
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Telefonmøte
Dato: 13.09.2013
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Eva-Stina Anderson Nestleder
Arne B. Vaag Medlem

Merknader

Eva-Stina Anderson forlot møtet ca kl. 11.00, og deltok ikke 
under sluttbehandlingen av sak 30 og 31.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling

Ole Petter Rundhaug Nasjonalparkforvalter
Hanne Etnestad Nasjonalparkforvalter

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

AU 
29/2013

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon for utflyging av elg med helikopter 
fra dalførene i Saltfjellet - Statskog Helgeland

2013/5248

AU 
30/2013

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til transport av 
utstyr i forbindelse med elgjakt - Lars Petter 
Røssvoll

2013/4819

AU 
31/2013

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark/Saltfjellet 
landskapsvernområde- Søknad om dispensasjon 
til bruk av jernhest/ATV med beltesats til transport 
av elgslakt - Statskog Salten

2013/5948

AU 
32/2013

Rago nasjonalpark - Dispensasjon for 
helikoptertransport til Fjellrosen - Fauske og 
Sørfold jeger- og fiskeforening

2012/162

AU 29/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for 
utflyging av elg med helikopter fra dalførene i Saltfjellet - Statskog Helgeland

Forslag til vedtak

Statskog Helgeland gis dispensasjon fra verneforskriftene for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark for begrensa bruk av helikopter i forbindelse med utfrakting av elgslakt, jamfør 
kapittel IV, punkt 4.1og punkt 4.3 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark.

Transporten skal koordineres via Statskog Helgeland som også er ansvarlig for at vilkårene 
oppfylles i forhold til det enkelte jaktlag.

Vilkår for dispensasjonen:
 Det skal tas hensyn til eksisterende dyreliv ved flyging og forstyrrelse skal begrenses i 

størst mulig grad
 Enhver form for terrenginngrep i forbindelse med landingsplass tillates ikke. 
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne
 Dispensasjonen gjelder kun for frakt av elgslakt ut av fjellet og gjelder ikke for transport 

av utstyr og personell
 Dispensasjon gjelder for Bjøllådalen, Blakkådalen, Stormdalen/Tespdalen og 

Glomdal/Vesterdalen
 Dispensasjonen gjelder for samlet inntil åtte turer per år – 2 turer pr. jaktområde
 Dispensasjonen gjelder for 5 års-perioden 2013 – 2017
 Oppsynet skal varsles når dispensasjonen benyttes
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AU’s behandling:

Innspill fra Eva-Stina Anderson om at jaktlagene bør ta kontakt med reinbeitedistriktene 
Hestemannen/Strandtindene og Saltfjellet før helikoptertransporten utføres.

Innspill fra Siv Mossleth om å fjerne teksten «gjelder ikke for transport av utstyr og personell» i 
strekpunkt fire under vilkår, på grunn av at det er presisert i vilkårene at dispensasjonen kun 
gjelder for frakt av elgslakt.

Forslag om å redusere dispensasjonsperioden slik at en kan ta hensyn til forvaltningsplanens 
konklusjoner når den foreligger endelig godkjent. AU drøftet ulike alternativ og konkluderte 
med at det gis dispensasjon for perioden 2013-2016. 

AU’s vedtak – enstemmig:

Forslag til vedtak

Statskog Helgeland gis dispensasjon fra verneforskriftene for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark for begrensa bruk av helikopter i forbindelse med utfrakting av elgslakt, jamfør 
kapittel IV, punkt 4.1og punkt 4.3 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark.

Transporten skal koordineres via Statskog Helgeland som også er ansvarlig for at vilkårene 
oppfylles i forhold til det enkelte jaktlag.

Vilkår for dispensasjonen:
 Det skal tas hensyn til eksisterende dyreliv ved flyging og forstyrrelse skal begrenses i 

størst mulig grad
 Enhver form for terrenginngrep i forbindelse med landingsplass tillates ikke. 
 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. De enkelte jaktlag gis 

informasjon om kontaktpersoner i de respektive reinbeitedistrikt.
 Dispensasjonen gjelder kun for frakt av elgslakt.
 Dispensasjon gjelder for Bjøllådalen, Blakkådalen, Stormdalen/Tespdalen og 

Glomdal/Vesterdalen
 Dispensasjonen gjelder for samlet inntil åtte turer per år – 2 turer pr. jaktområde
 Dispensasjonen gjelder for 4 års-perioden 2013 – 2016
 Oppsynet skal varsles når dispensasjonen benyttes

AU 30/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften til transport av utstyr i forbindelse med elgjakt - Lars Petter 
Røssvoll

Forslag til vedtak

Søknad datert 27.juni 2013 om dispensasjon fra § 4 i vernebestemmelsene for Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark avslås begrunnet i at verneforskriften ikke gir hjemmel for denne type 
transport og vilkårene for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven §48 ikke er oppfylt. 



Styret ber om at spørsmålet om helikoptertransport av utstyr i forbindelse med elgjakt vurderes i 
forbindelse med revisjonen av verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 13.09.2013 

AU’s behandling

AU mener i lys av høringsrunden i styret at denne saken bør behandles i ordinært styremøte
24.september 2013.

AU støtter enstemmig ikke sekretariatets innstilling i saken og mener det er hjemmel i 
verneforskriftens kap. IV, pkt. 4.3 til å gi dispensasjon til transport av utstyr i forbindelse med 
elgjakt i nasjonalparken. En finner det riktig å fremme egen innstilling til styret. 

AU’s vedtak – innstilling til styret 24.september 2013

Søknad datert 27.juni 2013 fra Lars Petter Røssvoll om dispensasjon fra kap. IV i 
vernebestemmelsene for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark innvilges med hjemmel i pkt. 4.3.
Det gis tillatelse til en landing med helikopter i området ved reineiernes gamme ved hengebrua 
over Kvitsteinelva.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder for tidsrommet 24.9 – 1.10. i årene 2013-2016.
- Landingen skal utføres slik at den på best mulig måte ivaretar hensyn til dyreliv og annen 
ferdsel i området.
- Terrenginngrep i forbindelse med landingsplass tillates ikke.
- Det skal tas hensyn til rein på beite og Saltfjellet reinbeitedistrikt skal underrettes før flyging.

Det forutsettes tillatelse fra kommunen etter motorferdselloven og tillatelse fra grunneier. 

Begrunnelse:
Det vises til Fylkesmannens vurdering i en klagesak av 2011, hvor transport av utstyr framstår 
som et akseptert nytteformål. Uttransport av kjøtt også er et akseptert nytteformål. 
I tillegg er det viktig at det kan jaktes effektivt i området for å sikre en god forvaltning av 
elgstammen.

AU 31/2013 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark/Saltfjellet 
landskapsvernområde- Søknad om dispensasjon til bruk av jernhest/ATV 
med beltesats til transport av elgslakt - Statskog Salten

Forslag til vedtak

Søknadene fra Harald Sæterhaug og Freddy Olsen om bruk av ATV med beltesats til transport 
av elgslakt avslås med hjemmel i i nml. § 48.

Statskog SF gis på vegne av jaktlag som har kjøpt elgjakt dispensasjon fra motorferdsels-
forbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan 



landskapsvernområde for bruk av jernhest til utfrakting av skutt elg. I de tilfeller det ikke er 
mulig å bruke jernhest (primært på grunn av mye snø) gis det alternativt lov til å benytte 
snøskuter eller helikopter. 

Dispensasjonen gis fra følgende punkter i verneforskriftene:
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: Kapittel IV, punkt 4.3
Saltfjellet landskapsvernområde: Kapittel IV, punkt 8 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.
Gåsvatnan landskapsvernområde: Kapittel IV, punkt 8 med hjemmel i §48 i naturmangfoldloven

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen gjelder for årene 2013-2017
- Dispensasjonen gjelder kun for frakt av elgslakt, og ikke transport av personell eller
utstyr. Langs opparbeidet traktorveg til Jarbrufjell gård tillates brukt ATV.
- Hvis det er rein i området, skal det tas hensyn til denne
- Før snøskuter eller helikopter benyttes, skal det gis melding til oppsynet ved Kristian Sivertsen 
på telefon 988 42329
- I de tilfeller at det skal benyttes helikopter, skal dette koordineres av Statskog Salten
Snøskuter kan kun benyttes om det blir store mengder snø
- Tiltak/skade på grunn og vegetasjon for å øke framkommeligheten tillates ikke.
- Tillatelse fra kommune må innhentes.
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AU’s behandling

AU mener i lys av høringsrunden i styret og at kun 2 medlemmer deltar i AU-møtet når saken 
behandles, at den bør behandles i ordinært styremøte 24.september 2013.

AU er delt i sin innstilling i saken.

Representanten Arne B. Vaag støtter sekretariatets innstilling og mener det er viktig å avvente 
MD’s behandling av klagesak vedrørende bruk av ATV med beltesats før etablert 
forvaltningspraksis endres. Elgtrekk/jernhest er beste løsning i dag og påpeker også at det er en 
vesentlig forskjell mellom ATV som motorkjøretøy og elgtrekk/jernhest som transportmiddel. 
Dialogen med Statskog for å sikre en enhetlig praksis og forvaltning ses på som positivt. 
Hvorvidt det skal tillates barmarkskjøring i Riebbivagge bør vurderes nærmere av styret.

Representanten Siv Mossleth støtter behovet for samordning og enhetlig praksis der Statskog gis 
dispensasjon som omsøkt. Samtidig mener hun det bør kunne åpnes for bruk av ATV med 
beltesats på strekninger hvor dette ikke skader verneverdiene. På denne bakgrunn forslås slik 
dispensasjon gitt til Harald Sæterhaug:

Harald Sæterhaug gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde for motorisert transport av felt elg fra Kvitbergvatnet 
til Jarbrufjell gård. Dispensasjonen gis fra kap. IV, pkt. 4.1 i verneforskriften for nasjonalparken med 
hjemmel i kap. IV pkt.4.3, tredje strekpunkt, og fra kap. IV, pkt. 7 i verneforskriften for 
landskapsvernområdet med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:
* Dispensasjonen gjelder for bruk av èn (1) 4-hjuls motorsykkel, ATV, med belter 
   langs gangstien mellom Jarbrufjell gård og opp til Kvitbergvatnet.
* Dispensasjonen gjelder kun frakt av felt elg.



* Dispensasjonen gjelder 1 tur pr. felt elg på kvoten
* Det skal kjøres på en måte som ikke skader terrenget eller gir unødvendig skade på vegetasjonen
* Dispensasjonen gjelder for lovlig elgjakt i 2013.
* Oppsynet v/Statskog Fjelltjenesten, tlf. 98842329, skal varsles etter at elgen er felt, og før kjøring
   gjennomføres.

Sekretariatet vil påpeke viktigheten av at det settes strenge vilkår til bruk av barmarkskjøretøy, 
hastighet og kjøremåte har stor betydning for hvilke skader kjøretøyet gjør i terrenget. Vilkårene 
skal angi hva en gir tillatelse til for at transporten ikke skal skade naturverdier.

AU’s vedtak – innstilling til styret 24.september 2013

Ingen innstilling har flertall i AU.

AU 32/2013 Rago nasjonalpark - Dispensasjon for helikoptertransport til 
Fjellrosen - Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening

Forslag til vedtak

Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening gis dispensasjon fra kap.III pkt 2.4 a) i 
verneforskriften for Rago nasjonalpark for helikoptertransport i forbindelse med gjenreising
av hytta Fjellrosen ved Litlverivatnet.
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens dispensasjonsbestemmelse, jf nml § 
48, for lavtflyging og landing med helikopter ved Litlverivatnet i forbindelse med avsluttende 
arbeid på hytta. Avgjørelsen er tatt 

Dispensasjonen har følgende vilkår:

Vilkår for helikoptertranporten:
* Forvaltningsmyndigheten skal informeres så snart som mulig når dato for flygingen 

skal utføres
* Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) turer med et helikopter.
* Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) dager i løpet av september 2013
* Dispensasjonen skal tas med ved transporten og forevises ved kontroll.
* Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.
* Det skal tas hensyn til rein på beite – Duokta reinbeitedistrikt v/Signar Pavall, tlf: 

41557680, bør kontaktes før transporten.
* Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av transporten. Kontaktperson

er Tore Veisetaune, tlf: 91627036.
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AU’ vedtak etter høringsrunde i styret med e-post – enstemmig:

Som innstillingen


