering 
Posten kan benyttes til å restaurere forringet natur i terrestriske økosystemer som våtmark, skog, 
fjell, kulturlandskap og åpent lavland. Vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering (2021-2030). 
Restaurering er nødvendig for å stoppe tapet av naturmangfold og under dette virkninger av 
klimaendringene. Midlene skal benyttes til å gjennomføre restaureringstiltak, blant annet med 
grunnlag i Plan for restaurering av våtmark i Norge (2021-2025). Statsforvalteren i Oslo og Viken og 

Adresseliste 
 
   
 

 
 
Trondheim, 02.11.2022 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/11767 

Saksbehandler: 
Vibeke Husby 
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Statsforvalteren i Innlandet kan bistå med faglige råd knyttet til restaurering av myr. Det kan meldes 
inn behov for midler til styrket kapasitet på naturrestaurering hos Statsforvalterne fra kap. 1420.21. 
 
Restaurering i de trua naturtypene sanddynemark, sørlig etablert sanddynemark og åpen grunnlendt 
kalkmark i boreonemoral sone prioriteres høyt, men det kan også meldes inn behov for midler til 
restaurering i andre terrestriske naturtyper, såfremt det legges ved en prosjektbeskrivelse av 
tiltakene. Behov for midler til hogst av fremmede treslag i verneområder meldes også inn i skjemaet 
for Naturrestaurering i ESS. Statsforvalteren i Vestland kan bistå med faglige råd knyttet til slike 
hogster. 
 
Midlene kan benyttes til naturrestaurering både innenfor og utenfor verneområder. Kap. post 
1420.31 er ikke en tilskuddspost og kan ikke benyttes til tilskudd. Det er kun Statsforvalteren og 
verneområdestyrene som har adgang til å melde inn behov for midler i ESS. Eventuelle initiativ fra 
annet hold, med plan om restaurering utenfor vernegrensene, må gå via Statsforvalteren. Det er 
Statsforvalteren og verneområdestyrene som har det økonomiske ansvaret for tiltakene, inklusive 
ansvar for rapportering.  
 

Tiltak i verneområder 
Målet for bruken av midler til tiltak i verneområder er at naturtilstanden opprettholdes og bedres. 
Miljødirektoratet legger Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder til grunn for tildeling av 
midler, se vedlegg 1.  Prioriteringene i strategien skal også følges ved innmelding av tiltak. Det kan 
meldes inn behov for tiltak i alle typer av verneområder, inkl. marine verneområder og andre 
verneområder i sjø. 
 
Alle tiltak skal kostnadsberegnes og gis unik prioritering. Alle innmeldte tiltak skal være i tråd med 
godkjent forvaltnings- eller skjøtselsplan, besøksstrategi eller andre relevante styringsdokumenter.  
Tiltaksplaner i FPNV (forvaltningsplan på nett) er koblet til søknadskjema i ESS. Disse tiltaksplanene 
åpnes i ESS, og FPNV-tiltak velges direkte inn i søknadsskjemaet.  
 
Det kan tildeles midler til kartlegginger og andre nødvendige utredninger som er direkte knyttet til 
tiltak. 
 
Statsforvalteren har ansvar for å kontakte kommuner med forvaltningsmyndighet for mindre 
verneområder for å registrere behov for tiltaksmidler. Innmeldte behov skal samordnes og 
prioriteres av Statsforvalteren i dialog med kommunene og inngå i den samlede prioriterte 
innmeldingen.  
 

Pågående skjøtselstiltak 
Statsforvalteren kan for 2023 søke om en ramme på inntil kr. 500 000 per fylke for pågående 
skjøtselstiltak (ved senere endringer i fylkesinndeling tar vi forbehold om endret fordeling). Dersom 
behovet skulle overstige tildelt ramme, må overskytende tiltak spesifiseres som egne tiltak i ESS. 
Tiltak der SNO er økonomisk ansvarlig, meldes inn som enkelttiltak i ESS, og ikke som del av en 
ramme.  
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Fremmede arter  
For bekjempelse av mink, rynkerose og stillehavsøsters er det utarbeidet handlingsplaner (DN-
rapport 5-2011, DN-rapport 2013-1 og Rapport M-588, 2016). Prioriteringer gitt i handlingsplanene 
skal følges ved innmelding av behov for midler til slike tiltak, og metodene som er gjengitt i planene 
skal benyttes. 
 
Ved minkbekjempelse kan fellingsinstruksen kun tas i bruk av tjenesteytere som er kontraktert av 
SNO. 
 

Informasjonstiltak 
Alle informasjonstiltak som iverksettes skal være i henhold til merkevaren Norges nasjonalparker og 
være forankret i en besøksstrategi. For verneområder forvaltet av verneområdestyrer og for 
verneområder med status som Ramsarområde, skal besøksstrategier sendes til Miljødirektoratet for 
faglig godkjenning. Alle henvendelser knyttet til informasjonstiltak rettes til merkevare@miljodir.no.  
 
Områder som har eller tåler mye besøk, områder som har særlig sårbare naturverdier (med behov 
for kanalisering av ferdsel), samt bynære områder skal prioriteres ved utarbeidelse av 
besøksstrategier. 
 
Behov for midler til informasjonstiltak i prioriterte områder meldes inn via ESS. Statsforvalteren må 
samordne og gjøre en prioritering av forslag om informasjonstiltak fra kommuner med delegert 
forvaltningsmyndighet. 
 
Statsforvalteren kan for 2023 melde inn behov for en ramme på inntil kr. 500 000 per fylke til 
informasjonstiltak m.m. (ved senere endringer i fylkesinndeling tar vi forbehold om endret fordeling). 
Dersom Statsforvalterens behov skulle overstige tildelt ramme, må overskytende tiltak spesifiseres 
som egne tiltak i ESS. Informasjonstiltak som SNO skal være økonomisk ansvarlig for, meldes inn som 
enkelttiltak i ESS. 
 

Verneskilt og skiltstenger 
Totalt behov for antall verneskilt, underskilt og skiltstenger meldes inn sammen med de andre 
tiltakene i ESS. Det skal benyttes en egen linje for skilt og en annen for stenger, og respektive antall 
og type skilt/stenger oppgis i merknadsfeltet. 
 
Retningslinjene for bruk av verneskilt er justert, og det er utviklet et opplegg for å ta i bruk underskilt 
med spesiell lokal tilpasning. Retningslinjene og mer informasjon om verneskilt finner du her: 
 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/alle-tema/verneomrader/retningslinjer-for-bruk-av-
verneskilt_mdir_mai_2021.pdf 
 
Verneskilt, underskilt og skiltstenger til verneskiltene kan nå bestilles via en felles bestillingsløsning 
fra vår leverandør Reklameservice AS: https://miljodir.reklameservice.no/. Bestillingsløsningen 
krever innlogging, og passordet er miljodirektoratet.  
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2. Innmeldinger av diverse andre behov  

Driftsmidler til verneområdestyrer 
Verneområdestyrene skal melde inn ønske om driftsmidler over post 1420.21 i ESS. Nærmere 
informasjon om hva det kan søkes om finnes i veiledningen til søknadsskjemaet i ESS under 
"Bestillingsdialog", "Behovsinnmelding statsforvalteren". Midler til driftsoppgaver i verneområdene 
kan ikke dekkes over post 1420.31, men kan omsøkes under post 1420.21. 

Forvaltningsplaner og bevaringsmål  
Forvaltningsplaner skal utarbeides i det nettbaserte FPNV-systemet. Behov for midler til 
forvaltningsplaner skal meldes inn i ESS.  
 
Det legges stor vekt på effektmåling av tiltak, og vi oppfordrer forvaltningsmyndigheten til å etablere 
bevaringsmål i NatStat - Naturstatus for verneområder, som er utviklet for dette formålet. Se 
informasjonsskriv for fremgangsmåte og nærmere detaljer her: Etablere bevaringsmål i NatStat (fm-
nett.no)  

Ferdselstellere 
Behov for Miljødirektoratets elektroniske ferdselstellere meldes inn i ESS. Det skal meldes inn både 
behov for å kunne beholde tellere som allerede er i bruk og behov for nye tellere. I kostnadsfeltet 
skrives kr 1. Behovet må begrunnes, da det erfaringsvis er stor etterspørsel etter tellere. SNO, eller 
en av SNOs tjenesteytere, skal bistå ved utsetting og innrapportering av koordinater, stedsnavn og 
innlegging i basen.  Behov for personalressurser i felt for oppsetting og drift, meldes inn i SNOs 
bestillingsskjema, se vedlegg 2.  

Marint søppel 
Det er en egen tilskuddspost (post 71) som omhandler marin forsøpling. Statsforvalteren vil her 
kunne oppfordre frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser, private bedrifter, selvstendige 
kommunale og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer til å søke for å få til et samarbeid 
om rydding innenfor de kystnære verneområdene. Minstesummen det kan søkes om over denne 
ordningen er kr. 300.000. Behov for midler til mindre tiltak knyttet til rydding av marint søppel i 
verneområder kan meldes inn i ESS (Tiltak i verneområder). 
 

3. Planleggingsmøter for verneområdearbeid 

Planleggingsmøtene med Statsforvalteren (tidligere omtalt som bestillingsmøter) skal som i fjor kun 
omhandle verneområdearbeid. Møtene skal sikre god dialog og forutsigbarhet i 
verneområdearbeidet med hensyn til prioritering av oppsynsinnsats, gjennomføring av tiltak og 
overvåking (bevaringsmål) som SNO kan utføre.  

På møtet i november/desember skal SNO rapportere fra årets arbeid, og utfordringer og behov for 
kommende år skal diskuteres. SNO er selv ansvarlig for planlegging, prioritering og økonomi for 
gjennomføring og rapportering av tilsyns- og kontrolloppgaver. Det er viktig at 
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forvaltningsmyndigheten drøfter faglige utfordringer og tilsynsbehov med SNO og kommer med 
innspill til prioriteringer av tilsynsvirksomheten for kommende år. Forvaltningsmyndighetene kan i 
tillegg ha behov for å få utført feltoppgaver som registreringsarbeid, bevaringsmål eller tiltak i 
verneområder (restaurerings-, skjøtsels- eller tilretteleggingstiltak). Behov for slike tiltak fra SNO 
drøftes i møtet. Dette gjelder også tiltak knyttet til Plan for restaurering av våtmark i Norge (2021-
2025) og eventuelle andre oppgaver knyttet til restaurering av natur. 
 
Behov for personalressurser sendes SNO til postmottak@miljodir.no på vedlagte skjema (vedlegg 2) i 
Excel-format. Det samme skjemaet skal brukes for både store og små verneområder. SNO vil 
avstemme disse oppgavene opp mot andre pålagte oppgaver, samt kapasitet og kompetanse.  
 
For tilsynsoppdrag i verneområder forvaltet av Statsforvalteren, ønsker vi at embetets «Skjema 
tilsynsbehov i verneområdene» brukes som grunnlag og at aktivitetsomfanget diskuteres og 
eventuelt justeres.  
 
Oppgaver knyttet til registrering og skjøtsel av kulturminner må avklares med regional 
kulturminnemyndighet før de meldes inn til SNO-lokalt. Dette er for å kunne vurdere muligheten for 
å samkjøre ønskede tiltak.  
 

4. Elektronisk søknadssenter (ESS) 
Elektronisk søknadssenter (ESS) vil være klart for innmeldinger i skjemaene Tiltak i verneområder og 
Naturrestaurering fra og med 15. november 2022.  
 
Behov for tiltaksmidler skal meldes inn med netto beløp, det vil si uten merverdiavgift. Den 
regnskapsmessige håndteringen ved bokføring av merverdiavgift, omtales i Rundskriv R-116 fra 
Finansdepartementet.  
 
Tiltaksmidlene vil bli tildelt i hovedtildelingen i februar 2023. Dersom det skulle bli behov for 
supplerende tildelinger knyttet til uforutsette utgifter, meldes behov inn på e-post, se adresser 
under. 
 
Det må være klart hvem som skal være økonomisk ansvarlig for de ulike tiltakene når de legges inn i 
ESS. Dette lar seg ikke lett endre etter tildeling av midler. 
 
Dersom klimatiske forhold, som for eksempel frossen mark, gjør at enkelttiltak bør realiseres før 
midler formelt blir tildelt, må tiltaket forhåndsklareres med Miljødirektoratet, ved: 
  

- Vibeke Husby vibeke.husby@miljodir.no for verneområder forvaltet av Statsforvalteren og av 
kommuner med delegert forvaltningsmyndighet 

- Olav Nord-Varhaug olav.nord-varhaug@miljodir.no  eller Ingrid Moe Dahl 
ingrid.moe.dahl@miljodir.no for verneområder forvaltet av verneområdestyrer 

 
Forhåndsklareringen forutsetter at tiltaket er høyt prioritert i bestillingen. De aktuelle tiltakene 
legges både inn med prioritering i ESS med merknad om forhåndsklarering og formidles i egen e-post. 
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Frist for forvaltningsmyndigheten for innmelding i ESS og for bestilling av SNO-ressurs i eget skjema, 
er 10. januar 2023. 
 
Elektronisk søknadssenter https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 
 

5. Rapportering 
Rapporteringen av mer-/mindreforbruk skal skje i forbindelse med rapport pr. 31. aug. 2023, 
økonomirapportering pr 1. november og Endelig årsrapport (EÅR) pr. 31. des. 2023. Samtidig med 
EÅR skal det i 2023 rapporteres i ESS på enkelttiltak finansiert over post 1420.31 (Tiltak i 
verneområder og Naturrestaurering). Manglende rapportering kan få konsekvenser for senere 
tildelinger. 
 
Planlagte tiltak som ikke blir realisert, rapporteres fortløpende til Miljødirektoratet. Det kan da 
frigjøres tiltaksmidler som kan komme andre verneområder til gode. 
 
 
Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Ivar Myklebust     Morten Kjørstad 
 
avdelingsdirektør    avdelingsdirektør 
Land- og friluftslivavdelingen   Statens Naturoppsyn 
 
 
Vedlegg 

1. Strategi for bruk av tiltaksmidler 2020-2025 
2. Skjema for innspill om ønsket SNO-ressurs  

 
 
Adresseliste: 
Alle Statsforvaltere 
Alle verneområdestyrer  

Kopi til: Kommuner med delegert forvaltningsmyndighet 
 

15

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/


 

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneomra der,  

2020-2025 
  

Innledning 

Regjeringen vil bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, og en god 

forvaltning av verneområder er viktig for å kunne nå dette målet. Regjeringen ferdigstilte i 2019 

Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene, og ett av tiltakene i planen er å oppdatere strategi for 

bruk av midler til tiltak i verneområder innen 2021. Ifølge tildelingsbrevet til Miljødirektoratet for 2019 skal 

"Styrket ivaretakelse av verneverdiene i verneområdene og oppfølging av handlingsplan for styrket forvaltning 

av verneområdene" prioriteres. Tiltaksmidlene fordeles på bakgrunn av dagens trusselbilde og har som formål 

å ivareta, samt forbedre tilstanden i verneområdene. Midlene prioriteres derfor til tiltak som virker avbøtende 

på negative påvirkningsfaktorer der verneverdiene er truet. 

Klimaendringene kan forventes å gi økt stress for mange av artene og naturtypene i verneområdene og kan gi 

endringer i sammensetningen av arter. For å minimere de negative effektene av klimaendringer på 

verneverdiene, må andre negative påvirkninger begrenses mest mulig. Eksempler på dette er gjengroing, 

forstyrrelser og forurensning. I tillegg bør forvaltningen av verneområder nå ta ekstra hensyn til klimaeffekter i 

planlegging av tiltak. Skjøtselstiltak, som fjerning av fremmede arter, må for eksempel antas å øke i omfang 

som følge av klimaendringene, og planlegging av tilretteleggingstiltak som etablering av stier og broer, må ta 

høyde for økte nedbørsmengder med påfølgende flom- og rasfare. 

  

Tiltaksposten – Statsbudsjettets kap./post 1420.31 

Det overordnede målet for forvaltning av verneområder er å ivareta verneformålet og verneverdiene i det 

enkelte verneområde. Postbeskrivelsen for post 1420.31 Tiltak i verneområde, gir viktige formelle rammer for 

hvordan tiltaksmidlene skal disponeres. Størrelsen på tiltaksposten avsettes i hvert års statsbudsjett og har i de 

siste årene økt. I statsbudsjettet for 2019 (Prop.1S (2018-2019) står følgende: 

"Midlane går til tiltak som er naudsynte for å ta vare på verneverdiane, inkludert utgreiingar som er naudsynte 

før tiltak, informasjonstiltak og skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. Tilretteleggingstiltaka omfattar opparbeiding 

av stigar, klopping og merking for å betre tilgjenget i verneområda og samstundes styre ferdsla i og rundt 

sårbar natur i verneområda. Midlane nyttast òg til informasjonstiltak i alle typar av verneområde i samband 

med ny merkevare for Noregs nasjonalparkar og til utarbeiding av besøksstrategiar for nasjonalparkar og andre 

verneområde med store besøkstal eller særskilde utfordringar. Alle tiltak skal vere i tråd med godkjent 

forvaltings-/skjøtselsplan for verneområda og andre relevante styringsdokument." 

Posten for tiltaksmidler er en statlig investeringspost for forvaltningsmyndighetenes prioriterte tiltak i 

verneområder. Midlene skal derfor kun benyttes til tiltak i forvaltningsmyndighetens egen regi, ev. til kjøp av 

tjenester for gjennomføring av tiltakene. Midlene kan ikke benyttes som tilskudd til andre aktører. Drift og 

vedlikehold av infrastruktur (veier, toaletter, parkeringsplasser o.l)  utenfor verneområdene  

finansieres ikke over tiltaksmidlene. 

For å kunne ivareta verneverdiene innenfor verneområder, vil det av og til være nødvendig å gjennomføre 

tiltak også utenfor verneområdene. Dette betinger samarbeid og avtale med grunneiere. Et eksempel på et slikt 

tiltak er når uttak av fremmede arter innenfor og utenfor vernegrensene må sees i sammenheng for at tiltaket 

skal få optimal effekt. 

For å oppnå en god forvaltning av verneområder, kan det være nødvendig med generelle naturkartlegginger,  

sårbarhetsvurderinger, brukerundersøkelser, utarbeidelse av forvaltnings- og skjøtselsplaner, overvåking og 
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utarbeidelse av nettsider o.a. Slike tiltak finansieres ikke over kap./post 1420.31, men over andre 

budsjettposter.   

  

Forutsetning for tildeling av midler 

Tiltak skal være forankret i en skjøtsels- eller forvaltningsplan, en besøksstrategi for området eller andre 

relevante styringsdokumenter.  

I forkant av innmeldingen må formaliteter rundt tiltaket være avklart, som planavklaringer og innhenting av 

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. I tillegg må eierforhold og tilsyns-/drift- og 

vedlikeholdsavtaler være avklart.  

I Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene er det presisert at "For større installasjoner som 

fugletårn mv. er det krav om en betydelig samfinansiering fra andre for å kunne prioritere tiltaket. Videre må 

eierforholdet og vedlikeholdsansvaret avklares på forhånd." 

  

Prioriteringer ved bruk av midler til tiltak i verneomra der 

Klima – og miljødepartementet har bedt om en styrket ivaretagelse av verneverdiene i verneområdene.  

Bedring av tilstanden i verneområder, slik at antall truede verneområder reduseres, vil derfor ha fokus. De 

største negative påvirkningsfaktorene er gjengroing, fremmede arter, forstyrrelse av dyrelivet, tekniske inngrep 

og slitasje på vegetasjon, figur 1.  

 

Figur 1. Trusselfaktorer i verneområder pr 31.12.2017 

Ved fordeling av midler til skjøtsel og besøksforvaltning, skal tiltakene som gir størst positiv effekt på tilstanden 

og som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer prioriteres.  

Etablerte skjøtselstiltak i naturtyper som krever kontinuerlig skjøtsel for å opprettholde god tilstand (løpende 
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skjøtsel), skal prioriteres høyere enn nye, større prosjekter. Det finnes likevel tilfeller der strakstiltak bør 

prioriteres. Dette gjelder f.eks. der det oppdages nye forekomster av fremmede arter med stort 

spredningspotensiale og der trua arter eller naturtyper står i fare for å gå tapt. Et annet eksempel kan være 

sikkerhetstiltak knyttet til besøksforvaltningen. 

I verneområder der verneformålet trues av manglende skjøtselstiltak, og der det er behov for oppstart av tiltak 

umiddelbart, vil slike tiltak prioriteres foran besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet. 

Tiltak for å styrke besøksforvaltningen kan eventuelt gå parallelt med nødvendige skjøtselstiltak. 

Et delmål med budsjettposten er å tilrettelegge for de besøkende med informasjon i tråd med merkevaren 

Norges nasjonalparker. I enkelte verneområder er det ikke ønskelig med økt ferdsel av hensyn til 

verneverdiene. I slike områder er likevel god, oppdatert informasjon i tråd med merkevaren viktig.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Finansiering av større tilretteleggingstiltak 

Midler til opprettelse av installasjoner som informasjonspunkt, toalettbygg og parkeringsplasser i tilknytning til 

verneområder, må være forankret i en godkjent besøksstrategi for å kunne bli prioritert. Tiltaksmidler kan 

brukes til (primært å delfinansiere) gjennomføring av denne typen tilrettelegging, og søknader til slike anlegg 

skal være godt begrunnet med bl.a. informasjon om besøkstall og eksisterende bruk av området.  

 

Prioriteringer ved bruk av tiltaksmidler: 

1. Tiltak som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer knyttet til trusselbildet. Ramsar-

områder og truede naturtyper prioriteres høyest blant disse tiltakene 

2. Løpende skjøtselstiltak 

3. Vedlikehold av eksisterende tilrettelegging 

4. Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i verneområder med høyt besøkstrykk 

5. Bruk av merkevaren i øvrige verneområder 

6. Besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet (slik som fugletårn mm.) 

 

Målet med forvaltningen av verneområdene er å redusere truslene mot verneverdiene og å ønske folk 

velkommen inn for gode naturopplevelser. 

Strategien vår for å nå dette målet, vil være å prioritere tiltak som innretter seg mot en bedret tilstand i 

verneområdene. Dette vil være tiltak som innrettes mot trusselfaktorene for de aktuelle områdene, og 

slike tiltak kan være både skjøtselstiltak og tilretteleggingstiltak. For å sikre en god opplevelse for 

besøkende, vil vi følge opp tiltak som er fremmet i besøksstrategier, og inkludert er bruk av merkevaren 

Norges nasjonalparker. 
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Tilrettelegging etter universell utforming i verneomra der  

Universell utforming av stier innebærer krav til dekke, terrengutforming og bredde som vanskeliggjør denne 

typen tiltak i verneområder. I verneforskriftene er det et generelt forbud mot tyngre tekniske inngrep, og de 

har som den klare hovedregel ikke dispensasjonsbestemmelser som hjemler universell tilrettelegging i 

verneområdet. Den generelle dispensasjonsbestemmelsen i nml. § 48 første ledd, første alternativ, vil sjelden 

kunne anvendes da universell utforming medfører terrenginngrep som strider mot verneformålet og påvirker 

verneverdiene. Hvorvidt et omsøkt tiltak er i konflikt med forskriften må vurderes i det enkelte tilfellet. 

Utenfor verneområdet, i tilknytning til innfallsporter eller startpunkt, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å 

etablere tilretteleggingstiltak med universell utforming. Også utenfor verneområder bør forvaltningsmyndighet 

være bevisst på inngrep som påføres terrenget og gjøre en vurdering av om behovet står i forhold til kostnader 

og inngrep.  

På denne bakgrunnen vil det være høy terskel for tildeling av midler utover det som kan defineres som  

"enkel tilrettelegging" i verneområder. 

 

Kulturminner i verneomra der 

Kulturminner er en del av verneformålet i de aller fleste nasjonalparker og i enkelte andre verneområder. 

Ansvaret for oppfølging og ivaretagelse av kulturminner ligger hos kulturminnemyndighetene. Det er egne 

poster på statsbudsjettet for forvaltning av kulturminner, og tiltaksmidler prioriteres vanligvis ikke til dette 

formålet. Skjøtsel av enkelte kulturminner, slik som steingjerder, gravrøyser og fangstsystemer, kan likevel 

vurderes prioritert for samfinansiering med kulturminnemyndigheten. Eksempler på tiltak som ikke finansieres 

av tiltaksmidler eller driftsmidler er vedlikehold av bygninger i verneområder. Ansvaret for finansiering av 

vedlikehold og drift av bygninger ligger hos eier.  
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Innspill om ønsket SNO ressurs i verneområder. (Sett inn nye linjer for hvert ønsket utført oppdrag)
2023

Forvaltningmyndighet
Fylles ut av SNO

Verneområde/Tema Prioritering Beskrivelse av oppdrag
og metode

Forankring i
planverktøy

Rapportering (
Verneområdelogg, Artsobs,
Natstat).

Merknad Ansvarlig i SNO-L Tidsbruk (dagsverk) Gjennomført
ja/nei

Kommentarer

Verneområde/Tilrettelegging

Verneområde/Skjøtsel

Verneområde/Bevaringsmål

Verneområde/Tilsyn og kontroll
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Moss kommune
Trøgstad kommune
Ullensaker kommune
Elverum kommune
Tolga kommune
Tynset kommune
Os kommune
Gjøvik kommune
Dovre kommune
Lom kommune
Vågå kommune
Ringebu kommune
Gol kommune
Hol kommune
Tinn kommune
Hjartdal kommune
Fyresdal kommune
Tokke kommune
Kristiansand kommune
Hægebostad kommune
Sirdal kommune
Stavanger kommune
Haugesund kommune
Suldal kommune
Karmøy kommune
Bergen kommune
Stord kommune
Kvinnherad kommune
Ulvik kommune
Vik kommune
Luster kommune
Naustdal kommune
Gloppen kommune
Vanylven kommune
Rauma kommune
Sunndal kommune
Rindal kommune
Steinkjer kommune
Namsos kommune
Hemne kommune
Snillfjord kommune
Frøya kommune
Meldal kommune
Røros kommune
Holtålen kommune
Tydal kommune
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Røyrvik kommune
Namsskogan kommune
Grong kommune
Høylandet kommune
Flatanger kommune
Nærøy kommune
Inderøy kommune
Hattfjelldal kommune
Tromsø kommune
Hammerfest kommune
Ålfotbreen verneområdestyre
Ånderdalen nasjonalparkstyre
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/ Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe
Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Breheimen nasjonalparkstyre
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre
Dovrefjell nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Folgefonna nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
Færder nasjonalparkstyre
Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen landskapsvernområde
Hallingskarvet nasjonalparkstyre
Jomfruland nasjonalparkstyre
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
Langsua nasjonalparkstyre
Lofotodden nasjonalparkstyre
Njaarken vaarjelimmiedajve/ Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahccestivra
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møysalen nasjonalparkstyre
Naustdal-Gjengedal verneområdestyre
Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya
Nærøyfjorden verneområdestyre
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder
Raet nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret for Reinheimen
Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde
Rohkunborri nasjonalparkstyre
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre
Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde
Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta
Stølsheimen verneområdestyre
Sølen verneområdestyre
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
Verneområdestyret for Trollheimen
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre Várnjárgga álbotmeahccestivra Varenkinniemen kansalistarhaan styyri
Vega verneområdestyre
Ytre Hvaler nasjonalparkstyre
Anárjoga álbmotmeahccestivra / Anárjohka nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre -Báhčaveaji álbmotmeahccestivra
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Vestland
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
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https://www.nasjonalparkstyre.no/Anderdalen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella
https://www.nasjonalparkstyre.no/Brattefjell-Vindeggen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Breheimen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Borgefjell
https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/
https://www.nasjonalparkstyre.no/Femundsmarka
https://www.nasjonalparkstyre.no/Folgefonna
https://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna
https://www.nasjonalparkstyre.no/Fulufjellet
https://www.nasjonalparkstyre.no/Ferder
https://www.nasjonalparkstyre.no/Geiranger-Herdalen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Hallingskarvet
https://www.nasjonalparkstyre.no/Jomfruland
https://www.nasjonalparkstyre.no/Jostedalsbreen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Jotunheimen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO
https://www.nasjonalparkstyre.no/Langsua
https://www.nasjonalparkstyre.no/Lofotodden
https://www.nasjonalparkstyre.no/Lomsdal-Visten
https://www.nasjonalparkstyre.no/Lyngsalpan-LVO
https://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland
https://www.nasjonalparkstyre.no/Moysalen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Naustdal-Gjengedal
https://www.nasjonalparkstyre.no/Nordkvaloy---Rebbenesoy-LVO
https://www.nasjonalparkstyre.no/Naroyfjorden
https://www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Raet
https://www.nasjonalparkstyre.no/Reinheimen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasjonalpark
https://www.nasjonalparkstyre.no/Rohkunborri
https://www.nasjonalparkstyre.no/Rondane-Dovre
https://www.nasjonalparkstyre.no/Seiland
https://www.nasjonalparkstyre.no/svr
https://www.nasjonalparkstyre.no/Verneomradestyret-for-Skardsfjella-Hyllingsdalen-landskapsvernomrade
https://www.nasjonalparkstyre.no/Nasjonalparkstyret-for-Skarvan-og-Roltdalen-nasjonalpark-og-Sylan-landskapsvernomrade
https://www.nasjonalparkstyre.no/Stabbursdalen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Stolsheimen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Solen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Trillemarka-Rollagsfjell
https://www.nasjonalparkstyre.no/Trollheimen
https://www.nasjonalparkstyre.no/Varangerhalvoya
https://www.nasjonalparkstyre.no/Vega1
https://www.nasjonalparkstyre.no/Ytre-Hvaler
https://www.nasjonalparkstyre.no/Ovre-Anarjohka
https://www.nasjonalparkstyre.no/Ovre-Dividal--nasjonalpark


Forvaltningsplan
Skjøtselsplan
Tiltaksplan
Besøksstrategi
Annet (beskriv)

Verneområdelogg
Artsobs
NatStat
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Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 73 58 05 00  
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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Regulering av ferdsel og andre aktiviteter i 
eksisterende verneområder 
 
 
Miljødirektoratet får jevnlig henvendelser med spørsmål om muligheten til å regulere ferdsel og 
andre aktiviteter i eksisterende verneområder. Spesielt gjelder dette i områder med villrein, hvor 
det kan være aktuelt å vurdere ferdselsreguleringer for enkelte områder i enkelte perioder.  
 
I en rekke verneforskrifter er det tatt inn bestemmelser som åpner for at Miljødirektoratet kan 
regulere eller forby ferdsel, eller gi nærmere bestemmelser om beiting, jakt mv.  
 
En bestemmelse som åpner for at det "kan gis nærmere regler om … "er en forskriftshjemmel som 
innebærer at det kan fastsettes særskilte bestemmelser om ferdsel, beiting, jakt mv. i 
verneområdet. Innføring av slike bestemmelser krever høring etter forvaltningsloven, og 
fastsettelsen er et forskriftsvedtak siden bestemmelsene vil gjelde generelt for en ubestemt krets 
av personer (forvaltningsloven § 2). Bestemmelsene må enten fastsettes som egen forskrift, eller 
som en endring av den aktuelle verneforskriften.  
 
Bestemmelser som legger slik myndighet til Miljødirektoratet er tatt inn både i eldre 
verneforskrifter vedtatt etter naturvernloven, og i nyere verneforskrifter vedtatt etter 
naturmangfoldloven. Myndigheten er i liten grad benyttet, hovedregelen er at restriksjoner i 
verneområdene fastsettes ved vernevedtaket. 
 
I forbindelse med arbeidet med nye forskriftsmaler for verneområder er det gjort en vurdering 
av hvor langt naturmangfoldloven åpner for å delegere myndighet til å endre vedtatte 
verneforskrifter.  
 
Verneforskrifter vedtatt etter naturmangfoldloven  
Det følger av naturmangfoldloven § 34 at "Kongen i statsråd fastsetter det enkelte verneområde, jf. 
§§ 35 til 39, ved forskrift". Det betyr at myndigheten til å treffe vedtak om nytt vern eller endre 
gjeldende verneforskrifter ikke kan delegeres videre til underliggende forvaltningsorgan. Dette 
var en innskrenkning sammenlignet med den tidligere naturvernloven av 1970, der myndigheten 
til å gi forskrifter, og dermed også til å endre disse, var lagt til "Kongen". Dette åpnet for 
delegering til departementet og videre til direktoratet.  

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
c/o Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405 
8002  BODØ 
 

 
 
Trondheim, 06.12.2022 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2020/15733 

Saksbehandler: 
Tone Lise Alstad Eid 
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I 2013 ble det på denne bakgrunn gjort en lovendring i § 34, da det ble vurdert som upraktisk å 
sende enhver forskriftsendring til statsråd. Det ble tatt inn et nytt sjette ledd som åpnet for å 
delegere myndighet til å foreta visse mindre endringer i verneforskriften.  
 
Bestemmelsen omfatter 

1. endring av verneområdets navn 
2. retting av feil og unøyaktigheter i beskrivelsen av verneområdet 
3. foreta grenseendringer som omfatter mindre arealer og ikke får nevneverdig betydning 

for private interesser.  
 
Bestemmelsen i § 34 sjette ledd omfatter ikke regulering av ferdsel eller andre aktiviteter i 
verneområder. Dette innebærer at § 34 vil være en delegeringssperre, dvs. at myndighet til slike 
reguleringer ikke kan delegeres til Miljødirektoratet med mindre loven endres på dette punktet.  
 
Verneforskrifter vedtatt etter naturvernloven av 1970 eller eldre lover 
Naturmangfoldloven § 77 har overgangsbestemmelser som gjelder for verneforskrifter vedtatt 
før naturmangfoldloven. I eget delegeringsvedtak fra 1988 var Miljødirektoratet delegert 
myndighet til å foreta visse endringer i verneforskrifter. Dette omfattet blant annet myndighet til 
å fastsette bestemmelser om ferdsel.  
 
Når lover oppheves, vil innholdet i en forskrift eller delegeringsvedtak etter loven normalt bare 
kunne videreføres i den utstrekning den nye loven gir grunnlag for det. De gamle 
delegeringsvedtakene kan derfor ikke benyttes i den utstrekning de er i strid med 
naturmangfoldloven § 34.  
 
Saksgang ved behov for endring i vernebestemmelser  
I praksis betyr bestemmelsen i naturmangfoldloven § 34 sjette ledd at bestemmelser i 
verneforskrifter og delegeringsvedtak som gir Miljødirektoratet myndighet til å regulere ferdsel, 
ikke lenger gjelder. Eventuelle reguleringer av ferdsel og andre aktiviteter i eksisterende 
verneområder må derfor vedtas av Kongen i statsråd. Dette gjelder selv om det i verneforskriften 
står at myndigheten er tillagt Miljødirektoratet. Det samme gjelder oppheving av eldre 
fredninger, for eksempel trefredninger.  
 
For forvaltningsmyndigheten for verneområder vil dette ikke innebære noen praktisk endring. 
Eventuelle behov for endringer i verneforskriftene må fortsatt tas opp med Miljødirektoratet.  
 
Miljødirektoratet vil da, i samråd med Klima- og miljødepartementet, vurdere om det er aktuelt å 
starte en prosess med endring av den aktuelle verneforskriften, og eventuelt gi oppdrag om å 
gjennomføre høring av endringsforslaget på vanlig måte. Når saken kommer til Miljødirektoratet 
vil vi sende tilrådning til Klima- og miljødepartementet som så vil fremme forslag om 
forskriftsendring for Kongen i statsråd. Dette innebærer at prosessen kan ta noe mer tid.  
 
Merk at alle behov for endringer i verneforskrifter skal avklares med Miljødirektoratet før 
eventuell høring. Dette gjelder også mindre endringer som Miljødirektoratet kan vedta etter 
delegert myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 34 sjette ledd.  
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Regulering av ferdsel etter andre bestemmelser  
Naturmangfoldloven § 22 har en særskilt hjemmel for ferdselsregulering i utmark. Bestemmelsen 
er en forskriftshjemmel for å regulere ferdsel i utmark for å hindre skade eller ulempe for planter 
eller dyr. 
 
Bestemmelsen åpner for å gi forskrift om "gjennomføring av større arrangementer i utmark og for 
naturstudier, fotografering mv. og for ferdselsformer som i særlig grad kan være skadelig". 
 
Ferdselsregulering etter denne bestemmelsen kan være aktuelt i områder som er tilholdssted for 
sårbare eller truete arter, eller for å regulere ferdsel i yngletiden. Bestemmelsen gjelder i tillegg 
til adgangen til å regulere ferdsel i naturmangfoldloven § 24 for prioriterte arter, og regulering av 
ferdsel i verneområder. Ved regulering av ferdsel etter naturmangfoldloven § 22, må det gjøres 
en konkret vurdering av hvilke ferdeselsformer som kan være skadelig, og dermed omfattet av 
reguleringen.  
 
Myndighet til å fastsette forskrift etter naturmangfoldloven § 22 er delegert til Miljødirektoratet 
ved kgl.res. 12. januar 2021.  
 
 
Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum  Tone Lise Alstad Eid 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/7883-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 13.12.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 56/2022 20.12.2022 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Møtedatoer 2023 

 

Forslag til vedtak 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyrets møteplan for 2022:  
Når?  Hva? Hvor? 
24. februar Styremøte Nordland nasjonalparksenter 
16. juni Styrebefaring Beiarn – Gåsvatnan LVO og Saltfjellet-

Svartisen np. 
17. juni Styremøte Beiarn  
8. september Styrebefaring Láhko np 
9. september Styremøte Meløy / Gildeskål 
1. desember Fellesdag Inndyr 
2. desember Styremøte Inndyr 

 
 
 
 
Bakgrunn og vurdering 
 
Møtedatoene er satt for å få en god spredning av styremøter gjennom året. 
Vedtektene til Midtre Nordland nasjonalparkstyre sier at styret bør tre sammen minst 
fire ganger i løpet av et kalenderår. 
 
Styremøtene er lagt med god spredning gjennom året. Sekretariatet ønsker dessuten 
å foreslå en befaring til verneområder med utgangspunkt i Beiarn. Her kan flere være 
aktuelle – Gåsvatnan landskapsvernområde fra Beiarfjell, og Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark fra Tollådalen. Det kan være fint for styret å danne seg 
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et inntrykk av områdets karakter og egnethet for fremtidig besøksstrategi-tiltak. 
 
Sekretariatet foreslår også at det legges en styrebefaring til Láhko nasjonalpark med 
utgangspunkt i Namnlaushøgda/Meløy. 
 
Her er det mange problemstillinger man kan se nærmere på: 
også her er det fornuftig at nasjonalparkstyret danner seg et inntrykk av områdets 
karakter og egnethet for fremtidig besøksstrategi-tiltak. 
 
Fellesmøte foreslås lagt til 1. desember 2023. Sekretariatet synes at fellesmøtet i 
2021 var svært vellykket og vil prøve å videreføre dette formatet. Det vil med andre 
ord si at høsten/vinteren 2023 blir med stort fokus på Láhko. 
 
Ut over disse fire styremøtene kan det tenkes at det kan bli behov for digitale 
styremøter. Dette avklares i så fall fortløpende i løpet av året.  
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Vedtekter for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/7883-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 13.12.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 57/2022 20.12.2022 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Regnskap og budsjett - Søknad 
om midler for drift av styret 2023 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 512 500,- til drift av styret i 2023.  
 
 
 
Bakgrunn og vurdering 
 
Regnskap 2022 
Studietur 
I 2022 fikk Midtre Nordland nasjonalparkstyre tildelt 600 000,- til drift av styret. Av 
større aktiviteter kan nevnes studietur til Sverige, og en planlagt 
nasjonalparkkonferanse. Sistnevnte ble avlyst, men studieturen ble gjennomført 8. – 
10. juni 2022. Det ble budsjettert med 120 000,- til denne turen, og det ble brukt 
130 567,- i utgifter til buss, mat og overnatting. I tillegg kom honorar for dialogmøtet, 
samt reiser til Storjord i Saltdal (til buss).  
 
Honorar 
Nasjonalparkstyret har per 13. desember 2022 et underbruk på 24 282 på honorar til 
styremedlemmer. Til tross for at enkelte styremedlemmer har tatt med seg et 
etterslep på honorarutbetaling fra 2021, så ser vi at manglende oppmøte likevel fører 
til et underforbruk. Lengde på styremøter har også en del å si for honorarutbetalinga. 
Dersom et fulltallig styre møter opp på alle styremøtene i løpet av året, og de har en 
gjennomsnittlig varighet på fire timer, vil det kreve 307 884,- i styrehonorarer. 
Erfaringsmessig ser vi at styret har vært forholdsvis langt unna dette beløpet. I 2019, 
2020 og 2021 ble det utbetalt 159 000,-, 156 190 og 115 701, i honorarer – altså et 
årlig gjennomsnitt på 164 000,-. Årsaken til det lave tallet i 2021 var at flere 
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styremedlemmer ikke førte honorarkrav før 2022. Vi tar sikte på litt bedre oppmøte i 
2023. I perioden 2014 – 2022 ble det i 2015 utbetalt størst honorar på 318 928,-. 
Oppmøtet var omtrentlig det samme som i 2022, men styremøtene var jevnt over 
lengre i 2015. Det koster rundt 6986,- per time for et fulltallig styre. Dersom 
styremøtene varer 12 timer lengre gjennom et år følger det en merkostnad på 
83 832,-. Dette forklarer størstedelen av forskjellen mellom 2022 og 2015 som var 
det året med høyest honorarutbetaling.  
 
Reiser 
I 2022 ble det betalt ut historisk lite til reiser. Det skyldes at styremøtene ble lagt 
relativt sentralt (Rana, Saltdal og Fauske) i tillegg til at nasjonalparkkonferansen i 
Trondheim ble avlyst. Styret virker også til å ha blitt bedre til å samkjøre. Til nå i 2022 
er det utbetalt mindre i reiseregninger enn i begge koronaårene 2020 og 2021, og 
nesten bare en tredjedel av hva som ble utbetalt i reiseregninger i 2019. 
Nasjonalparkkonferansen vil ikke bli realisert neste år.  
 
Møteutgifter 
Møteutgifter varierer voldsomt fra år til år, og er vanskelig å budsjettere et år i forkant. 
Disse variasjonene kan forklares med hvor og hvordan styrebefaringene organiseres. 
I 2021 var det to styrebefaringer med båt, i henholdsvis Nordfjorden og fjordene i 
Sjunkhatten. Dette året hadde styret 242 275,- i møteutgifter. I 2022 ble det brukt 
halvparten, 118 677,-, men da var befaringene lagt til Bredek og Storjord/Junkerdal, 
uten at det måtte leies inn eksterne transportmidler (båtskyss). I 2015 var tallet nede 
på 51 839,-.  
 
Diverse utgifter 
Nasjonalparkstyret har gjennom året noen utgifter vi i sekretariatet har kalt «diverse». 
I 2022 ble det brukt 10 251,- på kjøp av bilder til brosjyrer og annonsering av høring.  
 
Gaver 
Det ble brukt 380,- på gaver til eksterne i forbindelse med studieturen til Sverige.  
 
Budsjett 2023 
 
Honorar 
Sekretariatet foreslår å budsjettere med 230 000,- til honorarer i 2023. Dette er litt 
mer enn det som er brukt i 2022, men som sagt har en del styremedlemmer krevd 
honorarer både for 2021 og 2022 inneværende år. Likevel ser vi at år med god 
deltakelse kan honorarkravene komme opp i 319 000,-. Vi mener at 230 000,- gir et 
relativt balansert inntrykk av hva som er brukt i honorarer tidligere år.  
 
Reiser 
Sekretariatet foreslår at det budsjetteres med 50 000,- til reiseutgifter. Dette tilsvarer 
litt mer enn det som har vært brukt de siste årene. Reiser kan også variere i stor 
grad, men det ser ut til at tallet har ligget stabilt rundt 50 000,- de siste årene. 
 
Møteutgifter  
Vi planlegger befaringer til Beiarn og Láhko nasjonalpark i 2023, noe som bør burde 
tilsi nøkterne utgifter til møter og befaringer. Vi foreslår å budsjettere med 120 000,- 
som tilsvarer forbruket i 2022.   
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Tabell – Oversikt over budsjett, regnskap og balanse for 2022, samt budsjett for 2023. 
 Budsjett 2022 Regnskap 22 Balanse 22 Budsjett 23 
Honorar Kr 250 000 Kr 225 718 Kr 24 282 Kr 230 000 
Reiser Kr 90 000 Kr 27 138 Kr 62 862 Kr 50 000 
Møteutgifter Kr 150 000 Kr 118 677 Kr 31 323 Kr 120 000 
Diverse utgifter Kr 0 Kr 10 252 Kr -10 252 Kr 20 000 
Gaver Kr 2 000 Kr 385 Kr 1 615 Kr 2 500 
Arbeidsutvalg Kr 0 Kr 0 Kr 0 Kr 0 
Reiser RU Kr 20 000 Kr 0 Kr 20 000 Kr 20 000 
Studietur Kr 120 000 Kr 130 568 Kr -10 568 Kr 0 
Drift * Kr 70 000 Kr 70 000 Kr 0 Kr 70 000 

 Kr 702000 Kr 582737 Kr 119263 Kr 512500 
 
* I 2022 og tidligere har disse driftstiltakene blitt omsøkt og dekt av tiltaksmidler. Nytt 
for 2023 er at disse skal søkes sammen med drift av nasjonalparkstyret.  
 
Diverse utgifter 
Vi budsjetterer en økning i bruken av diverse utgifter. Dette skyldes at det planlegges 
en fotokonkurranse i forbindelse med Láhko sin 10 årsdag.  
 
Gaver 
Det er kommunestyrevalg til høsten, og det må medregnes at noen av 
styremedlemmene bør takkes av. Det settes derfor av penger til gaver/blomster til de 
styremedlemmene som går ut av styret.  
 
Driftstiltak 
Nytt av året er at drifts og vedlikeholdstiltak som tidligere har blitt omsøkt over 
tiltaksmidlene, skal søkes over denne driftsposten. Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre har arvet gamle driftstiltak / avtaler som har blitt gjort i forbindelse 
med etablering av verneområder. Disse har til og med 2022 blitt dekt over 
tiltaksmidler, kap. post 1420.31. Nytt for 2023 er at disse midlene må hentes inn over 
drift av styret, kap. post. 1420.21. Dette gjelder for tre driftstiltak: 

- Drift av toalett og parkeringsplass ved Lakshola i Sørfold – 45 000,- 
- Dekking av utgifter til brøyting i Ner-Skaiti i Saltdal kommune – 10 000,- 
- Dekking av utgifter til inforom Balvatn, Statskog i Saltdal kommune – 15 000,- 

I forbindelse med at det nå ligger føringer om at styret i større grad kan ta på seg 
driftsansvar, ønsker Miljødirektoratet en oversikt over behovet for hvert styre. 
Behovet skal meldes inn sammen med søknad om tiltak i verneområdene, og blir 
derfor behandlet som en egen post under tiltaksmidler.  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/7883-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 13.12.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 58/2022 20.12.2022 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Personalsituasjon og 
virksomhetsplanlegging 2023 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er gjort kjent med at det starter opp 
tilsetningsprosesser for tre nye stillinger i sekretariatet i 2023. Nasjonalparkstyret 
ønsker å ta del i tilsetningsprosessene, enten ved styreleder / nestleder, eller ved at 
styret krever at én av de andre nasjonalparkforvalterne på Storjord deltar. 
 
Nasjonalparkstyret mener det er uheldig at sekretariatet splittes opp på flere 
kontorsteder, og understreker at dette ikke samsvarer med intensjonen om at 
forvalterstillingene bør legges til Nordland nasjonalparksenter for å sikre lokal 
forankring og styrke det samlede fagmiljøet i regionen.    
 
 
 
Bakgrunn og vurdering 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har blitt tilkjent en femte 
nasjonalparkforvalterstilling over statsbudsjettet 2023. Dette har vært ønsket fra 
styret i mange år. Også Miljødirektoratet har erkjent behovet, ved å tildele styret 
engasjementsmidler i en fireårsperiode. I tillegg har Marte og Oskar sagt opp, og er 
begge i oppsigelsestid frem til 1. mars 2023. Marte er i permisjon hele denne 
perioden. 
 
På bakgrunn av dette skal det tilsettes tre nye nasjonalparkforvaltere i løpet av de 
kommende månedene. Disse utlyses mest sannsynlig samlet, og prosessen med 
utlysning har startet hos Statsforvalteren i Nordland.  
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Nasjonalparkstyret bør inkluderes i tilsetningsprosessene. Sekretariatet mener at 
styreleder eller nestleder bør være til stede i intervjurundene. Det bør også komme 
tydelige signaler fra styret om hvilken kompetanse som ønskes inn i sekretariatet, og 
kontorsted. Tidligere har styret ønsket å styrke reindriftskompetansen i sekretariatet, 
men i og med at det er tre nye stillinger mener sekretariatet at det er viktig å få sikret 
kontinuitet fremover. Kanskje må man vike litt på kvalifikasjonene, og heller se på 
personlig egnethet med tanke på å jobbe i en slik stilling over tid.  
 
Statsforvalteren i Nordland er åpen for at nasjonalparkforvalterne ikke nødvendigvis 
trenger å sitte på Nordland nasjonalparksenter på Storjord. Bakgrunnen for at man 
fikk et samlet nasjonalparkstyre i Midtre Nordland var Salten regionråds ønske om å 
samlokalisere forvaltning, formidling og oppsyn på et forvaltningsknutepunkt på 
Storjord. I kjølvannet av opprettelsen av styret har det kommet to nye 
nasjonalparkforvalterstillinger, én i forbindelse med vernet av Láhko og én i 
statsbudsjettet for 2023, som må sees i sammenheng med omfattende prosesser 
med forvaltningsplaner og besøksstrategier. I samme periode har man også etablert 
systemer som gjør det enklere å jobbe på ulike kontorenheter, samtidig som 
sekretariatslederfunksjonen har opphørt og personalansvar er flyttet tilbake til 
Statsforvalteren i Nordland. Styret bør vurdere hvor vidt det fortsatt bør være et 
ufravikelig krav om at nasjonalparkforvalteren skal sitte sammen med de andre på 
Storjord, eller om det kan åpnes for et annet kontorsted i regionen.  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/7883-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 13.12.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 59/2022 20.12.2022 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Søknad om tiltaksmidler 2023 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker 3 275 000,- over kapittelpost «1420.31 – 
Tiltak i verneområder» til gjennomføring av 24 tiltak i 2023. Nasjonalparkforvalterne 
ferdigstiller søknaden etter styrets endelige prioritering, innen fristen 10. januar 2023. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre delegerer til sekretariatet å sende inn innspill til 
ønsket SNO-ressurs, B-lista, innen fristen 10. januar 2023.  
 
 
 
Bakgrunn og vurdering: 
Det overordnede målet for forvaltning av verneområder er å ivareta verneformålet og 
verneverdiene i det enkelte verneområde. Postbeskrivelsen for post 1420.31 Tiltak i 
verneområde, gir viktige formelle rammer for hvordan tiltaksmidlene skal disponeres. 
Størrelsen på tiltaksposten avsettes i hvert års statsbudsjett og har i de siste årene 
økt.  
 
I statsbudsjettet for 2019 (Prop.1S (2018-2019) står følgende: "Midlane går til tiltak 
som er naudsynte for å ta vare på verneverdiane, inkludert utgreiingar som er 
naudsynte før tiltak, informasjonstiltak og skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. 
Tilretteleggingstiltaka omfattar opparbeiding av stigar, klopping og merking for å betre 
tilgjenget i verneområda og samstundes styre ferdsla i og rundt sårbar natur i 
verneområda. Midlane nyttast òg til informasjonstiltak i alle typar av verneområde i 
samband med ny merkevare for Noregs nasjonalparkar og til utarbeiding av 
besøksstrategiar for nasjonalparkar og andre verneområde med store besøkstal eller 
særskilde utfordringar. Alle tiltak skal vere i tråd med godkjent forvaltings-
/skjøtselsplan for verneområda og andre relevante styringsdokument." 
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Posten for tiltaksmidler er en statlig investeringspost for forvaltningsmyndighetenes 
prioriterte tiltak i verneområder. Midlene skal derfor kun benyttes til tiltak i 
forvaltningsmyndighetens egen regi, ev. til kjøp av tjenester for gjennomføring av 
tiltakene. Midlene kan ikke benyttes som tilskudd til andre aktører. Drift og 
vedlikehold av infrastruktur (veier, toaletter, parkeringsplasser o.l) utenfor 
verneområdene finansieres ikke over tiltaksmidlene. 
 
Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder; 2020 – 2025 ramser opp 
prioriteringer ved bruk av tiltaksmidler:  

1. Tiltak som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer knyttet til 
trusselbildet. Ramsarområder og truede naturtyper prioriteres høyest blant disse 
tiltakene 

2. Løpende skjøtselstiltak  
3. Vedlikehold av eksisterende tilrettelegging  
4. Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i verneområder med høyt besøkstrykk  
5. Bruk av merkevaren i øvrige verneområder  
6. Besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet (slik som fugletårn 

mm.) 

Sekretariatet har satt opp en søknad om tiltaksmidler basert på denne prioriteringa.  
 
Prioritet 1 – tiltak som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer 
Pri  Verneområde  Beskrivelse Omsøkt beløp 
1 Sjunkhatten  Uttak av granplantefelt i Hola. Maskinell hogst med utfrakt 

av tømmer. Avtale med Salten skogservice. Gjennomføres 
trolig i januar. 

kr 1 000 000 

2 Saltfjellet-
Svartisen 

Slåttemark Bredek – slått i samsvar med 
skjøtselsanbefalinger, samt tilpasninger foreslått av 
sekretariatet.  

kr 150 000 

3 Saltfjellet-
Svartisen 

Kartlegging av granplantefeltene i Nordfjorden: Art? 
Størrelse - brystdiameter og høyde? Utbredelse - inntegning 
av plantefeltene i kart, og eventuelt kontrollere spredning i 
nasjonalparken. 

kr 20 000 

4 Sjunkhatten  Fjerne små plantefelt i Sjunkfjorden - kombineres med 
søppelrydding i fjorden.  

kr 75 000 

5 Rago  Frakte inn ved til etablerte bålplasser kr 10 000 

6 Láhko Kartlegging og utredning som grunnlag til besøksstrategi og 
forvaltningsplan 

kr 150 000 

7 Saltfjellet  Varsomhetsplakat og temaplakat om varder og 
vardebyggingsforbud  

kr 10 000 

8 Sjunkhatten  Kartlegging av båter i Hømmervatn, Halsvatnet og 
Sætervatnet. Penger til eventuelt uttransport av havarerte 
plastbåter.  

kr 20 000 

9 Alle Kjøp av 500 meter klopplengder, til bruk i fremtidige 
kloppleggingsprosjekter 

kr 50 000 

  Sum prioritet 1 Kr 1 485 000 
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Prioritet 2 – Løpende skjøtselstiltak  
Pri Verneområde  Beskrivelse Omsøkt beløp 

10 Junkerdalsura Midler til prosjekter i Junkerdalsura. Diverse utgifter; bidrag i 
forskningsprosjekter, formidling, busstransport av 
skoleelever.   

Kr 50 000 

  Sum prioritet 2 Kr 50 000 

 
 
Prioritet 3 – Vedlikehold av eksisterende tilrettelegging 
 
Pri Verneområde  Beskrivelse Omsøkt beløp 

11 Saltfjellet-Svartisen  Restaurering og flytting av hengebru over Tespa. 
Sentral på Bredekrunden. Raser snart ut på 
grunn av endret bekkeleie, og flere små ras de 
senere årene. Dagsbesøkende til Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark vil blant annet 
kanaliseres til Bredekrunden.   

kr 250 000 

12 Sjunkhatten  Bytte ut og erstatte gamle veivisningsskilt i 
nasjonalparken, i henhold til etablert skiltplan. 
De forrige skiltene hadde svært lav kvalitet og 
mange mangler folie.  

kr 40 000  

  Sum prioritet 3 Kr 290 000 

 
Prioritet 4 – Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i verneområder med høyt 
besøkstrykk 
 
Pri Verneområde  Beskrivelse Omsøkt beløp 

13 Junkerdalsura Prosjektering av innfallsport (fortsatt) / utkikkspunkt i 
forbindelse med veien over Kjernfjell. 

kr 200 000 

14 Junkerdal  Prosjekt på oppmontering av nytt informasjonsmateriell 
rundt Junkerdal nasjonalpark etter prosjektplan og 
prioritering av innfallsporter. Fysisk utbytte av hovedplakater, 
utskifting av gamle tavler, fjerning av gamle tavler, 
fundamenteringsarbeid av nye tavler, bestilling/bygging av 
nye tavler. 

kr 80 000 

15 Alle Trykking av nye informasjonsplakater i henhold til 
merkevaren. Hovedplakater og informasjonsplakater.  

kr 20 000 

16 Alle Kommunikasjons- og informasjonstjenester. Kjøp av timer fra 
Nordland nasjonalparksenter for design- og 
kommunikasjonsoppgaver knyttet til merkevaren Norges 
nasjonalparker.  

kr 200 000 

17 Saltfjellet-
Svartisen, 
Junkerdal, 
Sjunkhatten, 
Rago,  

Mulighetsstudier, for- og detaljprosjektering av innfallsporter 
i flere av våre verneområder ut fra at besøksstrategier og 
forvaltningsplaner blir ferdigstilte. Viktigste eksempler: 
Mulighetsstudie, forprosjektering og detaljprosjektering av 
innfallsport på Storvollen (200.000 kr). Mulighetsstudie, 
forprosjektering og detaljprosjektering av ny innfallsport 
Jakobsbakken; mulig utkikkspunkt (300.000 kr). 
Prosjektering av innfallsport (Litjsand-Lakshol; 200.000 kr). 
Prosjektering av innfallsport Fridalen (mulig om det blir 
resurser over). Kan også bli aktuell med andre verneområder. 

kr 700 000 

  Sum prioritet 4 Kr 1 200 000 
 
Prioritet 5 – Bruk av merkevaren i øvrige verneområder  
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Ingen tiltak i denne kategorien. 
 
Prioritet 6 – Besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet 
 
Pri Verneområde  Beskrivelse Omsøkt beløp 

18 Saltfjellet  Supplerende klopplegging ved Kjemågvatnet kr 50 000,00 

19 Gåsvatnan  Fjerne gamme ved Storoksvatnet. Må sjekke med 
samiske miljøer om dette kan ha en samisk 
opprinnelse - kulturminne? Hvis ikke skal den 
demonteres og avfall fraktes ut.  

kr 20 000,00 

20 Sjunkhatten  Klopplegging av sti mellom Heia/Furumoen og 
Erlingbu. Forslag fra FT 342 meter i 2023. Totalt 
foreslår FT å klopplegge 1300 meter på 
strekninga. Eventuelt kan klopp kombineres med 
flis, eller i verste fall gruse opp lengre parti av 
veien. 

kr 70 000,00 

21 Sjunkhatten  Flere små kloppleggingsprosjekter rundt Vatnlia kr 30 000,00 

22 Sjunkhatten  Klopplegging og utvidelse av parkeringsplass ved 
Ryavatnet 

kr 50 000,00 

23 Saltfjellet-
Svartisen  

Skifte brudekke på hengebru i Harondalen kr 10 000,00 

24 Saltfjellet  Utfrakt av gammel mast sør for Kjemågvatnet. 
Avdekke eierforhold, og eventuelt pålegge de å 
frakte ut. 

kr 20 000,00 

  Sum  Kr 250 000 

 
 
Samlet for alle kategoriene er det tiltak for inntil 3 275 000,-. Dette er i samme 
størrelsesorden som nasjonalparkstyret har fått de senere årene.  
 
Prosjektene er prioritert fra 1 – 24 etter sekretariatets faglige vurdering i samsvar 
med retningslinjer gitt i strategi for bruk av tiltaksmidler.  
 
Nasjonalparkstyret står selv fritt til å gjøre om på prioriteringen, men må være 
forberedt på at det kan resultere i mindre midler om man ser bort fra anbefalingene 
fra Miljødirektoratet, som også behandler søknadene om tiltaksmidler.  
 
Endelig søknad ferdigstilles av sekretariatet og sendes til Miljødirektoratet innen 
fristen 10. januar 2023.  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/7883-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 13.12.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 60/2022 20.12.2022 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Søknad om kartleggingsmidler 
over 1420.21 

 
 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 600 000,- til gjennomføring av 
kartlegginger i sine 15 verneområder.  
 
Kartlegging Sum 
Sammenstilling av hyttekartlegging 150 000,- 
Kartlegging av fjellender 100 000,- 
Sårbarhetskartlegging hovedinnfallsporter Sjunkhatten 100 000,- 
Kartlegge natur- og kulturverdier ved gamle bosetninger i Sjunkhatten 100 000,- 
Kommunikasjonsstrategi  100 000,- 
Egeninnsats Interreg   50 000,- 

 
 
 
 
Bakgrunn og vurdering 
 
Kartlegginger i forbindelse med forvaltningsplaner og naturverdier kan søkes om over 
kap. post. 1420.21. De siste fire årene har ikke nasjonalparkstyret fått tildelt midler til 
å gjennomføre kartlegginger, på grunn av at styret har fått tildelt en ekstra 
stillingsressurs. I samme periode har også Statens naturoppsyn strupet inn Statskog 
Fjelltjenesten sine muligheter til å gjennomføre kartlegginger som en del av SNO-
oppdraget. Fjelltjenesten kan kun gjennomføre målinger på bevaringsmål/effektmål, 
og disse skal knyttes til naturtyper og ikke enkeltarter. 
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Nasjonalparkstyret har arvet en del forvaltningsplaner fra Statsforvalteren i Nordland, 
der det er lagt opp til relativt storstilte kartleggingsprosjekt. Blant annet ønskes det i 
fleste nasjonalparker å kartlegge / overvåke bestanden av fjellender, lom eller 
rovfugler. Disse ønsker nasjonalparkstyret nå å gjennoppta, og søker om 100 000,- til 
dette formålet i 2023.  
 
I forbindelse med besøksstrategi Sjunkhatten er det lagt inn et tiltak om å 
gjennomføre en sårbarhetsvurdering på stier knyttet til hovedinnfallsportene. I 
utgangspunktet er metodikken lagt opp slik at nasjonalparkforvalterne selv skal 
kunne gå ut å gjennomføre disse kartleggingene, men i våre områder har ikke 
sekretariatet hatt kapasitet til å gjøre dette. Derfor søker nasjonalparkstyret om 
100 000,- til å gjennomføre disse sårbarhetskartleggingene i henhold til NINAs 
metodikk.  
 
I samtlige fjordarmer i Sjunkhatten ligger det gamle bosetninger. Disse er lite kartlagt 
med hensyn til både kulturverdi og naturverdi. Nasjonalparkstyret søker om 100 000,- 
til å kartlegge disse områdene. Dersom det er kulturhistoriske bygg som bør bevares, 
skal det medfølge en tiltaksplan. Når det gjelder naturverdier kan sekretariatet selv 
gjøre disse vurderingene.  
 
Den 14. desember 2022 er sekretariatet invitert med på et kommunikasjonsseminar i 
regi av Nordland nasjonalparksenter. Seminaret handler om senterets 
formidlingsansvar knyttet til nasjonalparkstyrets fem nasjonalparker, og et uklart bilde 
om hvem som skal gjøre hva. Prosessen ledes av Mimir. Det er ønskelig å definere 
noen mål for kommunikasjon i 2023, og det søkes om 100 000,- til å følge opp de 
tiltakene som kommunikasjonsstrategi-arbeidet peker ut.  
 
I forbindelse med studietur til Sverige, ble det avdekket noen felles utfordringer, og 
muligheter for felles prosjekter på tvers av landegrensene. Sekretariatet foreslår at 
det søkes om 50 000,- som kan inngå som egeninnsats i et fremtidig interreg 
prosjekt. Forslag til potensielle interreg-prosjekter: felles naturtypekartlegging, felles 
besøksstrategier, hvordan arbeide med å få til samisk oversettelse av infomaterialer, 
formidling av plantenavn på flere språk - Ajtte+ny utstilling Storjord. 
 
I løpet av en femårsperiode har Statskog Fjelltjenesten kartlagt de fleste bygg i våre 
verneområder. En slik kartlegging ble også gjort i perioden 1996-1998 på Saltfjellet. 
Det er avdekket flere utvidelser, tilbygg, nye uthus, plattinger på flere av byggene. 
For å få et helhetlig bilde av hva som er gjort, er det ønskelig å bestille en tjeneste 
der en sammenstiller dagens og 90-tallets resultater og ser dette opp mot eventuelle 
tillatelser og avslag som er gitt i samme periode. Det må også settes opp et forslag 
om videre prosess; hvor legger man lista for å gi tillatelser til disse tiltakene, og hva 
skal kjøres som rettesaker? Slik at man kan gi en relativt lik og rettferdig behandling i 
de sakene der det er gjort overtredelser. Nasjonalparkstyret søker om 150 000, til å 
bestille en slik tjeneste, som også vil bli et viktig grunnlagsdokument når ny 
forvaltningsplan skal skrives for verneområdene på Saltfjellet.  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/8131-0 

 Saksbehandler: Erik Jonas Andersen 

Dato: 13.12.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 61/2022 20.12.2022 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - Kriterier for bruk av kommersielt 
merke 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar de vedlagte retningslinjene for bruk av 
kommersielt merke for sine nasjonalparker. 
 
 
 
Bakgrunn og vurdering 
 
Merkevaren «Norges nasjonalparker» er en visuell markør og identitet som skal ønske 
besøkende velkommen inn i verneområdene der hvor naturen tåler det. Alle 
verneområder, autoriserte besøkssentre, nasjonalparklandsbyer og – kommuner er 
aktører under merket og samles under en felles identitet. Merkevaren skal også bidra til 
tettere samarbeid mellom forvaltningsmyndighetene, kommunene, reiselivsnæringen 
og friluftslivsorganisasjonene. Det stilles høye krav til kvalitet, og kravene er like for alle 
aktører. Merkevaren er fleksibel, men alt skal være enhetlig med tanke på f.eks. 
design, språk og kart.  
 
Merkevaren åpner også opp for kommersiell bruk av merkevaren. Virksomheter med 
geografisk tilhørighet til en eller flere nasjonalparker kan søke om tillatelse til å benytte 
et spesiallaget merke for denne merkevaren sammen med logo for egen virksomhet i 
markedsføringen av et produkt, tjeneste eller aktivitet. Det er laget egne merker for 
formålet (kalt kommersielt merke eller tilhørlighetslogo). Kommersielt merke skal være 
til hjelp i markedsføring og bidra til synlighet for lokale virksomheter og tilbud. Merket 
kan bare brukes for nasjonalparker med godkjent besøksstrategi. 
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For å kunne ta i bruk merket må virksomheten sende inn søknad til nasjonalparkstyret, 
som behandler den og eventuelt gir tillatelse. Søknaden inneholder kriterier og vilkår 
som søker må gjøre seg kjent med og oppfylle.  
 
 
Vedlegg: 
1 SØKNAD RETNINGSLINJER 

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
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Er du bedrift, organisasjon, gruppe eller person som har tilhold ved en eller flere av Midtre Nordlands 
nasjonalparker og som tilbyr en tjeneste, produkt eller skal ha en tidsbegrenset aktivitet kan du søke om 
å få bruke et eget kommersielt merke for opptil to av Midtre Nordlands nasjonalparker. Med 
nasjonalparker i Midtre Nordland menes nasjonalparkene Junkerdal, Láhko, Rago, Saltfjellet-Svartisen og 
Sjunkhatten.    

For å være kvalifisert til å søke om kommersielt merke må du være tilbyder relatert til besøksnæringen 
og omfatte produkter som opplevelser, aktiviteter, overnatting, forbruksvarer som mat og drikke eller 
lokale håndverksprodukter produsert ved bruk av lokale råvarer. Forutsatt at disse kan knyttes til 
verneområdene.  

Du må være en bedrift, organisasjon eller gruppe med forretningsadresse i Rana, Rødøy, Meløy, 
Gildeskål, Bodø, Sørfold, Beiarn, Fauske eller Saltdal kommune, eller privatperson med bostedsadresse i 
en av disse kommunene. 

Hvis du oppfyller kriteriene for å få tildelt kommersielt merke fyller du ut og returner dette skjema. Husk 
signatur. 

 
 

Ved å fullføre søknaden, og inngå avtale for å bruke et eller flere av de kommersielle merkene, forstår jeg 
og forplikter jeg meg til å overholde følgende vilkår: 

 

Om kommersielt merke 

• Det er ikke et kvalitetsmerke 

• Det representerer ikke en godkjenning, eller innebærer finansiering eller annen støtte fra 
forvaltningsmyndigheten 

• Som aktører som tildeles merket forplikter du deg til å delta på aktiviteter som vertskapskurs, 
orienteringsmøter eller lignende som arrangeres i regi eller på vegne av nasjonalparkkommunene 
eller nasjonalparkforvaltningen. 

• Merket er varemerkebeskyttet og har rettsvern. 

• Ved misbruk av kommersielt merke kan tillatelsen til bruk trekkes tilbake. 

• Tildeling av kommersielt merke gjøres av Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter skriftlig søknad.   

• Tildeling av merket gjelder i første omgang frem til 31.12.2024. Ordningen med tilhørende rutiner og 
retningslinjer evalueres før eventuell videreføring.  

Hvem kan bruke merket? 

• En virksomhet eller organisasjon som opererer eller ligger i eller ved en nasjonalpark, tilbyr en 
tjeneste som skjer i nasjonalparken eller et produkt som kommer fra nasjonalparken/verneområdet.  

• En virksomhet, organisasjon, gruppe eller person som arrangerer en tidsbegrenset  
aktivitet i eller ved en nasjonalpark. 

• Kommersielt merke må ikke brukes på en måte som kan skade Norges nasjonalparkers omdømme, 
eller på en måte som strider mot nasjonalparkenes retningslinjer eller formål. 

 

 

Søknad om bruk av kommersielt 
merke for nasjonalparker i Midtre 
Nordland
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• Den som autoriseres til å bruke merket skal så langt som mulig etterleve Innovasjon Norges 10 
prinsipper om bærekraftig reiseliv: https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/10-
prinsipper-for-et-barekraftig-reiseliv/.  

Hvordan kan merket brukes?  
• Det er ikke tillatt å bruke de kommersielt merke på reklamemateriell eller varer uten følge av 

virksomhetens egen logo, som f. eks på brevhode eller på emballasjen for et produkt. Det må alltid 
gå klart frem hvem virksomheten bak produktet eller tjenesten er, at dette ikke er et 
nasjonalparkprodukt eller -tjeneste og at det ikke er et nasjonalparkgodkjent produkt eller tjeneste.  

• Merket skal ikke endres i form, beskjæres eller tillegges design eller egen tekst.  

• Merket kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart. 

 

Om virksomheten 
 

Navn på bedrift, organisasjon, gruppe 
eller person 

 
 
 
 Virksomhetskategori 

(Sett en sirkel rundt ditt valg) 
   Person    Bedrift           Organisasjon           Annet 

Organisasjonsnummer   

 
Filial (hvis relevant) 

 

  Virksomhetsadresse: 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
  Type virksomhet: 

 

Nettside: 
 

 

Om søkeren (deg) 
 
 
Navn på søker 

 

 
Tittel eller rolle 

 

Postadresse 
(hvis forskjellig fra virksomhetsadresse) 

 

 
Telefonnummer: 

 

 
E-postadresse: 
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Hvilke(n) nasjonalpark(er) sitt merke søker du om å bruke?: 

      Junkerdal  Láhko          Rago         Saltfjellet-Svartisen       Sjunkhatten 

           □    □        □          □        □   
     

Hvilke(t) merke(r) søker du om å bruke?: 
 

Kommer fra           Skjer i        Ved 

□   □   □   
  
    Språk:  
  
       bokmål nynorsk      engelsk nordsamisk     sørsamisk annet  

(spesifiser) 

           □    □        □     □        □      □ 
      

   Vennligst beskriv i tekst hvordan du har tenkt å bruke merke(ne): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Virksomhetens navn: ……………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
 

Signatur: …………...............................       Navn med blokkbokstaver: ................................................................. 
 

Sted, dato: ....................................... 
 

Navn på styre/forvaltningsenhet: ...................................................................................................................... 
 

Signatur ............................................      Navn med blokkbokstaver..................................................................... 
 

Tittel ................................................  Sted, dato ............................................................................................ 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/8131-0 

 Saksbehandler: Oskar Nyheim Pettersen 

Dato: 13.12.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 62/2022 20.12.2022 

 

Junkerdal nasjonalpark - søknad om bruk av kommersielt merke - 
Storeng fjellgård 

 

Forslag til vedtak 
 
Storeng fjellgård gis tillatelse til å kunne benytte det kommersielle merket for Junkerdal 
nasjonalpark i sin bedriftsprofilering.   
 
Søker forplikter seg til de vilkår som Midtre Nordland nasjonalparkstyre har innlemmet i 
«Søknad om bruk av kommersielt merke for nasjonalparker i Midtre Nordland».  
 
 
Bakgrunn 
 
Enkeltpersonsforetaket Storeng Fjellgård søker om å få benytte det kommersielle 
merket for Junkerdal nasjonalpark. Søker har benyttet «Søknad om bruk av 
kommersielt merke for nasjonalparker i Midtre Nordland» som også ligger til sak i dette 
styremøtet. Se vedlegg.  
 
Søknaden  
 
Storeng Fjellgård er et lite enkeltpersonsforetak som driver med hytteutleie helt øverst i 
Evenesdalen i Saltdal kommune.  Evenesdalen er en liten sidedal til Saltdal som 
strekker seg innover mot Junkerdal nasjonalpark. Den er en viktig innfallsport for 
besøkende til nasjonalparken. Bedriften leier per dags dato ut en hytte gjennom 
airbnb.no, og profilerer seg ellers på ulike sosiale medier.  
 
De ønsker å kunne benytte det kommersielle merket primært i forbindelse med 
profilering av bedriften og hytteutleie.  
 
Vurdering  
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Søknaden og søker tilfredsstiller kriterier for bruk av det kommersielle merket under 
Midtre Nordland nasjonalparkstyres verneområder. Se vedlegg.  
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2016/1781-0 

 Saksbehandler: Emma Andrea Sørensen 

Dato: 13.12.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 63/2022 20.12.2022 

 

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter 
til Mavas - Marius Kvæl 

Forslag til vedtak 1 – 8 turer, i samsvar med tidligere tillatelser 
Marius Kvæl og Therese Steigen gis dispensasjon fra §3 pkt. 6.1 i 
verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark for bruk av snøscooter langs merket løype i 
Metskidalen, i forbindelse med hjelp til drift av Mavas stugby. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- All motorisert transport utenom angitte formål og merket scooterløype er forbudt 
innenfor nasjonalparken. 

- Tillatelsen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å skade 
vegetasjonen fram til 01.05.2023. 

- Det skal ikke kjøres over avblåste rabber. 
- Dispensasjonen gjelder for inntil åtte turer (tur-retur) for transport av varer og utstyr til 

Mavas stugby i perioden 1. februar til og med 1. mai 2023. Det kan benyttes opp til to 
snøskutere per tur. Dette vil da telle som to turer. 

- Tillatelsen gjelder fra kl. 07.00–23.00. 
- Langfredag og 1. påskedag er snøskuterfrie dager. 
- Hvis det er rein i nærheten av kjøretraseen skal farta reduseres til reinen har trukket 

unna. Den skal ikke forstyrres unødig. 
- Tillatelsen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og vises ved kontroll. Det skal 

benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 
- Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland etter endt periode. 
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Forslag til vedtak 2 – 12 turer, i samsvar med økt behov 
Marius Kvæl og Therese Steigen gis dispensasjon fra §3 pkt. 6.1 i 
verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark for bruk av snøscooter langs merket løype i 
Metskidalen, i forbindelse med hjelp til drift av Mavas stugby. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- All motorisert transport utenom angitte formål og merket scooterløype er forbudt 
innenfor nasjonalparken. 

- Tillatelsen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å skade 
vegetasjonen fram til 01.05.2023. 

- Det skal ikke kjøres over avblåste rabber. 
- Dispensasjonen gjelder for inntil tolv turer (tur-retur) for transport av varer og utstyr til 

Mavas stugby i perioden 1. februar til og med 1. mai 2023. Det kan benyttes opp til to 
snøskutere per tur. Dette vil da telle som to turer. 

- Tillatelsen gjelder fra kl. 07.00–23.00. 
- Langfredag og 1. påskedag er snøskuterfrie dager. 
- Hvis det er rein i nærheten av kjøretraseen skal farta reduseres til reinen har trukket 

unna. Den skal ikke forstyrres unødig. 
- Tillatelsen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og vises ved kontroll. Det skal 

benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 
- Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland etter endt periode. 

 
Forslag til vedtak 3 – avslag, det finnes andre traseer utenom nasjonalpark 
Marius Kvæl og Therese Steigen gis avslag på sin søknad til bruk av snøscooter langs 
merket løype i Metskidalen i Junkerdal nasjonalpark og over til Mavas. 
Avslaget gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 6.1. 
 
 
 
Bakgrunn 
Marius Kvæl og Therese Steigen søker den 7. november 2022 om tillatelse til å kjøre fra 
skihytta i Sulitjelma, over Balvatnet i Junkerdal nasjonalpark og til Mavas stugby. De skal 
drive campingen for gjester i vinter på grunn av sykdom hos eier. Søkerne er bosatt i 
Sulitjelma. 
 
De søker dermed om å kjøre for proviantering og frakt av nødvendig utstyr for drift av 
turistbedriften denne sesongen. Sesongen starter første helg i februar og varer ut mai. De 
ønsker å benytte 2 snøscootere for å i større grad kunne ivareta sikkerheten og ønsker å 
kjøre 1 tur per uke for å handle mat og varer i februar, mars og april. 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Junkerdal nasjonalpark ble etablert ved kronprinsregentens resolusjon av 9. januar 2004. 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken. 
 
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. 
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- 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 innen nasjonalparken, jf. § 3 pkt. 6.1 
i verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark. 
 
I verneforskriftens § 3 pkt. 6.2 c. står det imidlertid at dette forbudet ikke hindrer bruk av 
beltekjøretøy på vinterføre for nødvendig transport mellom Sulitjelma og Mavas for de som 
har fast bostedsadresse i Mavas, men kjøringen skal skje etter trase fastlagt av 
forvaltningsmyndigheten etter drøfting med reindriften. I henhold til dette er det etablert en 
merket trase fra Balvatnet gjennom Metskidalen til riksgrensa. Saken behandles ikke etter 
denne hjemmelen ettersom søkerne ikke har fast bostedsadresse i Mavas. 
 
I 2016 ga styret dispensasjon i en lignende sak med en annen søker, hvor det ble søkt om 
tillatelse til bruk av snøscooter langs den godkjente løypa gjennom nasjonalpark. Dette var 
også i forbindelse med hjelp til drift av Mavas ved sykdom hos eierne. Dispensasjonen tillot 8 
turer med snøscooter, hvorav 5.5 ble brukt. 
 
Den generelle dispensasjonsbestemmelsen for verneområder, naturmangfoldlovens (nml) § 
48, åpner også for å gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Ved 
innføring av naturmangfoldloven i 2009 ble verneforskriftens generelle 
dispensasjonsbestemmelse satt ut av kraft og søknader i henhold til denne bestemmelsen 
må vurderes etter naturmangfoldloven, jf. naturmangfoldloven § 77pkt. 
 
Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i nml §§ 8 til 12. 
 
Vurdering  
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet, og kan medføre: 
- skade eller slitasje på naturmangfoldet og vegetasjonen i området. 
- forstyrrelser av sårbare arter og forstyrrelser av naturopplevelsen, samt forstyrrelse 
av rein. 
På dette grunnlaget er det et mål å begrense den motoriserte ferdselen innenfor 
nasjonalparken i størst mulig grad. 
 
Verneforskriftens §3 pkt. 6.2 c. åpner for at de fastboende i Mavas kan utføre nødvendig 
transport langs den omsøkte traseen. Traseen er merket med påler. Søker er ikke fast bosatt 
i Mavas, men skal være «fastboende» i sesongen 2023 for å drive stugbyen for eierne på 
grunn av sykdom. 
 
Behovet de fastboende i Mavas har for transport over til Sulitjelma er behandlet i et eget 
avsnitt i kronprinsregentens resolusjon av 09.01.2004 ved opprettelse av nasjonalparken. I 
vurderingen fra Fylkesmannen i Nordland står det bl.a. at turistløypa fra Daja og traseen fra 
mellomriksveien vil dekke behovet for motorisert transport i forbindelse med besøk, samt 
vedlikeholdsoppgaver. Til slutt i avsnittet står det at i spesielle tilfeller vil det kunne gis 
dispensasjons for kjøring gjennom nasjonalparken. Disse vurderingene har tidligere 
Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet sluttet seg til. Sekretariatet 
vurderer at omsøkte kjøring befinner seg i en gråsone mellom de fastboendes nødvendige 
transport mellom Sulitjelma og Mavas, og FM sin vurdering om at transport til 
vedlikeholdsoppgaver kan gjennomføres utenfor nasjonalparken. I denne aktuelle saken er 
den fastboende i Mavas sin helse årsaken til at andre må inn å gjennomføre den daglige 
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driften av stugbyen, noe som medfører et større transportbehov enn det som er behandlet i 
kronprinsregentens resolusjon.  
 
Verneforskriften har ingen hjemmel for den omsøkte transporten. Naturmangfoldlovens § 48 
åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra 
vernebestemmelsene om det omsøkte representerer et spesielt tilfelle som ikke er i strid mot 
formålet med vernet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
Vilkåret om vesentlige samfunnsinteresser vil ikke være aktuelt i dette tilfellet. I henhold til 
veileder M106-2014 «Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter» utarbeidet av 
Miljødirektoratet, skal den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven, § 
48, være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte 
tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet, i første rekke bagatellmessige inngrep eller 
forbigående forstyrrelser. I den aktuelle saken er det snakk om forbigående forstyrrelser, 
samt at det er åpnet for en liknende type kjøring, og traseen er merket gjennom 
nasjonalparken. Den omsøkte kjøringen befinner seg mellom åpning i forskrift for 
fastboende, og FMs vurdering om at transporter kan gjøres utenfor nasjonalparken. 
 
Det er to muligheter for å komme seg til Mavas uten å kjøre gjennom nasjonalparken. 
Snøscooter kan benyttes i svensk skuterløype fra mellomriksveien på svensk side ved 
Madåjvve, eller det kan kjøres langs turistløypa fra Daja i Sulitjelma inn i Sverige. 
Skuterløypa på norsk side, nord for Junkerdal nasjonalpark, er imidlertid en forholdsvis lang 
scootertrase, til dels krevende terreng og passering av mer værutsatte områder. Traséen 
gjennom Metskidalen og nasjonalparken er sikreste og raskeste måte å komme fram og 
tilbake mellom Sulis og Mavas på, og vil være til best hjelp for driften ved Mavas stugby. 
Transport fra Maddåjve er og et sikkert og trygt alternativ, i og med at det her finnes en 
tilrettelagt skuterløype med merkestikker og nedkjørt såle. Traseen fra Maddåjve er dessuten 
noe kortere, og slakere (færre høydemeter) og har en mer gjennomført merking. Den største 
utfordringen her er at søker må frakte snøskuteren mellom sitt hjemsted i Sulitjelma og 
Maddåjve, som igjen vil gjøre det vanskeligere for å gjennomføre raske transporter mellom 
Sulitjelma og Mavas. Når Ballvatnet har trygg is, er det snakk om en relativt kort distanse 
som skal kjøres i nasjonalparken: 2,3 km. Skal søkerne frakte skuteren rundt er det en biltur 
på 85 km. Sekretariatet mener at det på bakgrunn av dette kan åpnes for å gi tillatelse til å 
kjøre gjennom nasjonalparken, for nødvendige transporter mellom Sulitjelma og Mavas.  
 
I forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark er det omsøkte området øst for Balvatnet 
beskrevet som et område med enestående eller trua naturverdier med bakgrunn i svært 
store og sårbare verdier knyttet til flora og fauna. Her skal naturvernhensyn være overordnet 
andre interesser. Nasjonalparken består av kalkrike områder med et unikt planteliv som er 
sårbart for ferdsel, det er registrert flere rødlistede og sårbare plantearter her, slik som 
brannmyrklegg, snøsoleie, grannsildre og svartbakkestjerne. Nasjonalparken er også 
hekkeområde for sårbare rovfuglarter, som jaktfalk og kongeørn. April/mai er en sårbar 
periode for dyre- og fuglelivet i fjellet med oppstart av yngletiden. Den aktuelle ferdselen 
langs traseen kan påvirke kjente hekke- eller ynglelokaliteter i området, ettersom traseen går 
innenfor varsomhetssonen til en sårbar rovfugl. 
 
Transporten skal skje på snødekt mark og vil derfor i liten grade skade vegetasjonen i 
området. Det er imidlertid registrert en god del spor etter bruk av snøscooter og slitasje på 
enkelte rabber langs denne traseen, rapport fra naturoppsynet i nasjonalparken i 2015. I 
perioder med lite snø som under snøsmeltingen om våren vil derfor vegetasjonen i dette 
området være svært sårbart for slitasje fra motorisert ferdsel. I forhold til føre-var-prinsippet 
finner derfor forvaltningsmyndigheten at det ikke bør kjøres langs denne traseen etter 1. mai. 
 
Med de vilkårene som er satt vil et begrenset antall turer med snøscooter på snødekt mark i 
perioden februar til mai, langs den omsøkte traseen, i liten grad medføre skade på 
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vegetasjonen. Denne ferdselen vil også ha liten eller minimal innvirkning på 
fuglelivet eller andre mulige sårbare arter i området. De gitte begrensninger i antall turer, når 
dispensasjonen skal nyttes, samt vilkåret i forhold til rein vil være med på å 
redusere eventuelle konflikter i forhold til turgåere i området og forstyrrelse av rein. 
Nasjonalparkstyret vurderer heller ikke at den ovenfornevnte motoriserte transporten, 
sammen med annen lovlig kjøring i området, vil medføre for stor samlet belastning på 
økosystemet 
 
I 2016 ga styret dispensasjon i en lignende sak med en annen søker, hvor det ble søkt om 
tillatelse til bruk av snøscooter langs den godkjente løypa gjennom nasjonalpark. Dette var 
også i forbindelse med hjelp til drift av Mavas ved sykdom hos eierne. Dispensasjonen tillot 8 
turer med snøscooter. Sekretariatet innstiller på bakgrunn av dette på flere mulige utfall: 

1. Tillatelse til åtte turer: i samsvar med tidligere gitte tillatelser / forvaltningspraksis 
2. Tillatelse til tolv turer: i samsvar med økt behov for tilstedeværelse på Mavas stugby 
3. Avslag: Det finnes to skuterløyper fra hhv. Sulitjelma og fra riksgrensen for å ta seg til 

Mavas gjennom vinteren.  

Til tross for at søker ønsker å kjøre hver uke, opptil 16 turer, mener sekretariatet at 
dette blir et omfang som fort kan bli lagt merke til av øvrige brukere av området, som 
har sine begrensninger i antall turer. En tillatelse til 16 turer vil ha 
presedensvirkninger i området. Når sekretariatet innstiller på 12 turer, er det med 
forutsetning at det er søkt om å benytte to skutere, og at det i praksis blir seks turer 
med to skutere. Sekretariatet mener at de turer som er satt, gir søker gode 
handlingsrom til å kjøre mellom Mavas og Sulitjelma, selv om nasjonalparkstyret 
velger å gå for å gå avslag, er det fullt mulig å komme seg mellom med eksisterende 
snøskuterlølyper.  
 
Konklusjon 
På grunn av at saken er av prinsipiell karakter, foreslår sekretariatet å innstille på tre 
ulike vedtak.  

1. Tillatelse til åtte turer: i samsvar med tidligere gitte tillatelser / forvaltningspraksis 
2. Tillatelse til tolv turer: i samsvar med økt behov for tilstedeværelse på Mavas stugby 
3. Avslag: Det finnes to skuterløyper fra hhv. Sulitjelma og fra Maddåjve for å ta seg til 

Mavas gjennom vinteren.  

 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
Parter i saken: 
  
Statskog Fjelltjenesten v/ Jim T. Kristensen Postboks 63 Sentrum 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 
Statsforvalteren i Nordland Moloveien 10 
Balvatn reinbeitedistrikt v/ Kristine Helland Blind  

 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
- Verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark 
- Naturmangfoldloven 
- Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark 
- Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter, M106 – 2014 
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