
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 26.01.2022 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
 
OBS: Møtet starter 09:00  
 
Orienteringer: 

- Kort presentasjon av Midtre Nordland nasjonalparkstyre for nye styremedlemmer 
(gjennomfører en mer omfattende presentasjon ved første fysiske møte) – Johan 
Rova 

- Nytt saksbehandlingssystem – Johan Rova  
- Tilbakemelding – bestilling av oppsynsressurser og tiltaksmidler – Inge 

Ingvaldsen 
- Besøksstrategi Junkerdal – Oskar Nyheim Pettersen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1



2



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 1/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll   
ST 2/2022 Delegerte saker   
DS 1/2022 Làhko nasjonalpark - dispensasjon fra 

verneforskriften - motorferdsel til egen hytte - 
John Inge Aadahl 

 2017/531 

DS 2/2022 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
begrenset bruk av snøskuter for vedlikehold av 
naust - Nienna - Anne Katrin Skjeldal 

 2014/1165 

DS 3/2022 Junkerdal nasjonalpark - ekstraturer i forbindelse 
med reparasjon og utbedring av utedo - Roald 
Ingvaldsen - Salbergvatnet 

 2011/5831 

DS 4/2022 Endring av vilkår i dispensasjon for kjøring med 
snøskuter - Junkerdal nasjonalpark - Henning 
Olsen 

 2014/615 

DS 5/2022 Endring av vilkår - dispensasjon fra 
verneforskriften - Junkerdal Nasjonalpark - 
Christian Ruså 

 2012/6068 

DS 6/2022 Motorferdsel hytte - endring av vilkår i 
dispensasjon fra verneforskriften - Junkerdal 
nasjonalpark - Maria Nordahl 

 2019/4832 

DS 7/2022 Tillatelse til motorferdsel - Rosna - Junkerdal 
nasjonalpark - Andreas Hansen 

 2021/6059 

DS 8/2022 Tillatelse til vedhugst og kjøring med snøscooter 
for frakt av varer og utstyr - 93/1 - Láhko 
nasjonalpark 

 2021/5308 

DS 9/2022 Tillatelse til motorferdsel - Làhko nasjonalpark og 
Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - 
Gildeskål jeger- og fiskeforening 

 2014/2181 

DS 
10/2022 

Tillatelse til motorferdsel - frakt av stolper , 
personell og utstyr med helikopter - vedlikehold 
av kraftlinje - Sjunkhatten nasjonalpark 

 2016/4531 

DS 
11/2022 

Tillatelse til bruk av helikopter og drone - 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - HeliWing for 
NTNU / NINA 

 2021/5803 

DS 
12/2022 

MIDNOR - tillatelse til uttransport av felt elg - 
Øvre Valnesfjord - Sjunkhatten nasjonalpark - 
Ørjan Jordbru 

 2021/4268 

DS 
13/2022 

Dispensasjon - motorferdsel i utmark - uttransport 
av elg i jaktfelt 6 - Sjunkhatten nasjonalpark 

 2021/5322 

DS Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for  2013/1427 
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14/2022 transport av ved til Jordbruhytta - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Bodø & Omegn 
turistforening 

ST 3/2022 Referatsaker   
RS 1/2022 Oppnevning av representanter til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre 
 2021/7663 

RS 2/2022 Søknad - status som nasjonalparkkommune - 
Beiarn 

 2021/4485 

RS 3/2022 Junkerdal nasjonalpark - Besøksstrategi ute på 
høring - høringsfrist 27. februar 2022 

 2017/1256 

RS 4/2022 Signert samarbeidsavtale mellom Norsk institutt 
for naturforskning ( NINA ) - Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre og Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet ( NMBU ) 

 2022/318 

RS 5/2022 Brev til Klima- og miljødepartementet - 
Ressurssituasjonen for nasjonalparkene i Midtre 
Nordland 

 2020/242 

ST 4/2022 Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg for 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2022-2023 

 2020/242 

ST 5/2022 Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
2022 

 2021/7663 

ST 6/2022 Valg av arbeidsutvalg for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 2022-2023 

 2020/242 

ST 7/2022 Junkerdal nasjonalpark - klage på vedtak om 
forkortet kjøreperiode til hytter - Kvrbilok - Olsen, 
Ruså og Nordahl 

 2014/615 

ST 8/2022 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
bruk av snøskuter for frakt av innbo fra privat 
hytte - Øyvind og Berit Stolpen 

 2011/587 

ST 9/2022 Motorferdsel til egen hytte - Láhko nasjonalpark - 
Store Sandvatn - Kristen Halsan 

 2022/313 

ST 
10/2022 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra 
verneforskrift - flytting og utvidelse av uthus 
Sjunkan gård 1845/71-12 - Per-Arne Gabrielsen 

 2022/203 

ST 
11/2022 

Eventuelt   
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ST 1/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll

ST 2/2022 Delegerte saker

DS 1/2022 Làhko nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskriften - 
motorferdsel til egen hytte - John Inge Aadahl

DS 2/2022 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for begrenset bruk av 
snøskuter for vedlikehold av naust - Nienna - Anne Katrin Skjeldal

DS 3/2022 Junkerdal nasjonalpark - ekstraturer i forbindelse med 
reparasjon og utbedring av utedo - Roald Ingvaldsen - Salbergvatnet

DS 4/2022 Endring av vilkår i dispensasjon for kjøring med snøskuter - 
Junkerdal nasjonalpark - Henning Olsen

DS 5/2022 Endring av vilkår - dispensasjon fra verneforskriften - 
Junkerdal Nasjonalpark - Christian Ruså

DS 6/2022 Motorferdsel hytte - endring av vilkår i dispensasjon fra 
verneforskriften - Junkerdal nasjonalpark - Maria Nordahl

DS 7/2022 Tillatelse til motorferdsel - Rosna - Junkerdal nasjonalpark - 
Andreas Hansen

DS 8/2022 Tillatelse til vedhugst og kjøring med snøscooter for frakt av 
varer og utstyr - 93/1 - Láhko nasjonalpark

DS 9/2022 Tillatelse til motorferdsel - Làhko nasjonalpark og 
Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Gildeskål jeger- og 
fiskeforening



DS 10/2022 Tillatelse til motorferdsel - frakt av stolper , personell og 
utstyr med helikopter - vedlikehold av kraftlinje - Sjunkhatten 
nasjonalpark

DS 11/2022 Tillatelse til bruk av helikopter og drone - 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - HeliWing for NTNU / NINA

DS 12/2022 MIDNOR - tillatelse til uttransport av felt elg - Øvre 
Valnesfjord - Sjunkhatten nasjonalpark - Ørjan Jordbru

DS 13/2022 Dispensasjon - motorferdsel i utmark - uttransport av elg i 
jaktfelt 6 - Sjunkhatten nasjonalpark

DS 14/2022 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for transport av ved 
til Jordbruhytta - Gåsvatnan landskapsvernområde - Bodø & Omegn 
turistforening

ST 3/2022 Referatsaker



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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Oppnevning av representanter til Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre 
 
Miljødirektoratet har delegert myndighet etter naturmangfoldloven §62 andre ledd til å 
bestemme at et særskilt oppnevnt organ er forvaltningsmyndighet for et område vernet med 
hjemmel i naturmangfoldloven kapittel V, jf brev fra Miljøverndepartementet av 20. okt. 2015. 
Myndigheten omfatter også oppnevning av styremedlemmer til eksisterende styrer, eventuelt 
oppnevne nye styrer, fastsette vedtekter for styrene og godkjenning av forvaltningsknutepunkt. 
 
Etter forslag mottatt fra Sametinget vil Miljødirektoratet oppnevne følgende personer til Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre for perioden 2022-25: 
 
Sara Elisabeth Pavall   personlig vara: Kurt Gaup 
Lars Filip Paulsen   personlig vara: Per Stellan Pavall 
Inga-Lill Sundset   personlig vara: Kristine Maria Blind Helland 
Per Ole Oskal    personlig vara: Jon Anders Kuhmunen 
 
I tillegg kommer styremedlemmer foreslått fra kommuner og fylkeskommuner med funksjonstid 
2020-23. 
Forvalter orienterer de valgte medlemmene og kaller inn til konstituerende møte så snart som 
mulig. Styret velger selv leder og nestleder.  

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Olav Nord-Varhaug 
seksjonsleder fagdirektør 
 
 
Kopi til: 

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre  
 
Trondheim, 13.01.2022 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/585 

Saksbehandler: 
Olav Nord-Varhaug 
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Fra: Thomas Sørensen[thomas.sorensen@beiarn.kommune.no]
Sendt: 05.01.2022 11:54:06
Til: post@miljodir.no
Kopi: Postmottak SFNO; post@npkl.no
Tittel: Søknad - nasjonalparkkommune

Hei.
 
I forbindelse med Beiarn kommunes søknad til videre status som nasjonalparkkommune viser det seg at vi har hatt
problemer med saksbehandlersystemet vårt og søknaden har derfor ikke blitt videresendt til dere. Dette beklager
vi på det sterkeste.
 
Jeg sender herved søknaden med vedlegg og håper alikevel på positivt svar på tross av at fristen er utløpt.
 
 
Med vennlig hilsen
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2017/1256-0 

 Saksbehandler: Oskar Nyheim Pettersen 

Dato: 19.01.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 3/2022 26.01.2022 

 

Junkerdal nasjonalpark - Besøksstrategi ute på høring - høringsfrist 
27. februar 2022 

 
Besøksstrategien for Junkerdal nasjonalpark er nå sendt ut på høring med høringsfrist 
25. februar 2022. Besøksstrategien er sendt ut til 75 mottakere i tillegg til at det er 
opplyst om dette på sosiale medier, nettsider og gjennom avisannonser i Saltenposten.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtok at besøksstrategien kunne sendes til faglig 
godkjenning hos miljødirektoratet allerede i 2019. Miljødirektoratet gav en faglig 
godkjenning i juni 2020, og siden har det blitt gjort forsøk på å skrive besøksstrategien 
inn i den nye forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark uten at dette har lyktes helt. 
Forvaltningsplanarbeidet har trukket ut i tid, og derfor er det besluttet at 
besøksstrategien sendes ut på høring og offentlig ettersyn for å få arbeidet ferdigstilt.  
 
Etter høringen vil det utarbeides et nytt utkast som tar høyde for innspill og 
kommentarer fra publikum/høringsparter. Siste steg i prosessen vil være at Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre vedtar å sende til besøksstrategien til «endelig 
godkjenning» hos miljødirektoratet. Etter dette starter arbeidet med å implementere alle 
strategier, tilrettelegging og tiltak som er foreslått i besøksstrategien.  
 
Besøksstrategien er arbeidet frem av forvalter i samarbeid med en referansegruppe 
bestående av følgende lokale representanter: Lisa Maria Blind (Balvatnet 
reinbeitedistrikt), Harald Rundhaug (Statskog), Marianne Hoff (Saltdal kommune), 
Øyvind Nystabakk (Fauske kommune), Jon-Ole Kuhmunen (Luokta Mavas), Zdeno 
Dvorak (Forum for natur og friluftsliv), Magnhild Johansen (Forum for natur og 
friluftsliv), Ann Guro Hansen (Bonde og småbrukarlaget), Rutt Gustavsen (Bondelaget) 
og Bjørn Godal (Salten friluftsråd).  
 
Besøksstrategien ligger ute på Midtre Nordland nasjonalparkstyres hjemmesisder: 
https://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/nyheter/besoksstrategi-junkerdal-
nasjonalpark-ute-pa-horing 
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https://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/nyheter/besoksstrategi-junkerdal-nasjonalpark-ute-pa-horing
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Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
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Fra: Rannveig Margrete Jacobsen[Rannveig.Jacobsen@nina.no]
Sendt: 18.01.2022 10:26:43
Til: Siri Lie Olsen
Kopi: Rova, Johan
Tittel: RE: Kontrakt

Og her er versjonen med signaturer fra alle parter 
Hilsen Rannveig
 

From: Siri Lie Olsen <siri.lie.olsen@nmbu.no> 
Sent: tirsdag 18. januar 2022 09:27
To: Rannveig Margrete Jacobsen <Rannveig.Jacobsen@nina.no>
Cc: Rova, Johan <jorov@statsforvalteren.no>
Subject: Kontrakt
 
Hei,
 
Her kommer endelig signert avtale fra oss.
 
Siri
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Nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago 
Naturreservat Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og  Junkerdalsura 
Landskapsvernområde Saltfjellet og Gåsvatnan  
  

Postadresse 
c/o Statsforvalteren i Nordland 
Postboks 1405  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Storjord 
8255 Røkland 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47  
sfnopost@statsforvalteren.no 
www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland 

Klima- og miljødepartementet 
Postboks 8013 Dep 
0030  OSLO 

 

Saksbehandler Inge Sollund Ingvaldsen Vår ref. 2020/242  Deres ref.  Dato 17.01.2022 

 

Brev til Klima- og miljødepartementet - Ressurssituasjonen 
for nasjonalparkene i Midtre Nordland 

 
Med bakgrunn i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets tidligere bekymringer om 
manglende ressurser, evalueringsrapportens funn og Miljødirektoratets anbefalinger 
til oppfølging og Klima- og miljødepartementets handlingsplan, ønsker Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre å invitere Klima- og miljøminister Espen Barth Eide til et 
møte, for å diskutere ressurssituasjonen for verneområdene i Midtre Nordland.   
 
I 2009 ble alle ordførere med nasjonalparkareal i sin kommune invitert til å delta i et 
interkommunalt verneområdestyre. Salten regionråd utformet et svar på vegne av sine 
vertskommuner med det resultat at Midtre Nordland nasjonalparkstyre (MNNPS) ble etablert 
i 2010. Styreformen, med et stort nasjonalparkstyre for de fem nasjonalparkene i Salten, ble 
valgt med forventning om både stordriftsfordeler og synergier og mer enhetlig forvaltning, 
styrket kompetanse og kunnskapsoverføring. Man ønsket å unngå dobbeltrepresentasjon 
ved at flere kommuner ville være representert i to nasjonalparkstyrer. Tildelte midler skulle 
gå direkte til verdiskapende tiltak i de vernede områdene fremfor økte drifts- og 
administrasjonskostnader med flere nasjonalparkstyrer. 
 
Da Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble opprettet fikk styret forvaltningsansvaret for fire 
nasjonalparker: Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Sjunkhatten, Rago, to 
landskapsvernområder: Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia 
naturreservat. I 2013 ble verneplan for Láhko nasjonalpark vedtatt, og forvaltningsansvaret 
for også denne nasjonalparken ble lagt til Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Da ble 
nasjonalparkstyret utvidet til 14 medlemmer og består nå av ni kommunerepresentanter fra 
Rana, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø og Sørfold, fire fra 
Sametinget og én representant for Nordland fylkeskommune. 
 
I 2015 fikk Midtre Nordland nasjonalparkstyre tilbud om å overta forvaltningsansvaret for 
seks naturreservater som grenser til nasjonalparkene i sitt område. Nasjonalparkstyret takket 
ja til dette tilbudet under den forutsetning at styret fikk ekstra tiltaksmidler til avvirkning av 
gran i de naturreservatene der planta gran utgjorde en trussel for verneverdiene 
(Junkerdalsura og Langsvassdalen-Ruffedal naturreservat). Det ble ikke tilført mer ressurser 
i sekretariatet, som også var forutsetninga ved overtakelsen. Skjøtselsprosjektene har likevel 
krevd mye av arbeidsressursen til sekretariatet.  
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Samtidig som at nasjonalparkstyret fikk delegert myndighet for syv nye reservat, kom den 
nye merkevarestrategien. Med denne følgte det helt nye krav i vårt strategiske arbeid, 
medvirkning, kontakt med reiseliv og næringsliv, besøksundersøkelser. Dette oppdraget kom 
også uten ekstra ressurser. 
 
I 2020 ble verneplanen for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med omkringliggende 
verneområder revidert. Det ble opprettet et nytt verneområde i Nattmoråga 
landskapsvernområde, nasjonalparken, landskapsvernområder og flere naturreservat ble 
utvidet. I tillegg ble Fisktjønna naturreservat overført fra Statsforvalteren i Nordland til Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre. Dette skjedde imot styrets ønsker. Fisktjønna naturreservat 
krever en massiv oppfølging og sekretariatet har ikke kapasitet til å følge opp dette 
reservatet. Fisktjønna naturreservat er Nordlands mest krevende naturreservat med hensyn 
til slitasje og manglende oppfølging over flere tiår. Midtre Nordland nasjonalparkstyre fikk 
også tilbudet om å forvalte Nordfjorden marine verneområde. Resultatet av dette er at Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre nå forvalter 16 verneområder på til sammen 4363 km² som 
utgjør 14 % av alt nasjonalparkareal på fastlands-Norge (ikke Svalbard) og 7 % av alt vernet 
areal i Nordland. Heller ikke her fulgte det med noen ekstra ressurser.  
 
Arbeidet med å bedre ressurssituasjonen startet allerede opp i 2017. Den utløsende faktoren 
var at nasjonalparkstyret over tid ble forfordelt med tiltaksmidler, og styrets leder og 
nestleder fikk i stand et møte med daværende statssekretær Lars Andreas Lunde og 
administrasjonen i Klima- og miljødepartementet. Dette har gitt resultater i mer tiltaksmidler 
og mer fleksibilitet i bruken av disse.  
 
Sekretariatsleder og daglig leder på Nordland nasjonalparksenter hadde et møte med 
Miljødirektoratet i Trondheim 11. desember 2018 der bemanningssituasjonen var det 
sentrale temaet. Nasjonalparkstyret sleit med å få fart på arbeidet med besøksstrategier, og 
implementering av ny merkevare sto på vent. Som et resultat av dette har Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre de tre siste årene fått lønnsmidler over Miljødirektoratets spesifiserte 
driftsutgifter (1420.21) til en femte forvalter som kan avlaste de fire faste stillingene i Midtre 
Nordland. Dette har resultert i to ferdige besøksstrategier for nasjonalparker, tre 
besøksstrategier for naturreservat. Med ferdige besøksstrategier skal det lages brosjyrer, 
nettsider og annet informasjonsarbeid, som også krever mye ressurser.  
 
I mai 2019 ba Midtre Nordland nasjonalparkstyre sine kommuner om å komme med 
tilbakemeldinger på hvordan de mener at intensjonene med lokal forvaltning har svart til 
forventningene. Gjennomgående synes kommunene at Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
leverer god kvalitet i forvaltningssaker. En samlokalisering av forvaltninga har ført til god og 
bred kompetanse blant nasjonalparkforvalterne. Flere mennesker som sammen jobber i 
team øker kunnskapsbasen og effekten av flere hoder gir utslag i bedre forvaltning. En del av 
kommunene synes derimot at forvalterne ikke får bidratt like mye utadrettet som de hadde 
forventet ved opprettelsen av et stort nasjonalparkstyre. Enkelte av kommunene trekker frem 
at de hadde forventninger om en mer offensiv og fremoverlent forvaltning i samhandling med 
lokale miljøer, og at kommunen skulle få mer drahjelp i moderne forvaltning av verneverdier, 
med fokus på bruk. Videre skriver Rana at fire nasjonalparkforvaltere skal jobbe over store 
arealer, og lurer på hvordan det skal være mulig å jobbe så bredt som stillingsbeskrivelsen 
tilsier. Et ønske og forventning om tettere dialog mellom nasjonalparkforvalterne og 
kommuneadministrasjon har flere av kommunene trukket frem. Midtre Nordland 
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nasjonalparkstyre kan ikke se hvordan man skal rekke over de store arealene styret forvalter 
med kun fire nasjonalparkforvaltere. 
 
I 2020 startet Nordlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning og Fridtjof Nansen 
institutt en omfattende evaluering av den lokale forvaltningsmodellen etter ti år med lokal 
forvaltning. I evalueringa skriver de at det er viktig at det bevilges tilstrekkelig ressurser til 
administrativ kapasitet (ressurser til forvalterne) og tilstrekkelig tiltaksmidler som relateres til 
omfanget av verneområdene. Synlig og lokal tilstedeværende forvalter bidrar til 
forvaltningens legitimitet. I sammendraget i NF rapport nr 1/2021 skriver Nordlandsforskning: 
«I lys av ulikheter i arbeidsmengden mellom verneområdestyrene og innenfor det enkelte 
verneområdestyret over tid, er det behov for en gjennomgang av ressursfordelingen totalt, 
fordelingen mellom verneområdestyrene, og fordelingen av ressurser på faste ansettelser og 
midlertidige tiltak. Tregheten i arbeidet med (reviderte) forvaltningsplaner viser dette. Det 
fremstår som viktig at det brukes midler på å følge opp og kontrollere tiltak som foretas i 
verneområdene. Det gjelder ikke minst for ivaretakelse av verneverdiene, nå når 
besøksstrategiene skal realiseres. Samtidig bidrar midler og aktivitet til legitimiteten til den 
lokale forvaltningen». Miljødirektoratet har kommentert evalueringsrapporten og anbefaler 
Klima- og miljødepartementet å følge opp noen av funnene. Blant annet skriver de at det bør 
ansettes flere forvaltere for å bedre ressurssituasjonen i noen av styrene. I kapitelet om mer 
ressurser til forvaltning og tiltak skriver Miljødirektoratet: «Det er behov for 5-10 forvaltere til 
blant annet Dovrefjell-Sunndalsfjella, Blåfjella-Skjækerfjella/Lierne, Midtre Nordland, 
Rondane-Dovre, Raet, Færder og Ytre Hvaler».  
 
Klima- og miljødepartementets «Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene» 
skriver at tilstanden i verneområdene ikke er god nok. For å bedre dette skal regjeringen 
styrke forvaltning av verneområdene med å ansette flere nasjonalparkforvaltere. Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre mener at det med bakgrunn i det beskrevne må det legges flere 
nasjonalparkforvalterstillinger til Midtre Nordland nasjonalparkstyre.  
 
 
Med hilsen 
 
Geir Waage         Inge Ingvaldsen 
Styreleder         Sekretariatsleder 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
Vedlegg: 
1 Referat fra møte mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Klima- og 

miljødepartementet 24. mai 2017 
2 Presentasjon for Miljødirektoratet 11. desember 2018 
3 Ressurssituasjonen etter høring i kommunene 
4 Miljødirektoratets brev og kommentarer til evaluering av forvaltningsordning for 

nasjonalparker og andre store verneområder 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/242-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 18.01.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 4/2022 26.01.2022 

 

Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 2022-2023 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre velges følgende styremedlemmer som leder og 
nestleder for styret: 
 
Som styreleder velges: …………………………….. (ingen innstilling) 
 
Som nestleder velges: ……………………………    (ingen innstilling) 
 
Leder og nestleder velges for to år: 2022-2023, frem til konstituering av nytt styre 
etter kommende kommunevalg.  
 
 
 
 
 
Bakgrunn 
I Midtre Nordland nasjonalparkstyrets vedtekter står det at styret skal konstituere seg 
med en styreleder og en nestleder. Leder er ansvarlig for at styremøter finner sted. 
Vedtektene krever at det skal være minimum fire styremøter i løpet av et kalenderår. 
Leder har anledning til å innkalle til møter utover dette. Lederen plikter å kalle inn til 
styremøter dersom minst 1/3 av medlemmene i styret ønsker det. 
 
Styreleder er ordstyrer i møter, ved leders fravær vil nestleder styre ordet. Hvis 
begge er borte velger de fremmøtte styremedlemmene en egen ordstyrer for møtet. 
Styreleder vil ha dobbeltstemme ved valglikhet. 
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Styreleder vil ha en tett dialog med sekretariatet og bør i forkant av styremøtene 
drøfte eventuelt vanskelige saker. 
 
 
Vurdering  
Det er uheldig at leder, nestleder og eventuelt arbeidsutvalg velges for samme 
perioder, som igjen gjør at alle vervene står på valg samtidig.  
 
Sekretariatet har drøftet dette, men på grunn av at sametingsrepresentantene velges 
etter sametingsvalg og kommunestyrerepresentantene velges etter kommunevalg 
(gjelder også NFK), ser vi ingen god løsning på dette. Frem til ei vedtektsendring i 
2015 ble kommunestyrenes og sametingets styremedlemmer oppnevnt samtidig. I 
denne perioden ble styreleder valgt for fire år.  
  
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Vedtekter for Midtre Nordland nasjonalparkstyre: 
https://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/styret/styrets-vedtekter
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/7663-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 19.01.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 5/2022 26.01.2022 

 

Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2022 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyrets møteplan for 2022: 
 

Når? Hva? Hvor? 
9. mars Styremøte med workshop: overordnet besøksstrategi Nordland nasjonalparksenter 
27. april Digitalt Styremøte Teams 
Mai/juni Studietur, avventer svar på søknad om midler Sverige, Laponia 
27. juni Styrebefaring  Bredek, Saltfjellet-Svartisen 
28. juni Styremøte Rana 
19. sept. Styrebefaring Junkerdal/Junkerdalsura 
20. sept. Styremøte med workshop: finansiering av tiltak  Graddis fjellstue 
Høst Nasjonalparkkonferanse, ikke fastsatt dato Trondheim 
1. des. Fellesmøte med lokale utvalg  Fauske hotell  
2. des Styremøte Fauske hotell 

 
 
 
 
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.  
 
Nytt av året er at sekretariatet foreslår enkelte «workshops». Dette for å benytte tiden 
bedre når styret er samlet, til å drøfte strategiske saker med styremedlemmene. 
Sekretariatet foreslår at vi bruker disse workshopene til å drøfte overordnet 
besøksstrategi og finansiering av tiltak i 2022.  

- Overordnet besøksstrategi: Hvordan vi ønsker at våre verneområder skal 
sameksistere og kommunikasjon utad for å kunne kanalisere mellom de ulike 
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områdene. Dette handler også om «brand» og hvordan folk skal komme frem til 
informasjon om alle våre verneområder. Det handler også om å kunne lede 
besøkende til de minst sårbare områdene på ulike tider av året.  

- Finansiering av tiltak handler om hvordan nasjonalparkstyret kan prøve å skaffe 
finansiering til tiltak utenom statsbudsjettets «tiltak i verneområder». Da kan vi stå 
friere til å finansiere tiltak som Miljødirektoratet definerer som «utenfor postformål» og 
vi kan potensielt skaffe mer midler ved å finne alternative finansieringsordninger. 
Interreg-prosjekter kan være en slik inngang til mer «frittstående» midler som ikke 
styres av overordnet myndighet.  

Styremøtene er lagt med god spredning gjennom året. Sekretariatet ønsker dessuten 
å foreslå en befaring til Bredek. Denne bør legges såpass seint i juni slik at 
slåttemarka får begynt å spire før befaringa. Nasjonalparkstyret har over lang tid 
bidratt til 150 000,- årlig til slåtten, og på grunn av størrelsen regnes det som en av 
de mest unike slåttemarkene i Norge. Det kan også være fint for styret å danne seg 
et inntrykk av områdets karakter og egnethet for fremtidig besøksstrategi-tiltak. 
Sekretariatet foreslår også at det legges en styrebefaring til Junkerdal/Junkerdalsura. 
Her er det mange problemstillinger man kan se nærmere på: 
tilrettelegging/stimerking/utsiktspunkt, skjøtsel/veteranisering av gran, Nordlandsruta, 
innfallsport Trygvebu og Stor-Graddis naturreservat?  
 
På styremøtet i desember 2021 la sekretariatet frem datoer for en 
nasjonalparkkonferanse i Trondheim. Denne er nå avlyst. Miljødirektoratet skriver litt 
ullent i epost: «Vi hadde startet planleggingen av en nasjonalparkkonferanse i april, 
men har funnet ut at med fortsatt usikkerhet om smittesituasjonen framover samt 
mulige antallsbegrensinger på arrangementer så avlyser vi den planlagte 
konferansen i april. Skulle situasjonen endre seg så pass at vi vurderer en 
konferanse til høsten så kommer vi tilbake til det på et senere tidspunkt». Dersom det 
blir arrangert en nasjonalparkkonferanse i 2022, vil den legges til høsten. 
Sekretariatet holder styret orientert om dette. 
 
Fellesmøte foreslås lagt til 1. desember 2022. Sekretariatet synes at fellesmøtet i 
2021 var svært vellykket og vil prøve å videreføre dette formatet. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2020/242-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 18.01.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 6/2022 26.01.2022 

 

Valg av arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2022-
2023 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppnevner et arbeidsutvalg for perioden 2022–
2023, frem til oppnevning av nytt styret ette kommende kommunestyrevalg.  
 
Arbeidsutvalget skal bestå av: 
- Styreleder  
- Styrets nestleder  
- Styremedlem <ingen innstilling> 
 
Et av medlemmene skal representere Sametinget. 
 
Varamedlemmer: 
1. <ingen innstilling> 
2. <ingen innstilling> 
3. <ingen innstilling> 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir arbeidsutvalget følgende mandat:  
Styret gir arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / 
verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. 
Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for 
de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven / verneforskriftene. 
 
Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har anledning til å behandle 
dispensasjonssøknader etter generell unntaksparagraf i naturmangfoldloven (§ 48) 
etter høring i styret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er 
anledning å innkalle til styremøte. Helt unntaksvis har AU også utvidet myndighet til å 
treffe vedtak i hastesaker uten høringsrunde i styret. Melding om vedtak skal forelegges 
styret senest i neste styremøte. Arbeidsutvalget kan fatte beslutning etter 
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forvaltningsloven § 42 – Utsatt iverksetting av vedtak: En slik beslutning er gyldig frem 
til klagen blir behandlet av nasjonalparkstyret, og eventuelle krav om oppsettende 
virkning skal da tas opp til ny vurdering ved klagebehandlingen i styret. 
 
Arbeidsutvalget skal i forkant av styremøter ha et internt møte for å sette seg ekstra 
godt inn i saker som legges frem for styret. De skal og bidra med nødvendige 
avklaringer i forbindelse med gjennomføringen av selve styremøtet.  
 
Arbeidsutvalget har et ekstra ansvar for å følge opp strategiske saker og styrets 
målsetting for inneværende periode. 
 
Arbeidsutvalget skal sørge for at nasjonalparkstyret er representert ved 
nasjonalparkkonferanser, kursdager, møter med RU (der styret er invitert) og andre 
relevante arrangementer. Arbeidsutvalget kan i større grad inkluderes i planleggingen 
av slike arrangementer der Midtre Nordland nasjonalparkstyre står som arrangør 
 
 
 
Bakgrunn 
I styrets vedtekter er det åpnet opp for at styret kan opprette et arbeidsutvalg: 
«Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret, hvorav minst 
ett medlem bør være en representant innstilt av Sametinget. 
 
Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter 
naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for 
verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper 
fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven» 
 
Vurdering  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er et stort nasjonalparkstyre med 14 medlemmer. Vi 
i sekretariatet har sett at det er svært vanskelig å innkalle til styremøter på kort varsel. 
Dette har blitt litt enklere etter innføringen av digitale møter. Arbeidsutvalget har fungert 
som en ventil mellom styremøter for å kunne behandle saker som ikke kan vente til 
neste møte. Terskelen skal likevel være høy for å ikke vente med behandling, og i all 
hovedsak har det dreid seg om uforutsette hendelser.  
 
Sekretariatet ser et stort behov for å ha et arbeidsutvalg til å drøfte strategiske saker 
mellom styremøtene. Vi ser også et behov for å ha et politisk organ som kan, 
unntaksvis, innkalles på kort varsel for å behandle innkomne saker. Sekretariatet er 
fornøyd med den ordningen som har vært, og håper at den kan videreføres.  
 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyrets vedtekter: 
https://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/styret/styrets-vedtekter 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2014/615-0 

 Saksbehandler: Oskar Nyheim Pettersen 

Dato: 18.01.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 7/2022 26.01.2022 

 

Junkerdal nasjonalpark - klage på vedtak om forkortet kjøreperiode til 
hytte - Kvebilok - Henning Olsen, Christian Ruså og Maria Nordahl 

 
 
Forslag til vedtak  
 
Klagene tas til følge, og endringsvedtaket av 30.12.21 oppheves med hjemmel i 
forvaltningsloven § 33 andre ledd. Vilkårene i den opprinnelige tillatelsen opprettholdes 
frem til gammel tillatelse går ut og det utstedes ny tillatelse, eller nye retningslinjer i ny 
forvaltningsplan foreligger.  
 
 
 
 
Bakgrunn 
 
Sammen med saksbehandlere i Saltdal kommune hadde vi et møte i 2019 for å 
diskutere motorferdsel i verneområder. Det var ønskelig å få synkronisert tillatelsene vi 
gir etter verneforskriften og dispensasjonene kommunen gir etter motorferdselloven i 
større grad, da det i tilfeller hadde oppstått forvirring. Målet var å unngå at det tillates 
noe etter verneforskriften som ikke kan tillates etter motorferdselloven, og omvendt.  
 
På dette møtet ble det også bestemt å ta hensyn til formuleringen i distriktsplanen for 
Balvatnet reinbeitedistrikt 2018-2022 – «Snøscooterkjøring til hytter som ligger i 
områdene rundt Dorro, Fuglvatnet, Rosna, Beret, Tjorris og Villumsvatnet bør være 
forbudt fra 20. april.».  
 
Hytter i disse områdene har derfor fått redusert sin kjøreperiode fra 1. mai til 20. april i 
tillatelser gitt av nasjonalparkstyret. Totalt 8 hytteeiere til nå. Disse endringene har 
imidlertid ikke blitt innført gjennom «endringsvedtak», men gjennom behandling av nye 
søknader og fornyede tillatelser etter hvert som de har gått ut. Kjøretillatelser gis for 4 
år i slengen og på ulike tidspunkt avhengig av når hytteeier søker om fornyelse og den 
gamle tillatelsen opphører. Derfor er det fortsatt hytteeiere i dette området som kjører 

21



på «gamle tillatelser» (utstedt før møtet med Saltdal kommune i 2019) som kan kjøre 
frem til 1. mai.  
 
Også Saltdal kommune skal ha innført denne 20. april-begrensingen i sine 
dispensasjoner etter motorferdselloven jf. møtet vi hadde i 2019, men dette er ikke 
nærmere undersøkt.  
 
Sekretariatet har ikke mottatt klager fra andre som har fått sin kjøreperiode innskrenket 
gjennom sine fornyede tillatelser, men nasjonalparkforvalter har hatt samtaler med to 
hytteeiere som har vist misnøye og utrykt seg negativt om saken.    
 
Balvatnet reinbeitedistrikt tok kontakt med forvalter tidligere i høst og anmodet om å 
innføre den samme begrensningen for de tre tillatelsene som er gitt for hyttene i 
Kvebilok på østsiden av Balvatnet. Dette «hytteområdet» ble ved en feiltagelse ikke 
nevnt i distriktsplanen for Balvatnet reinbeitedistrikt og derfor har ikke disse hyttene fått 
denne 20. april-begrensningen i sine nye fornyede tillatelser etter hvert som de har 
gåttt ut. De nye tillatelsene til disse hyttene ble utstedt i 2019, 2020 og 2021.  
 
Disse hyttene er trukket utenfor nasjonalparken, slik at det potensielt kan være mulig å 
kjøre utenfor nasjonalparken hele veien. De har imidlertid fått tillatelse til å kjøre to ulike 
traséer i nasjonalparken som følge av usikre isforhold på Balvatnet og utfordrende 
kjøreforhold langs Balvassvegen.  
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Figur 1. Trasévalg for hyttene (røde prikker) i «Kvebilok» når det ikke er mulig å kjøre 
utenfor nasjonalparken. En går direkte til hyttene og en går via Balvatnet. Selv om det 
er farbart på Balvatnet, er det ønskelig å kjøre av Balvassvegen nord for Coarvihytta 
som følge av at det ofte blir skavldannelser og utfordrende kjøreforhold langs 
Balvassvegen. Også de som kjører til Rosna/Fuglvatnet har tillatelse til å kjøre av 
Balvassvegen her og komme ned på Balvatnet på Dàmmanjàrgga.  
 
På bakgrunn av anmodningen fra Balvatnet reinbeitedistrikt ble denne begrensningen 
også innført for de tre hyttene i Kvebilok gjennom et endringsvedtak sendt ut 30. 
desember 2021(vedlegg 1). Mottakere av vedtaket ble ikke forhåndsvarslet eller 
informert om dette i forkant.  Dette vedtaket ble påklaget av alle tre hytteeierne i 
Kvebilok, Henning Olsen, Christian Ruså og Maria Nordahl. Klagene legges ved i sin 
helhet som vedlegg 2, vedlegg 3 og vedlegg 4.  
 
Kort sagt etterspør begge klagene lovligheten av vedtaket gjort 30. desember 2021. 
Dette blir nærmere vurdert under vurdering.  
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Partene i saken har klagerett og klagene har kommet innenfor klagefrist. Klagene 
anses for å være gyldige etter forvaltningslovens § 28 og 29.  
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Vurdering  
 
Nasjonalparkforvalter har vurdert lovligheten i av vedtakene fattet 30.12.21.  
 
Forvaltningsloven § 16 om forhåndsvarsling setter tydelige krav: «Part som ikke 
allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak 
treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist.»   
 
Hytteeierne ble ikke forhåndsvarslet om forkortningen i kjøreperioden, og derfor 
vurderes vedtaket gjort 30.12.21 for å være i strid med forvaltningslovens § 16. 
Vedtaket vurderes derfor å være gjennomført i strid med lovverket og foreslås 
opphevet. 
 
Endringene som er gjort hos de andre hytteeierne rundt Rosna/Fuglvatnet (nevnt i 
distriktsplanen) har blitt innført gjennom normal behandling av søknad og fornyelse av 
tillatelse. Her er det foretatt en ny vurdering om tillatelse kan gis, hvorpå det er innført 
nye vilkår basert på endrede premisser. Kravene til forhåndsvarsling i forvaltningsloven 
§ 16 vurderes for å være oppfylt i disse sakene ved at partene har uttalt seg ved 
søknad.   
 
Sekretariatet tar kritikk for hvordan disse sakene er håndtert. Dette er ikke slik vi ønsker 
å opptre og partene i slike saker må opplyses og høres bedre for å unngå at det 
oppstår konflikter. Vi finner det ryddigst å innføre slike endringer gjennom endrede 
retningslinjer i forvaltningsplan eller gjennom en ny søknadsbehandling/fornyelse av 
tillatelser. 
 
Leder i Balvatnet reinbeitedistrikt har stor forståelse for at forkortning i kjørperiode kan 
føles urettferdig for hytteeierne i området. De holder imidlertid fast på at kjøring etter 
20. april i dette området kan medføre unødvendige forstyrrelser i en veldig sårbar tid. 
Anmodningen om å forby kjøring i dette området fra og med 20. april blir derfor 
videreført i ny distriktsplan for Balvatnet reinbeitedistrikt.  
 
En svært viktig del av verneformålet til Junkerdal nasjonalpark er ivaretakelsen av 
reindrifta. Det slås fast at området skal kunne brukes til reindrift. Dette er til forskjell fra 
andre nasjonalparker med aktiv reindrift veldig tydelig, og tilsier at hensynet til reindrifta 
skal veie tungt hos forvaltningsmyndigheten. Dette legger også føringer for arbeidet 
med ny forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark. I ny forvaltningsplan vil det vedtas 
nye retningslinjer som skal gjelde for hyttekjøring i Junkerdal nasjonalpark. Her vil det 
åpnes for dialog mellom forvaltning, hytteeiere og reindrifta før ny forvaltningsplan 
vedtas. I dette arbeidet vil også reindrifta måtte argumentere og grunngi for hvorfor det 
er viktig å begrense kjøringen i disse områdene til 20. april. Kanskje kan man komme 
frem til løsninger som kan fungere både for hytteeiere og reindrift. Arbeidet med 
forvaltningsplanen er i gang, og forventes ferdigstilt i løpet av 2022.  
 
Konklusjon 
 
Endringsvedtaket fattet 30.12.21 vurderes for å være i strid med forvaltningsloven § 16 
og foreslås opphevet.  
 
Klageadgang: 
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Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
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Nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago 
Naturreservat Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og  Junkerdalsura 
Landskapsvernområde Saltfjellet og Gåsvatnan  

Postadresse 
c/o Statsforvalteren i Nordland 
Postboks 1405  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Storjord 
8255 Røkland 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47 75547814 
sfnopost@statsforvalteren.no 
www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland 

Henning Olsen 
Mons Pettervei 1 
8230  Sulitjelma 

 

Saksbehandler Eli Forthun Vår ref. 2014/615  Deres ref.  Dato 30.12.2021 

 

Junkerdal - endring av vilkår i dispensasjon for kjøring 
med snøskuter - Henning Olsen 

Vedtak 
Viser til tidligere vedtak i denne saken datert  18.11.2021.  
 
Vilkår 2 i den gitte tillatelsen endres til følgende: 

- Tillatelsen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å skade 
vegetasjonen fram til 20. april i årene 2020 – 2024.  

 
Øvrige vilkår og forutsetninger i vedtak og saksfremlegg av 18.11.2021 gjelder som før. 
 
 
Bakgrunn 
Vi har fått en henvendelse fra Balvatnet reinbeitedistrikt hvor de ber om at skuterkjøring i 
området rundt Balvatnet innskrenkes til 20. april da simlene har trekkleier på stedet på vei til 
Rosna (kalvingsområde).  
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre forvalter Junkerdal nasjonalpark, og skal behandle 
søknader om motorisert ferdsel i dette verneområdet. Søknaden er behandlet av forvalter på 
delegasjon fra styret.  
 
Formålet med vernet er:  

 Bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold 
med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og 
kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet.  

 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. 
 
Vurdering 
I 2019 ble vi og Saltdal kommune enige om å begrense skuterkjøringen til 20. april i alle de 
områdene som angis som kalvingsområder i reinbeitedistriktets distriktsplan. I forbindelse 
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med den pågående revisjonen av forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark, kan denne bli 
utvidet til å gjelde også andre områder som er viktige for reindriftsutøvelsen.  
 
I formålet med vernet av Junkerdal nasjonalpark er ivaretakelse av naturgrunnlaget for 
samisk reindrift spesifikt nevnt. Det slås videre fast at området skal kunne brukes til reindrift. 
Dette tilsier at hensynet til reindrifta bør veie tungt. Høydrektige simler på vei til 
kalvingslandet er sårbare for forstyrrelser, og det er viktig og riktig å begrense disse så langt 
det er mulig. 
 
Konklusjon 
Områder i Junkerdal nasjonalpark hvor tidspunkt for skuterkjøring skal begrenses til 20. april 
av hensyn til reindrifta, utvides til også å omfatte arealene rundt Balvatnet.  
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage stiles til nasjonalparkstyret og sendes til statsforvalteren pr brev 
eller e-post: sfnopost@statsforvalteren.no. 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Forskrift om verneplan for Junkerdal av 09.01.2004 
 
 
 
 
Med hilsen og med ønske om et godt nytt år 
 
Eli Forthun 
seniorrådgiver 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Kopi til: 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 
Statsforvalteren i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
Balvatn reinbeitedistrikt v/ Kristine Blind 
Helland 

Bentevassveien 11d 8206 FAUSKE 

Oskar Nyheim Pettersen    
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Christian Ruså 
Russånesveien 3 
8255 RØKLAND 

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre 
Co/Statsforvalteren i Nordland 
Postboks 1405 
8002 BODØ 

18.01.2022 

Klage på Endring av vilkår – Dispensasjon verneforskriften, ref 2012/6068 

Viser til mottatt vedtak om endring av dispensasjon gitt 30.11.2020 datert 30.12.2021.  

Bakgrunn for vedtak er en henvendelse fra Balvatnet Reinbeitedistrikt hvor skuterkjøring i området rundt 
Balvatnet bes begrenses til 20.april da simler har trekkleier på stedet på vei til kalvingsområdet.  

Gjennom denne begrunnelsen tar forvaltningen stilling til påstanden om at vår bruk av området er i konflikt 
med reindriftens bruk. Dette oppleves urimelig og uten rot i virkeligheten. Vår bruk av området er svært 
begrenset og det utvises stor grad av hensyn til rein i området. Dette har aldri vært tatt opp som et problem 
med oss. Det bør være mulig for reindriften å grunngi, gjennom eksempler, hvordan vår transport til hyttene er 
til hinder for simler, og søke en dialog UTEN å gå til det skritt å be om forbud. Vår bruk er sterkt begrenset 
gjennom dispensasjoner, og i den grad det er snøscooterbruken som skal være skadelig for simler, er denne 
aktiviteten i all hovedsak knyttet til reindriftens egen bruk med venner og bekjente, SNO og Fjelltjenesten.     

Det må søkes å oppnå en sameksistens uten konflikter, der man respekterer hverandres interesser og behov. 
Slik dette oppleves ser reindriften og forvaltningen ikke ut til å anerkjenne våre interesser eller ønske om å at vi 
er til stede i området. Dette er beklagelig. Reindriften har allerede begrenset vår bruk av området gjennom 
senere åpning av veien til Balvatnet, og når nå denne innskrenkningen kommer er det all grunn til å stille 
spørsmål til om det er vår tilstedeværelse i området reindriften vil til livs, uavhengig av om vi viser hensyn til 
deres aktivitet. Begrensning i transport er en effektiv måte å få dette til. Nasjonalparkstyret bidrar da aktivt til 
å lage konflikter der det ikke har vært konflikter. Dette er svært uheldig for alle parter og bør revurderes.  

I tråd med forvaltningsloven skal den som avgjørelsen retter seg mot anses som en part og slik sikres mulighet 
for å bli hørt. Nasjonalparkstyrets definering av dette som hastesak har ført til manglende saksutredning og 
mulighet for berørte å gi viktig informasjon slik at saken kunne ha fått et mindre konfliktfylt utfall. Det er ikke 
mulig å se at det var behov for slik hastebehandling, det er heller ikke sannsynlig at tiltakene har noen 
umiddelbar effekt som forvarer slik framferd.  

Med bakgrunn i ovenstående anser jeg ikke vedtaket datert 30.12.2021 som gyldig. Skulle Nasjonalparkstyret 
forsvare sakshåndteringen bes dette dokumenters med henvisninger til forvaltningsloven, og oversendes. I 
slikt tilfelle, og for å kunne vise til klage innenfor klagefrist, klager jeg herved på vedtaket og ber om at 
opprinnelig vilkår i dispensasjon opprettholdes.      

 

Med vennlig hilsen  

Christian Ruså
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          Maria Nordahl 

          Mosemyrveien 3 

          8206 Fauske 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

c/o Statsforvalteren i Nordland 

Postboks 1405 

8002 Bodø 

        Fauske 16.01.22 

 

Klage vedrørende Junkerdal nasjonalpark – motorferdsel hytte – endring av vilkår for dispensasjon 
fra verneforskriften, ref.2019/4832. 

Jeg har fått et vedtak 30.12.21 om at min dispensasjon i Junkerdal nasjonalpark for motorferdsel 
hytta er endret fra 1. mai til 20. april. Bakgrunnen er en henvendelse fra Balvatnet reinbeitedistrikt 
hvor de ber om at skuterkjøring i området rundt Balvatnet innskrenkes til 20. april, da simlene har 
trekkleier på stedet på vei til Rosna, som er kalvings område.  

Dette vil medføre en ytterligere begrensning av transport til og fra hytta, gjennom nasjonalparken. I 
år vil det si to helger mindre. Det har også noe å si for sikkerhet. 

Jeg er en av tre hytte-eiere på øst-siden av Balvatnet. Hyttene ligger i et værhardt område, som 
krever at vi må ivareta egen sikkerhet, både i området og for å ta oss dit og hjem. Vinterstid bruker vi 
skuter for transport til og fra hytta. I vintersesongen blir hytta mest brukt fra mars til ut i mai, bland 
annet grunnet mørketid, korte dager, is på vann og værmessige forhold. Den tryggeste ruten går 
gjennom nasjonalparken. 

Etter at Junkerdalen Nasjonalpark ble etablert i 2004 fikk vi dispensasjon for å kjøre gjennom 
nasjonalparken 6 turer per vintersesong og vi kan kjøre to forskjellige ruter. I tillegg kan vi kjøre 
utenfor nasjonalparken på veien opp til demningen og over Balvatnet. Veien fra Coarvi og opp til 
demningen, er vinterstid ingen vei, men bratte skråninger, der det også legger seg skavler, så den er 
ekstra krevende og det er lett å sette seg fast. Den tryggeste ruten, er gjennom nasjonalparken, bak 
Coarvihytta, reingjerdet og ned i bukta og over vannet. Generelt er kjøreforholdene ofte krevende 
med både mye vind og dårlig sikt. Det kan være vanskelig å se konturene i landskapet og været kan 
skifte ganske fort. Vi opplever også problem med overvann på Ballvatnet. 

Vi har stor forståelse og respekt for reineierne og reinsdyrene, og kan samtidig ikke se at vi forstyrrer, 
så mye at vi kommer i konflikt med reinen, som vi har levd sammen med i alle år. Som nevnt tidligere 
er vi bare tre hytter på øst-siden av Balvatnet. Vi ønsker å fortsette vår sameksistens uten konflikter 
og at vi respekterer hverandres interesser og behov.  

Vedrørende saksgangen, har jeg vanskelig for å tro at gjeldende lover og regelverk er fulgt i denne 
saken. Som hytteeier mangler det informasjon, dialog og vi har ikke blitt hørt i saken, til tross for at 
vedtaket medfør store begrensninger for transport og bruk av hytta. (Det er uklart for meg om også 
ruten, som går utenfor nasjonalparken er tenkt å stenges for skuterkjøring etter 20. april?) 
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Jeg ser ikke at vår tilstedeværelse på øst-siden av Balvatnet utgjør noe problem for reindriften. Vi 
lever sammen med reinsdyrene hele vinteren. Jeg klager på reduksjonen av dispensasjon av 
motorferdsel hytta fra 1. mai til 20. april. Jeg kan ikke forstå at saksgangen er gjort etter gjeldende 
lov og regelverk og ber om at opprinnelige vilkår i dispensasjonen opprettholdes.  

 

  

Med vennlig hilsen 

 

Maria Nordahl 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2011/587-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 19.01.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 8/2022 26.01.2022 

 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde - 
Søknad om bruk av snøskuter for frakt av innbo fra privat hytte - Øyvind og 
Berit Stolpen 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Øyvind og Berit Stolpen. 
 
En ny søknad kan behandles på delegert myndighet når det foreligger en skriftlig 
skifteavtale, eller en annen form for enighet, mellom Berit og Steinar Stolpen om 
hvem som skal beholde eiendelene fra hytta. 
 
Så lenge dette er uavklart anser Midtre Nordland nasjonalparkstyre det som uheldig 
å gi tillatelse til noen andre enn hytteeierne, for transporter til og fra hytta.  
 
 
 
 
Bakgrunn 
I epost datert 4. januar 2022 søker Øyvind og Berit Stolpen om tillatelse til 4-6 turer 
for å kjøre ned alt innbo fra privat hytte i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. De skriver 
i søknaden at hytten som de har brukt ved Kvitbergvatn «visst» skal ha blitt solgt.  
 
Saksbehandler kontakter Øyvind og skriver at det er vanskelig å gi tillatelser til andre 
enn hytteeier, og oppfordrer videre til å benytte seg av de ordinære transportene til 
hytta. Ved videre epostkorrespondanse skriver Øyvind: 
 
«Hytten er visst gitt bort til Morten og Espen uten at Berit og jeg ble opplyst om dette. 
Hytten skulle tilfalle gården, så vi har jo en god del saker der oppe, pluss at det 
meste av innbo er Berit sitt.  Vi har ikke fått tilbud om å hente innboet.  
 

32



Saken er så betent at det er på grensen til at det blir anmeldt. Jeg har renovert hytten 
for 60k+ De siste tre årene fordi det ble sagt den skulle tilfalle gården. Og som sagt 
Berit har ikke hørt et ord før overdragelsen sto i avisa. Du kan tenke deg hvordan det 
er for henne, og hvor mye ting hun har der oppe.  
 
Vi må nesten få til dette til uten å blande Morten og Øyvind inn i denne saken.  
 
Bruk gjerne denne mailen inn til styret. Vi ønsker å få saken ferdig så fort så mulig, 
da dette ikke er noe hyggelig for Berit».  
 
Hytta ble overført vederlagsfritt fra Steinar Stolpen til Espen og Morten Stolpen 11. 
oktober 2021.  
 
Sekretariatet tar videre kontakt med Saltdal kommune for å få en vurdering etter 
motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark. Forskriften åpner 
for at det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til «eier av hytte for transport av 
bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg». 
Saltdal kommune v. Ørjan Alm bekrefter at den ordinære bestemmelsen i forskriften 
kun kan gis til hytteeier, men at det i «unntakstilfeller kan søkes om motorferdsel ved 
særskilte behov (§ 6), som ikke kan dekkes på annen måte». En slik vurdering kan 
ikke tas administrativt. Dette behandles av formannskapet i Saltdal kommune. Ørjan 
Alm påpeker at mange glemmer å søke tillatelse etter motorferdselloven når de har 
fått tillatelse etter verneforskriftene, og at de ikke har behandlet søknader til den 
nevnte hytta, hverken før eller etter overtakelsen.   
 
Sekretariatet har, på tross av Øyvinds oppfordring om å ikke blande inn brødrene, 
kontaktet Espen Stolpen, for å høre om det er enighet om hvem som skal beholde 
innbo fra hytta. Espen skriver at dette ikke er avklart enda. 
 
Kjøretraseen mellom Stolpen gård og hytta ved Kvitbergvatn går gjennom både 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde.  
 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde ble vernet ved 
kongelig resolusjon 8. september 1989. Forskriftene for nasjonalparken og 
landskapsvernområdet ble revidert i 2020. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og 
Gåsvatnan forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.  
 
Sekretariatet vurderer at denne motorferdselssøknaden er av såpass prinsipiell 
karakter at den ikke bør behandles på delegert myndighet.  
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Formålet med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er å bevare et stort og 
sammenhengende naturområde med særegne og representative økosystemer og 
landskap, og som er uten tyngre naturinngrep.

Formålet er videre å ta vare på:

a) et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem med det naturlige naturmangfoldet, herunder 
arter, bestander, naturtyper, landskap og geologi

b) variasjonsbredden av naturtyper og landskap med nord-sørgrensen for en rekke arter
c) et viktig økologisk funksjonsområde for fjellrev
d) et variert og storslått landskap
e) et av Norges største isbremassiver, Svartisen, med avsmeltningsområder og glasiale 

løsmasseavsetninger
f) deler av kjerneområdet for norske grotte- og karstforekomster med, med Pikhågan, 

Jordtullasystemet, Marmorslottet og Jarbrudalen med Russåga, Norges største 
uregulerte underjordiske elv

g) de viktige våtmarksområdene Krukkimyrene og Riebbievaggi
h) et referanseområde for å følge utviklingen i naturen.

I tillegg skal forskriften sammen med forskriftene om Gåsvatnan, Saltfjellet og 
Nattmoråga landskapsvernområder og Blakkådalen, Dypen, Fisktjønna og Semska-
Stødi naturreservater bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også 
inneholder mange samiske og andre kulturminner.

Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen uforstyrret gjennom 
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og 
kulturlandskap av økologisk og opplevelsesmessig verdi, som Jarbrudalen med 
Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv. Til landskapet regnes også 
kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

I tillegg skal forskriften sammen med forskriftene om Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, 
Saltfjellet og Nattmoråga landskapsvernområder og Blakkådalen, Dypen og Fisktjønna 
naturreservater bidra til å bevare et stort, sammenhengende naturområde som også 
inneholder mange samiske og andre kulturminner.

Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen og landskapet gjennom 
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

34



 
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt i begge verneområdene, herunder start 
og landing med luftfartøy. Nasjonalparkstyret kan etter søknad gi tillatelse til bruk av 
snøskuter på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter.  
 
Søknaden er også vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
 
Vurdering  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har en etablert forvaltningspraksis med å gi 
utvidede tillatelser i forbindelse med eierskifter og større transportbehov til hytter. Det 
som skiller seg i denne søknaden, er at søkerne ikke står som eier av hytten. Omsøkt 
motorferdsel vil ikke påvirke verneverdier eller verneformål nevneverdig. Det søkes 
om relativt få turer, og det er innen et område som tåler en del transport. Ved 
Kvitbergvatnet ligger det flere hytter, som i utgangspunktet har tillatelse til å benytte 
seg av seks transporter i året. De 4-6 ekstra turene som det søkes om vil ikke gi 
store negative konsekvenser utover annen kjøring.  
 
Verneforskriftene spesifiserer ikke hvem som kan få tillatelse til transport av varer og 
utstyr til hytta, men forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark sier at det er 
hytteeieren som kan få en slik tillatelse. På grunn av denne begrensningen etter 
motorferdselloven, har dette også blitt praktisert i alle verneområder. Vi har likevel 
åpnet for mulighet for at eieren kan gi nær familie/venner eventuelt byggmester (ved 
snekkeroppdrag) mulighet til å utføre transport på vegne av seg selv. Det skal da 
fremvises tillatelse og kjørebok, og en erklæring fra eier selv, om at noen andre 
benytter seg av tillatelsen. Kravet til erklæring bortfaller hvis det er snakk om 
sønn/datter/mor/far av hytteeier.   
 
Sekretariatet mener at det i unntakstilfeller kan åpnes for at andre enn hytteeieren 
kan utføre transporter til og fra hyttene i verneområdene, siden dette ikke 
spesifiseres i verneforskriftene. Slike tilfeller har oppstått tidligere, men da har det 
vært hytteeier som har stått som ansvarlig søker og gir tillatelsen videre til den som 
skal utføre transport.  
 
Til tross for at det finnes en åpning i regelverket for å gi en slik tillatelse, mener 
sekretariatet at det vil være kontroversielt og uheldig å gi denne til andre enn 
hytteeier for å frakte ut innbo, når det ikke er avklart hvem som eier det. Vi mener at 
dette bør skriftliggjøres gjennom en skifteavtale, eller en annen form for enighet, før 
en av partene kan begynne å transportere ned eiendeler fra hytta.   
 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er vurdert, men ikke funnet relevant for saken.  
 
Konklusjon 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Øyvind og Berit Stolpen, men 
åpner likevel for at det kan gis en tillatelse når det foreligger en avtale mellom 
partene.  
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
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Parter i saken: 
Øyvind Stolpen  
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 
Statskog Fjelltjenesten avd. Mo Postboks 63 Sentrum 

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Verneforskrifter for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan 
landskapsvernområde 
 
Miljødirektoratets rundskriv om forvaltning av verneområder – M106-2014
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2022/313-0 

 Saksbehandler: Johan Rova 

Dato: 19.01.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 9/2022 26.01.2022 

 

Motorferdsel til egen hytte - Láhko nasjonalpark - Store Sandvatn - 
Kristen Halsan 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår Kristen Halsan sin søknad om å bruke trasé gjennom 
Láhko nasjonalpark for transport av varer, utstyr og materialer til hytten hans mellom Litle og 
Store Sandvatnet i Gildeskål kommune. 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Mattis Halsan søker, sammen med sin bror Chris Andre, i e-post 06.01.2022 om tillatelse til å 
kjøre snøskuter gjennom Láhko nasjonalpark til faren deres hytte (93/1/8) ved Litle Sandvatnet, 
akkurat utenfor nasjonalparken i Gildeskål kommune. 
 
Til grunn for søknaden skriver Mattis Halsan at å bruke snøskuter med en trasé gjennom 
nasjonalparken, enten via Glombreen fra Glomfjord eller via Fellvann fra Sundsfjord, er den 
eneste muligheten å komme til hytta før midten/slutten av mars hvert år, da fjellveien fra Fykan 
til Navnløs blir brøytet. For kjøringen vil oppmerkede skuterløype fra Glomfjord Røde Kors og 
løype hos Langvann hytteforening bli brukt. Mattis Halsan ønsker 2- eller 3-årig tillatelse om 
mulig. 
 
Sekretariatet svarer i e-post 07.01.2022 til Mattis Halsan at verneforskriften for Láhko 
nasjonalpark ikke gir nasjonalparkstyret mulighet å tillate ren persontransport annet enn for 
varig bevegelseshemmede, men at forskriften åpner opp for å gi tillatelse til transport av varer 
og utstyr til hytter i området og for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid. 
Sekretariatet informerer også om at for hytter som ikke ligger inne i nasjonalparken er det 
ekstra viktig å argumentere for hvorfor det er nødvendig å bruke en trasé gjennom 
nasjonalparken for frakt av varer, utstyr og materialer med snøskuter. For hytter hvor det, så 
snart fjellveien er åpen, er mulig å frakte inn varer og materialer uten å bruke trasé gjennom 
nasjonalparken vil det også være viktig å forklare hvorfor slike transporter må skje allerede i 
januar-februar. Mattis Halsan anbefales å gi tilbakemelding med videre opplysninger om dette, 
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samt en forklaring på om transportmulighetene har endret seg etter at nasjonalparken ble 
opprettet. 
 
Mattis Halsan kompletterer den 11.01.2022, via e-post, søknaden. Han presiserer at de 
planlagte transportene fra Glomfjord eller Sundsfjord vil være transport av gass/ved/annet 
materiell og ikke ren persontransport. Mattis Halsan skriver videre at det er nødvendig å få 
fraktet inn både gass og ved for å kunne bruke hytta i perioden januar-mars. Han håper at det 
åpnes for tillatelse for slike transporter gjennom Lahko NP, og at dette kan løses raskt slik at de 
får benyttet hytten før slutten av mars i år. Som svar på om det skjedd noen endringer i forhold 
etter at nasjonalparken ble opprettet svarer Mattis Halsan at «[e]tter at grottene sør for 
Navnløsvatnet ble tatt med i Lahko NP er det ikke mulig for oss å komme oss til hytta, før 
fjellveien er åpnet uten å kjøre igjennom Lahko NP. Det kunne vi før denne endring av grensen 
kom». 
 
Sekretariatet svarer i e-post 14.01.2022 til Mattis Halsan at saken ikke vil bli behandlet på 
delegert myndighet, men må opp i styret ettersom det tidligere ikke har vært aktuelt med 
motorferdsel gjennom nasjonalparken til hyttene ved Litle og Store Sandvatn. Sekretariatet 
opplyser også om at grensene for nasjonalparken alltid har vært de samme, men at det var en 
del diskusjoner før opprettelsen om hvorvidt området sør for Namnlausvatnet skulle tas inn i 
nasjonalparken eller ikke. Halsan anbefales å legge frem mer informasjon om hvordan 
transport av gass/ved/annet materiell til hytta har vært løst i perioden fra 2012 til i dag og vad 
som gjør at den løsningen ikke lengre fungerer. 
 
Sekretariatet ber i e-post 17.01.2022 også om at Mattis Halsan tydeliggjør om han er eier av 
hytten, eller om han søker på oppdrag av hytteeieren. Dette ettersom tillatelser til transporter 
gis «til hytten» og det betyr at det er hytteeieren som normalt søker om disse tillatelsene og får 
tillatelsen og kjøreboken for ferdselen i nasjonalparken. 
 
Kristen Halsan skriver i e-post 18.01.2022 at han er eier av hytten 93/1/8 ved Sandvatn og at 
han er ansvarlig for søknaden, selv om Mattis Halsan sent inn søknaden. Kristen Halsan 
skriver at dersom han får tillatelse til transport vil den utføres av sønnene Mattis og Chris Andre 
Halsan. 
 
Mattis Halsan kompletterer og fortydliger i e-post 18.01.2022 søknaden med disse 
opplysninger: 
 

 Hytten har tidligere i all hovedsak blitt brukt som sommerhytte og ikke om vinteren. 
 Det er nå kommet til ett generasjonsbytte og nye generasjonen ønsker å bruke hytten 

som helårshytte. I den forbindelse vil det være behov for frakt av div utstyr, som 
ved/gass og generelt annet utstyr vinterstid ved bruk av snøscooter.  

 Søknaden gjelder tillatelse for bruk av oppmerkede løyper gjennom Lahko NP for å 
kunne bruke hytten tidligere. 

 Mattis har fått tillatelse fra Kristen, som er eier på hytten, å søke om dispensasjonen på 
vegne av han. 

 
Hyttens plassering i forhold til veier, parkeringsplasser og øvrige private hytter er sammenfattet 
i kartet nedenfor. 
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Grunnlaget for avgjørelsen 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvalter av Láhko nasjonalpark og skal behandle 
søknader om motorisert ferdsel i dette verneområdet. 
 
Láhko nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 14. desember 2012. Formålet med 
nasjonalparken er i grunn å «bevare et stort naturområde som inneholder et særegent 
naturmangfold med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster som 
er uten tyngre naturinngrep». Formålet inneholder videre en del presiseringer når det gjelder 
verdier knyttet til landskap, geologi og planteliv, samt presiserer at «[a]llmennheten skal gis 
anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt 
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friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging» og at «[f]ormålet omfatter også bevaring av 
det samiske naturgrunnlaget». 
 
Motorferdsel til lands, til vanns og i lufta under 300 meter fra bakken er i grunn forbudt i 
nasjonalparken (§ 3 punkt 6.1), men forvaltningsmyndigheten kan likevel gi tillatelse til: 

 Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til 
hytter i området og til gammen i Kvitsteindalen i samsvar med godkjent forvaltningsplan 
(§ 3 punkt 6.3 bokstav d). 

 Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 
vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger (§ 3 punkt 6.3 bokstav 
e). 

At forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse betyr ikke det at forvaltningsmyndigheten skal gi 
tillatelse, men at forvaltningsmyndigheten kan vurdere om en søknad gir grunnlag for å gi 
tillatelse. 
 
I behandlingen av søknader om tillatelse skal også de miljørettslige prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12 vurderes, jf. naturmangfoldloven § 7. Naturmangfoldloven § 11 
er dog ikke aktuell i denne sak. 
 
Naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget sier i første ledd: 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 
 
Naturmangfoldloven § 9 om føre-var-prinsippet sier: 
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.» 
 
Naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning sier: 
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.» 
 
Naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder sier: 
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.» 
 
Det savnes i dag godkjent forvaltningsplan for Láhko nasjonalpark (jfr. verneforskriften § 3 
punkt 6.3 bokstav d). Ved slike forhold sier vedtektene for nasjonalparkstyret (punkt 6.1) at 
styret skal vurdere om det skal gis særskilte retningslinjer for behandlingen av den typen saker. 
Særskilte retningslinjer for bruk av snøskuter til transport av varer og utstyr til hytter i Láhko 
nasjonalpark er ikke stilt sammen i et spesifikt dokument, men kan leses ut fra den samlede 
praksis som er etablert over tid for behandling av slike søknader og kan sammenfattes slik: 
 

 Hytter inne i nasjonalparken har på senere år blitt innvilget 6 skuterturer per vinter for 
transport av varer og utstyr. Ved særskilte behov i enkelte fal har flere turer blitt 
innvilget. 

 Ut over de 6 turene har det, ved behov, gitts tillatelse til snøskuterturer for transport av 
materialer til vedlikehold og byggearbeid. 
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 Det har blitt satt vilkår med bland annet forbud mot kjøring enkelte dager rundt påske, 
samt for kjøring på natten og midt på dagen. I forbindelse med arbeidet med å ta frem 
forvaltningsplan har det de siste årene vært en prøveordning for å se om det virkelig er 
nødvendig med opphold midt på dagen for å unngå forstyrrelser for friluftslivet. 

 For å unngå risiko for forstyrrelser på rein i kalvingstiden har tillatelser kun blitt innvilget 
frem til 1. eller 2. mai. 

 De seneste årene har det gitts mulighet for hytteeiere å transportere både fra Namnlaus 
og Sundsfjord til hyttene sine. 

 Private hytter rett utenfor nasjonalparken, ved Nedre Navarvatnet og Fellvatnet, har blitt 
vurdert på samme måte som hytter inne i nasjonalparken. Felles for disse hyttene er at 
de ligger langt fra vei (4 - 8 km) også etter at fjellveiene fra Fykan til Namnlaus og 
Sundsfjord til Langvatnet blitt åpnet, og at den korteste eller ved enkelte værforhold 
mest sikre kjøretraséen alltid går gjennom Láhko nasjonalpark og/eller Langvassdalen-
Ruffedalen naturreservat. 

Formuleringer og tilrådninger i verneplanen (kongelig resolusjon) skal også gi veiledning ved 
saksbehandlingen: 

 Verneplanen nevner hyttene ved Sandvatnan i avsnitt 6.5 «Merknader til avgrensning», 
hvor Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) viser til at innspill i oppstartsfasen av 
verneprosessen medførte at bland annet «3 private hytter ved Lille Sandvatn» ble holdt 
utenfor nasjonalparken. 

 Verneplanen poengterer i avsnitt 1.2.3 at når det gjelder naturmangfoldloven § 12, «er 
lokaliseringsalternativer aktuelt å vurdere, bl.a. i forbindelse med tillatelser og 
dispensasjoner til traseer for motorferdsel». 

Vurdering  
Nasjonalparkstyret konstaterer at det tidligere ikke har vært aktuell med tillatelser etter 
verneforskriftens § 3 punkt 6.3 d-e for transporter til hyttene ved Store og Litle Sandvatnet. At 
åpne for transporter til disse hytter gjennom Láhko nasjonalpark vil dermed være av prinsipiell 
betydning og gi presedens. 
 
Nasjonalparkstyret går ut fra at en vesentlig årsak til at hyttene ved Sandvatnan ble holdt 
utenfor nasjonalparken var at det da ville være mulig å utføre transporter til og fra disse hyttene 
uten å være avhengig tillatelser fra verneområdesforvaltningen.  
 
Nasjonalparkstyret noterer at det fremste argumentet fra Halsan er at det er planer på å bruke 
hytten mer vinterstid, og at det da vil være større behov for bland annet ved, gass og 
vinterutstyr. 
 
Styret vurderer at det har tilstrekkelig kunnskap (jfr. naturmangoldloven § 8) for å ta stilling i 
saken. 
  
De private hytter som fra tidligere hatt tillatelse å bruke trasé gjennom nasjonalparken ligger 
samtlige over 4 km unna vei, også etter at fjellveiene til Namnlaus og Langvatnet blitt åpnet. 
Disse hyttene ligger enten inne i nasjonalparken eller på steder hvor det i praksis er nødvendig, 
på sikkerhetsmessige grunder, å kunne bruke en trasé gjennom nasjonalparken for transporter 
til og fra hytten. 
 
Halsans hytte ligger kun 1,6 km fra bilvei når fjellveien fra Fykan til Namnlaus er brøytet i 
midten/slutten av mars. Avstanden mellom bilvei og hytte er da liten og det vill være mulig å få 
mye transportert på noen få dager. Det finnes derfor gode muligheter at i april få fraktet ut ved, 
gass, utstyr og materialer som trenges også for januar-mars nestfølgende vinter. 
Nasjonalparken vil da unngå en økt samlet belastning fra motorferdsel (jfr. naturmangfoldloven 
§ 10). Transport fra Namnlaus vil også gi de korteste transportavstandene (jfr. 
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naturmangfoldloven § 12 sammen med kommentarene om lokalisering i verneplanen avsnitt 
1.2.3).  
 
Nasjonalparkstyret finner derfor at det ikke er grunnlag å åpne til bruk av beltekjøretøy på 
vinterføre gjennom Láhko nasjonalpark for transport av varer, utstyr og materialer til hytter ved 
Store og Litle Sandvatn. 
 
Konklusjon 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vurderer at det ikke finnes grunnlag for å gi tillatelse til 
kjøring gjennom nasjonalparken til Kristen Halsans hytte mellom Litle og Store Sandvatn. 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Parter i saken: 
Mattis Halsan Ole Hillestads Veg 5 
Meløy kommune Gammelveien 5 
Gildeskål kommune Postboks 54 
Statsforvalteren i Nordland Postboks 1405 
Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Per 
Thomas Kuhmunen 

Saltfjellveien 2086 

Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 
Kristen Anders Halsan Havneveien 1 

 
 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Verneforskrift for Láhko nasjonalpark FOR-2012-12-14-1314 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2012-12-14-1314?q=forskrift%20om%20lahko  
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  Arkivsaksnr: 2022/203-0 

 Saksbehandler: Marte Turtum 

Dato: 13.01.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 10/2022 26.01.2022 

 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra verneforskrift - flytting 
og utvidelse av uthus Sjunkan gård 1845/71-12 - Per-Arne Gabrielsen 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir dispensasjon til Per Arne Gabrielsen og Nina 
Strømdal til flytting, gjenoppbygging og utvidelse av uthus på gården sin i Sjunkan, 
1845/71-12. Dispensasjonen er gitt etter naturmangfoldloven § 48, med følgende vilkår: 
 

- Tillatelsen gjelder flytting og gjenoppbygging av uthus inntil 40m2. Dette er 
medregnet takoverstikk, trapp og platting (uansett høyde over terrenget).  

- Uthuset skal bygges i tømmer som beskrevet i søknaden.  
- Byggemateriale og søppel skal sikres underveis, og fjernes etter endt 

byggeperiode. Ubehandlet trevirke kan brennes på stedet.  
- Denne dispensasjonen er gjeldende i 4 år, ut 2025. Det må søkes om ny 

dispensasjon, dersom bygget ikke er påbegynt innen utgangen av 2025. 

 
 
 
 
Bakgrunn 
Per Arne Gabrielsen har i vært i kontakt med sekretariatet både per telefon (05.01.2022 
og 12.01.2022) og mail (09.01.2022). Gabrielsen og kona Nina Strømdal har tatt over 
eiendommen 1845/71-12 og ønsker å rive gammelt uthus i dårlig forfatning, og søker 
om tillatelse til å bygge nytt. De ønsker å flytte uthuset på grunn av terrenget, samt å 
bygge det noe større enn det gamle. De har planer om å restaurere og vedlikeholde 
resten av gården også, og trenger derfor lagerplass til diverse utstyr. Bygget vil bli satt 
opp av laftet tømmer. Tømmeret skal hentes fra granfeltet bak gården, og sages på 

43



stedet. Sålen blir støpt plate. Uthuset vil bli ca. 25m2 innvendig, og ca. 36 m2 utvendig 
med takutstikk. Innvendig høyde vil bli 2,40, og takvinkelen ca. 26 grader.  
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre forvalter Sjunkhatten nasjonalpark, og skal 
behandle søknader om dispensasjon fra verneforskriften.  

Sjunkhatten nasjonalpark ble oppretta ved kongelig resolusjon av 5. februar 
2010.  
 
Formålet med vernet er å ta vare på et stort, sammenhengende og 
villmarksprega naturområde som inneholder særegne, representative 
økosystemer og landskap, og som er uten tyngre inngrep. Formålet med 
nasjonalparken omfatter: 
 

 bevaring av et fjord- og høgfjellsøkosystem med et egenarta og variert biologisk 
mangfold, 

 bevaring av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell, 
 bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytning til vannog 

våtmarkssystemer, og anna biologisk mangfold som preger området, 
 bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutforma landskap, 
 bevaring av vakker og særprega vassdragsnatur, 
 bevaring og sikring av kulturminner, 
 bevaring og sikring av grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes 

biologisk eller geologisk materiale fra dem. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
 
Allmennheten, med særlig fokus på barn og unge, skal gis anledning til uforstyrret 
naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av 
teknisk tilrettelegging.  
 
Det finnes ikke åpning i verneforskriften for å tillate tiltaket det søkes om, og søknaden 
blir derfor behandlet etter § 48 i naturmangfoldloven (Nml.).  
 
Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 jf. 
naturmangfoldlovens § 7. 

 
Vurdering  
Per Arne Gabrielsen og Nina Strømdal søker om å flytte og gjenoppbygge uthuset på 
gården sin i Sjunkan.  
 
Utgangspunktet er at verneområdene er beskyttet mot utbygging av enhver art. I alle 
våre verneområder er det praktisert at hytter kan utvides til 80 m² inkludert uthus, og for 
Sjunkhatten er dette forankret i retningslinjene i gjeldende forvaltningsplan. For de 
gamle gårdene i grenda Sjunkan er det egne retningslinjer. Fritidseiendommene som 
tidligere har vært drevet som småbruk har en større bygningsmasse i utgangspunktet. 
Retningslinjene i forvaltningsplanen sier at det totale arealet for bygningsmassen for de 
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aktuelle gårdene i Sjunkan, som inkluderer både gårdshus, låve og uthus samt 
veranda, ikke bør overstige et totalareal på 160 m².  
 
Bakgrunnen for utbyggingsforbudet i nasjonalparken er at landskapet, som er uten 
tyngre inngrep, er verne mot inngrep. Sjunkan er i dette tilfellet litt spesielt, da det her 
finnes en rekke gårder og større bygninger. Sjunkan fremstår mer som et 
kulturlandskap enn et urørt naturområde, der gårdene har sin naturlige plass og hører 
til i landskapet. Det er derfor naturlig å behandle saker om utbygging/ utvidelser/ 
gjenoppbygging osv. på en annen måte enn fritidseiendommene ellers i Sjunkhatten. I 
verneprosessen for Sjunkhatten foreslo også Fylkesmannen i sin tid å trekke Sjunkan 
ut av nasjonalparken, slik det er gjort i Vassvika. Direktoratet for naturforvaltning på sin 
side ville begrense antall lommer inne i sentrale deler av nasjonalparken, og viste til at 
Vassvika hadde fast bosetning mens Sjunkan kun hadde fritidsboliger. 
Miljødepartementet sluttet seg til direktoratets vurderinger, og at forskriften heller måtte 
tilpasses til dette.  
 
Hva som er bakgrunnen for totalarealet (160 m²) som er satt for bygningsmassen på 
gårdene i Sjunkan jf. retningslinjene i forvaltningsplanen er ikke gått inn i. Vi finner det 
litt paradoksalt at våningshus, låve og uthus ikke kan være større enn to ordinære 
hytter. Etter diskusjoner i sekretariatet har vi konkludert at vi i denne saken ser bort fra 
disse retningslinjene om de 160 m2 totalareal for bygningsmasse på gårdene. Dette er 
begrunnet i refleksjonen i avsnittet over. I tillegg mener vi det er svært positivt at 
gårdene blir vedlikeholdt og tatt vare på, og dersom det er behov for f.eks. større uthus 
for å oppbevare utstyr til å gressklipper/ slåmaskin, materiell og utsyr bør dette tillates. 
Det søkes om å utvide uthuset til 25 m2, utvendig mål med takutstikk 36m2. Det står 
ikke noe om trapp i søknaden. Vi gir innstiller på at det kan bygges 40 m2, inkludert 
takutstikk og trapp.  
 
Verneforskriften for Sjunkhatten åpner ikke opp for å tillate flytting, utvidelse og 
gjenoppbygging av bygninger slik det er søkt om i denne sak, og søknaden behandles 
derfor etter den generelle dispensasjonsparagrafen i naturmangfoldloven. Nml. § 48 
sier at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke 
strider mot formålet og påvirker verneverdiene nevneverdig. Som argumentert for i 
avsnittene over er det vurdert at tiltaket ikke vil påvirke verneverdiene og at tiltaket ikke 
strider mot verneformålet. Sekretariatet innstiller derfor positivt i denne saken.  
 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt, og føre-var-prinsippet kommer derfor ikke 
til anvendelse. Nml. §§ 10- 12 er ikke aktuelle i denne saken, og er derfor ikke vurdert 
 
Vi gjør oppmerksom på at motorferdsel i forbindelse med hogst av gran til 
byggemateriale må søkes om, og at dette ikke omfattes av denne sak.  
 
 
Konklusjon 
Sekretariatet innstiller på at det gis dispensasjon til å gjenoppbygge nytt uthus på ny 
plassering, med et totalareal på 40 m2, inkludert takutstikk og trapp.  
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
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