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AU 
19/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til bruk av snøscooter til transport 
av utstyr og ved til hytte ved Færøyvalen - Espen 
Melvik

2012/2260

AU 
20/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til bruk av snøscooter til transport 
av utstyr og ved til hytte ved Litjvatnet – Paal 
Eddie Pettersen

2012/2358

AU 
21/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon fra motorferdselforbudet - Saltdal 
sausankerlag

2012/2557

AU 
22/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til bruk av snøscooter til transport 
av utstyr og ved til hytte ved Olånsodalen - Bjørn 
Erik Solvang

2012/2243

AU Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark/ Saltfjellet 
23/2012 landskapsvernområde – Dispensasjon til transport 

av utstyr og personell med skuter i forbindelse med 
filmopptak – NRK Nordland 

AU Gåsvatnan landskapsvernområde – Dispensasjon 
24/2012 motorferdsel vedtransport Jordbruhytta – Bodø og

omegn turistforening

AU 19/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon - Espen 
Melvik

AUs vedtak – enstemmig: 

Vedtak 1 

Espen Melvik gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark
for bruk av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved Færøyvatnet, via løype fra 
Røsvik om Gunnelengvatn, Korsvikvatn og Færøyvatn, samt løype fra Åkervik til Færøyvatn. 
Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 
forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.

Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt.



- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter 

fornødvendig frakt av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 

1. mai. 

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april 

gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00.

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 

forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.  

Vedtak 2 

Espen Melvik gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark 
for bruk av snøskuter i forbindelse med vedhogst til hytte ved Færøyvatnet. Dispensasjonen gis 
etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:

- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til to (2) dager pr. sesong
(ubegrensa antall turer per dag), og kjøring skal følge etablert løype og korteste mulig 
trasè fra hogstområde (Bakkskogen) til hytte.

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015. Dispensasjon gjelder for 

perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter.
- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt 

kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved 
utfylling av kjørebok.

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.

Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen.

AU 20/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til bruk av 
snøscooter til transport av utstyr og ved til hytte ved Litjvatnet - Rosita 
Leirvik



AUs vedtak – enstemmig: 

Vedtak 1

Paal Eddie Pettersen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten 
nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved Litjvatnet fra 
Røsvik. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark 
og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.

Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt.

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015.

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter 

fornødvendig frakt av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 

1. mai. 

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april 

gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00.

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 

forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.  

Vedtak 2

Paal Eddie Pettersen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten 
nasjonalpark for bruk av snøskuter i forbindelse med vedhogst til hytte ved Litjvatnet. 
Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 
forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Vilkår for dispensasjonen:

- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til to (2) dager pr. sesong
(ubegrensa antall turer per dag), og kjøring skal følge løype på kartet og korteste mulig 
trasè fra hogstområde (Korsvik) til hytte.

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2015. Dispensasjon gjelder for 

perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter.
- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt 

kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved 
utfylling av kjørebok.

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.



Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen.

AU 21/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselforbudet - Saltdal sausankerlag

AUs behandling: Forslag fra Siv Mossleth om at punktet om kommunens tillatelse strykes på 
bakgrunn av at dette er unntatt i motorferdselsloven. Arne B. Vaag støttet forslaget. 

AUs vedtak – enstemmig: 

Vedtak

Saltdal sauesankelag v/ Per Arne Knædal, gis dispensasjon fra kap.
IV, punkt 7 i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde for begrenset bruk av 
snøskuter på snødekt mark til utkjøring av saltslikkesteiner og transport av ved til gjeterhytte i 
Sørdalen. Dispensasjonen gis med hjemmel i kap. VI, pkt. 3 i verneforskriften for 
landskapsvernområdet.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for området Skjevelfjellet – Kvitbergvatnet og Sørdalen, se vedlagt kart. 

 All kjøring utenom angitte formål og område er forbudt.

 Dispensasjonen gjelder for en (1) tur med to (2) snøscootere for utkjøring av saltslikkesteiner i 

området Skjevelfjellet - Sørdalen, og to (2) turer med to (2) snøscootere for transport av ved opp 

til gjeterhytta i Sørdalen. 

 Dispensasjonen gjelder fram til 30.april 2012 – 2014.

 Ved alle kjøreoppdrag skal kjelke/doning være tilkoplet snøscooteren.

 Nødvendig tillatelse fra grunneier må foreligge.

 Hvis det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne.

 Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføringen av transportoppdraget, og

forevises ved kontroll.

 Vedlagt kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstsyre, 

Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og seneste 01.08.2014.

 Før dispensasjonen benyttes skal det gis melding til Fjelltjenesten v/ Kristian Sivertsen

(tlf: 98842329).



AU 22/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til bruk av 
snøscooter til transport av utstyr og ved til hytte ved Drogevatnet - Bjørn 
Erik Solvang

AUs vedtak – enstemmig: 

Bjørn Erik Solvang gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten 
nasjonalpark for bruk av snøskuter til frakt av bagasje, utstyr og ved til egen hytte ved
Olånsodalen fra Forsheim i Øvre Valnesfjord. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i 
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark.

Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt.

- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.

- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2014.

- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter

fornødvendig frakt av utstyr, ved og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar 

t.o.m. 1. mai. 

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april 

gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00.

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.

- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.

- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.

- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 

forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.

AU 23/2012 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark/Saltfjellet 
landskapsvernområde - Dispensasjon til transport av utstyr og personell  med 
skuter i forbindelse med filmopptak - NRK Nordland

AUs behandling: 

Vedrørende saksbehandlingsrutiner for motorferdselssaker ser AU det som viktig at saken tas 
opp med administrativt kontaktutvalg med sikte på å finne gode og effektive løsninger.  

AUs vedtak – enstemmig: 

Vedtak 1:

NRK Nordland gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde (jfr. kap. IV, punkt 8 i verneforskriften) og
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jfr. kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften) til transport av 
personer og utstyr med skuter Semska – Midtistua i anledning filmopptak



Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i 
verneforskriftene

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:

- Formålet er transport av personell og utstyr på strekningen Semska-Midtistua i forbindelse med 
reportasje om Alberthaugen skole 

- Dispensasjonen gjelder kjøring med inntil 2 skutere på dagene 18. og 19.april 2012. 
- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet.
- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll. 
- Dersom det er rein i området, skal det vises særlige hensyn. 

Vedtak 2:

Styret ber sekretariatet legge fram sak til styremøtet 30.mai 2012 vedrørende 
saksbehandlingsrutiner for motorferdselssaker. I saken bør det fremmes forslag til 

- hvilke tidsfrister og formelle krav som må være oppfylt før saker kan behandles  i AU og styret.
- hvilken informasjon styret bør gå ut med til brukerne av verneområdene.

AU 24/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon motorferdsel 
vedtransport Jordbruhytta - Bodø og Omegns turistforening

AUs vedtak – enstemmig: 

Bodø og Omegns Turistforening gitte dispensasjon (AU-sak nr. 54/11 02.03.11) fra forbudet 
mot motorferdsel i Gåsvatnan landskapsvernområde for transport av ved, gass og utstyr til 
Jordbruhytta utvides med 3 turer i april 2012.

Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kap. IV, punkt 7 med hjemmel i kapittel VI, punkt
2.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
- All kjøring utenom angitte formål og etter kjørerute langs traktorvei fra Solpen fram
til Jordbruhytta er forbudt
- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge
- Dispensasjonen gjelder for perioden 16. mars – 31. april 2012.
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen gjelder mellom 07:00 og 23:00. Transporten skal om mulig
begrenses til ukedager.
- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 3 turer for transport av ved,
gass og utstyr.
- Vedlagt kjørebok føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8255 
Røkland etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.12
- Dispensasjon og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.




