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27.06.2012 

Bakgrunns opplysninger i saken: 

Fylkesmannen i Nordland påklaget vedtak i brev datert 21.07.2011 at Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre ga dispensasjon for bruk av ATV for tilsyn og sanking av sau på beite fra 
Nordlund gård v/Jarbrufjell til hytte ved Kvitbergvatnet for 2011. Miljøverndepartementet har i 
brev datert 22. juni 2012 tatt Fylkesmannens klage til følge og avslått søknad om tillatelse til 
barmarkskjøring med ATV fra gården Nordlund av Jarbrufjell fram til Stolpen-hytta ved 
Kvitbergvatnet.  

Stolpen gård har i søknad datert 14.05.2012 søkt om en ny tillatelse for bruk av ATV for tilsyn 
og sanking av sau for 2012 og fremover for strekningen Stolpen gård – Kvitbergvatnet. Saken 
ble fremlagt på styremøte 30.05.2012 hvor følgende ble vedtatt: 

Styrets vedtak– enstemmig i styremøte den 30.05.2012 i sak 55/2012:

Saken oversendes AU for behandling når vedtak foreligger fra MD i klagesaken. Dette
forutsettes å kunne skje i løpet av 14 dager.

Etter at klagebehandling fra Miljøverndepartementet ble fullført ble saken fremlagt for AU til 
behandling. Følgende ble innstilt fra sekretariatet:  

Forslag til vedtak

Stolpen gård ved Steinar og Øyvind Stolpen gis med dette avslag på søknad om dispensasjon for 
fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark for å bruke ATV i forbindelse med tilsyn og sanking av sau på utmarksbeite ved 
Kvitbergvatnet. Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriftens kapittel IV punkt 7, med 
hjemmel i kapittel VI, punkt 3 andre ledd for landskapsvernområdet og for nasjonalparken fra 
forskriftens kapittel IV, pkt. 4.1 med hjemmel i kapittel IV, punkt 4.3, tredje ledd.

AU`s vedtak – vedtatt med 2 mot 1 stemmer. Mindretallet stemte for innstillingen:

Stolpen gård ved Steinar og Øyvind Stolpen gis med dette dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapvernområde for å bruke ATV på atkomstvegen
opp til fjellgården Nordlund av Jarbrufjell i forbindelse med tilsyn av sau på utmarksbeite.



Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kapittel IV punkt 7, med hjemmel i kapittel VI, punkt 3 
andre ledd.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder kun for kjøring på den eksisterende atkomstveien, fra
vernegrensa ved Tverrlimyra og fram til gården Nordlund av Jarbrufjell. Traseen er vist 
på vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder i forbindelse med tilsyn av sau på beite.

 All kjøring utenom angitte formål og trasè er forbudt.

 Dispensasjonen gjelder ikke for persontransport eller personer utover de nevnt med navn 
i vedtaket.

 Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) turer pr. uke med en (1) ATV i beitesesongen 
2012 og 2013. Beitesesongen defineres her til perioden 15. juni - 15. september.

 Tillatelse fra grunneier må foreligge.

 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal medbringes på hver tur og forevises ved kontroll. 
Ved endt sesong skal kjøreboka sendes inn til Midtre Nordland 
Nasjonalparkstyre, Storjord, 8255 Røkland innen 01.12.2013.

Miljøverndepartementet har tatt klagen fra fylkesmannen i Nordland til følge og avslår Stolpen 
gårds søknad om tillatelse til barmarkskjøring med ATV fra gården Nordlund av Jordbrufjell 
fram til Stolpen-hytta ved Kvitbergsvatnet.

Stolpen gård ved Steinar og Øyvind Stolpen gis med dette avslag om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
for å bruke ATV i forbindelse med tilsyn og sanking av sau på utmarksbeite på 
strekningen gården Nordlund av Jarbrufjell - Kvitbergvatnet.

Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriftens kapittel IV punkt 7, med hjemmel i kapittel VI, 
punkt 3 andre ledd for landskapsvernområdet og for nasjonalparken fra forskriftens kapittel IV, 
pkt. 4.1 med hjemmel i kapittel IV, punkt 4.3, tredje ledd.

AU`s behandling: 

Siv Mossleth mente at innstillingen fra sekretariatet innskjerper motorferdselsforbudet mer enn 
klagebehandlingen har lagt grunnlag for, og mener enn bør kunne gi den samme tillatelse som 
Fylkesmannen har gjort de tre foregående årene. Følgende forslag fra representanten ble 
fremmet: 

Stolpen gård ved Steinar og Øyvind Stolpen gis med dette dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapvernområde for å bruke ATV på atkomstvegen
opp til fjellgården Nordlund av Jarbrufjell i forbindelse med tilsyn av sau på utmarksbeite.

Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kapittel IV punkt 7, med hjemmel i kapittel VI, punkt 3 
andre ledd.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:



 Dispensasjonen gjelder kun for kjøring på den eksisterende atkomstveien, fra
vernegrensa ved Tverrlimyra og fram til gården Nordlund av Jarbrufjell. Traseen er vist 
på vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder i forbindelse med tilsyn av sau på beite.

 All kjøring utenom angitte formål og trasè er forbudt.

 Dispensasjonen gjelder ikke for persontransport eller personer utover de nevnt 
med navn i vedtaket.

 Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) turer pr. uke med en (1) ATV i beitesesongen 
2012 og 2013. Beitesesongen defineres her til perioden 15. juni - 15. september.

 Tillatelse fra grunneier må foreligge.

 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal medbringes på hver tur og forevises ved kontroll. 
Ved endt sesong skal kjøreboka sendes inn til Midtre Nordland 
Nasjonalparkstyre, Storjord, 8255 Røkland innen 01.12.2013.

Miljøverndepartementet har tatt klagen fra fylkesmannen i Nordland til følge og avslår Stolpen 
gårds søknad om tillatelse til barmarkskjøring med ATV fra gården Nordlund av Jordbrufjell 
fram til Stolpen-hytta ved Kvitbergsvatnet.

Stolpen gård ved Steinar og Øyvind Stolpen gis med dette avslag om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
for å bruke ATV i forbindelse med tilsyn og sanking av sau på utmarksbeite på 
strekningen gården Nordlund av Jarbrufjell - Kvitbergvatnet.

Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriftens kapittel IV punkt 7, med hjemmel i kapittel VI, 
punkt 3 andre ledd for landskapsvernområdet og for nasjonalparken fra forskriftens kapittel IV, 
pkt. 4.1 med hjemmel i kapittel IV, punkt 4.3, tredje ledd. 

Forslaget ble støttet av Eva-Stina Andersson, mens Arne Bjørn Vaag mente at det ikke burde 
være nødvendig med en ny søknad for delstrekningen Stolpen gård – Nordlund gård. Det ble 
imidlertid påpekt fra Vaag at sekretariatet måte gis mulighet til å gjøre vurdering av saken opp 
mot forskrift/regelverk før endelig vedtak fattes av AU.  

Forslaget som ble fremmet er begrunnet med følgende: 

Siden kjøringen vil foregå etter en opparbeidet veg med begrensninger i trase og antall turer 
vurderes kjøringen ikke å være i strid med verneformålet.

Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at begrenset ferdsel med en ATV på traktorveien mellom Stolpen 
og Nordlund gård vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 

Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Kjøringen vil foregå kun langs 
opparbeidet vei, med dette vil kjøring ikke skade naturmangfoldet og vurderes å ikke være i strid 
med verneformålet. 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 



Kjøringa det er søkt om i dette tilfellet er langs opparbeidet vei, og i et såpass begrenset omfang 
at det ikke vil medføre for stor belastning på området. 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken.

Sekretariatets vurderinger: 

Etter at forslaget fra AU representanten ble fremmet har sekretariatet kommet med anbefalinger 
om at før en vedtar å gi tillatelse til strekningen Stolpen gård-Nordlund gård v/ Jarbrufjell, må 
sekretariatet gis anledning til å vurdere saken i forhold til verneforskrift, forvaltningsplan, 
naturmangfoldloven, konsekvenser m.m. Det er påpekt at en kan ikke bare automatisk 
viderefører tidligere gitte tillatelser uten en konkret vurdering. I denne forbindelse er det henvist 
til tidligere sak (AU-sak 117/2011) der en har fattet vedtak uten saksforberedelser fra 
forvalterne. 

Sekretariatet har i saksfremlegget redegjort overfor AU at en i saksfremlegget vurdert saken ut i 
fra faktiske opplysninger i søknaden, der det søkes for strekningen Stolpen gård-Kvitbergvatnet. 
Det ble vurdert å gi avslag i søknaden på bakgrunn av verneverdiene med henvisning til 
klagebehandling fra Miljøverndepartementet. 

Det er ikke tatt med en egen alternativ vurdering av å gi tillatelse for deler av strekningen 
Stolpen gård-Nordlund gård v/ Jarbrufjell da dette ikke var fremmet av søker som et alternativ. 
Hvis det skulle vurderes en alternativ kjørerute måte søker kontaktes for å avklare om det er 
ønskelig å søke på dette alternativet. Sekretariatet har foreslått å legge frem en ny sak innen 2-3 
virkedager med vurdering for strekning Stolpen gård-Nordlund gård. Dette er avslått av flertallet 
av AU med begrunnelse at en har nok opplysninger i saken til å kunne fatte vedtak og en ser det 
som unødvendig å bruke mer tid.    

Sekretariatet har påpekt at å gå inn for en slik årlig dispensasjonspraksis i dette omfanget, vil 
fort kunne være i strid med verneforskriften og gjeldende regler. Det er ellers ikke stilt som 
vilkår at kommunens tillatelse skal innhentes i saken som det er i tidligere gitt tillatelser. Dette 
er en sak som krever dispensasjon fra også kommune.        


