
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Vensmoen
Dato: 15.04.2013
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95254183.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.
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Besøksadresse:
Brattørkaia 15
Postadresse:
Postboks 5672 Sluppen
N-7485 Trondheim

Telefon:
73 58 05 00
Telefaks:
73 58 05 01

Videokonf:
73 90 51 40

Internett:
www.dirnat.no
E-post:
Postmottak@dirnat.no

Saksbehandler:
Kirsten Thyrum
Telefon:
90 59 24 86

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 

Arkivkode:

Deres ref.: 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre …
Moloveien 10 …
8002 BODØ …
…

2012/16188  NAT-NP-KT 13.03.2013

423.0

Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder

Det vises til innmeldte behov for midler til forvaltning, informasjons-, skjøtsels- og 
tilretteleggingstiltak i verneområder innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt 
ansvarsområde, for 2013.

Følgende midler kan disponeres til drift og tiltak innenfor deres ansvarsområder: 

OFF. STYRENAVN Lønn til forvalter

Felles-

administrative 

tjenester

Driftsutgift 

sekretatiat

Driftsutgifter for 

utvalgene

Midler - 

forvaltnings-

planer Bestillingdialog

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 1 670 000 334 000 441 200 830 000 150 000 1345000

Nærmere spesifisering av tildelingen av midler gjennom SNOs bestillingsdialog følger i 
vedlegg 1.
Midlene blir overført til styrene via fylkesmannen som er regnskapsansvarlig, og er forutsatt 
benyttet til følgende formål:
Lønn forvalter og felles administrative tjenester:
Lønn til forvalterstilling, inkluderer også alle sosiale utgifter. Felles administrative tjenester 
utføres av Fylkesmannen og skal dekke faktiske utgifter til arkiv, forværelse, personalarbeid 
etc. Midlene disponeres av fylkesmannen.
Drift av sekretariatet:
Driftsposten dekker faste utgifter til kontorhold, reiseutgifter, telefon, porto, kontorrekvisita, 
og ev andre administrative kontorutgifter. Midlene disponeres i samarbeid mellom 
fylkesmannen og styret.
Driftsutgifter for utvalgene
Reise- og møtegodtgjøring for forvaltningsstyret og arbeidsutvalget, samt reiseutgifter for 
rådgivende utvalg. Midlene disponeres av styret.
Forvaltningsplan
Utgifter til arbeid med forvaltningsplanene, midlene kan benyttes til dekning av utgifter i 
forbindelse med nødvendige registreringer, medvirkningsprosesser, trykking etc. Der behov 
for slike midler er meldt inn over bestillingsdialogen, har DN sørget for å overføre 
innmeldingene til riktig budsjettpost. Midlene disponeres av styret.
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Bestillingsdialog 1426.30
Tiltaks-/investeringsmidler i nasjonalparker og andre større verneområder i tråd med 
forvaltnings-/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokumenter. Midlene skal gå til tiltak 
som er nødvendig for å ta vare på verneverdiene, inkludert investeringsutgifter til 
informasjon, skjøtsels-, og tilretteleggingstiltak. mv. 
Midlene tildeles gjennom overføringer til fylkesmannen og disponeres av styrene, eller til 
lokalansatt ved SNO, dette framkommer av spesifiseringene som er gjort i vedlegg 1. Der 
tildelingen er gjort som pott til styret (v/FM) eller lokalansatt SNO, må styret velge hvilke av 
de innmeldte tiltak som skal gjennomføres, ut fra prioriteringslisten og tilgjengelige ressurser.
De uspesifiserte tiltaksmidlene tildeles etter samme fordelingsnøkkel som i 2012. Disse 
midlene går i år over post 1426.30, noe som framgår av vedlegg 1, og er j fr statsbudsjettet 
avsatt til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak i tråd med forvaltningsplaner for de enkelte 
verneområder.
Rapportering:
1426.30:
Av hensyn til nasjonal statistikk og rapportering ber vi om at rapportering på bruk av midlene 
gjøres i tråd med Notat – opplegg for gjennomføring av bestillingsdialogen mellom 
FM/nasjonalpark-/verneområdestyrer og SNO for 2013.

Forutsetninger for utbetalingen:
Det gjøres oppmerksom på at DN og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i 
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av at midlene er benyttet i samsvar med 
forutsetningene.
Det gjøres videre oppmerksom på at DN helt eller delvis kan kreve utbetalte midler 
tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene 
for bruken av midlene bortfaller. 

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen signatur

Berit Lein Reidar Andersen
Direktør, avdeling for naturbruk og vern Direktør, Statens naturoppsyn

Vedlegg 1: Bestillingsdialogskjema

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 Bodø
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Tildelingtiltaksmidler post 1426.30

Bestiller Verneområde Beskrivelse Oppfølgingav
tidligere tiltak

Forankringi Skjøtsels-eller
forv.plan

Pri Økonomiskansvarlig
(Styreteller SNO-lokalt)

Omsøktbeløp Vurderingiht
postformål

Tildeles
beløp

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdal- nasjonalpark BrøytingavvedlikeholdavveiNerSkaiti.Kostnadenedelt i tre; hytteforening,kommunenogMNNS.Årlig
dekningavdeleravkostnadenevedbrøytingogvedlikeholdavparkeringsplassen.

Ja Ja 1 Styret 10000 10000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdalnasjonalpark Info.romBalvatnet- tilskuddtil drift. Statskogv/fjelltjenestentilsynogvedlikeholdavrommet,årligdekningav
deleravFjelltjenstensinekostnadervedinfo.rommet.Behovfor midlertil div.vedlikeholdsmateriellsamt
vedlikeholdavPC-løsning.

Ja Ja 2 SNOv/FT 5 000 5 000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Ragonasjonalpark Drift avtoalett i Lakshola.Kommunendriftet byggeti 2012og2011,dekningavdeleravkostnadeneveddrift i
2012.Tiltaki fagliggodkjentforvaltningsplan.MNNPSdekkedeleravkostnadeneveddriften avtoalettet i 2013.

Ja Ja 3 Styret 15000 15000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark BrøytingogvedlikeholdavP-plassTollådalenogStolpen.Forutsetteravtalemellomkommuneoggrunneier.Årlig
dekningavdeleravkommuneneskostnadertil drift avparkeringsplassene.(10000,-pr. kommune)

Ja 4 Styret 20000 20000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Grusingogvedlikeholdavveieri forbindelsemedinnfallsporter. SNOmidlerogkommunalemidler.Fasttiltak
meden tidsintervallpåtre år?

Ja Ja 5 Styret 30000 30000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Ragonasjonalpark Vedlikeholdogdrift avanleggogåpnehusværtilhørendeparken.Tilsynogjevnligvedlikeholdavhyttene;
StorskoghyttaogRagohytta,naustogSørengamma,div.utstyr oggass.Vedlikeholdavhengebruer,klopper,
stiger,skiltosv.Helikoptertransportavgass,plussvedopptil Ragohytta.TransportensamordnesmedFauskeog
Sørfoldjeger-og fiskeforeningsitt behovfor transportopp til sinehytter i området.

Ja Ja 6 SNOv/FT 15000 15000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Vedlikeholdogdrift avanleggogåpnehusværeid avStatskog/ reindriftsforvaltning.Bukkhågbua,Bjøllådalsbua,
Glomdalshytta,Pikhåghytta,steinstuerKrukkiogN-Bjøllåvatn,skogstuaBlakkådalen,gammer/bruer/trekk-stoler
/båttrekk. Årligdekningavdeleravkostnadenevedanleggene.

Ja 7 SNOv/FT 50000 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-SvartisennasjonalparkogJunkerdalnasjonalpark Transportavvedoggasstil turistforeningshytteri parkene.PåSaltfjelletogi Junkerdalnp.Kanutføresav
StatskogFTforutsatt at de innvilgeset fastårligdekningavkostnadervedtransporten.

Ja 8 SNOv/FT 30000 30000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Utarbeidehelhetligplanfor uttak avfremmedetreslagi parken.EventueltavvirkninggranplantefeltSjunkfjorden.
Brukaveksternkompetanse.Samarbeidmedgrunneier. Må sesi sammenhengmedet mulig
kulturlandskapsprosjektmedbygninger,innmarkm.m.

Ja 9 Styret 100000 100000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Storlianaturreservat Avvirkningavgranplantefelt"Område1" på100dahøsten2013- offentliganskaffelse.Fagrapportfor "Område
2" på60da - vurderingavtruseli forholdtil verneverdieri StorliaNR.Forutsetteravtalemedgrunneierne.Egen
styresakdesember2012.

Ja 10 Styret 200000 200000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark SkjøtselslåttemarkerBredek-InnerBredek.Omfattenderapport for 2012er utarbeidetavFTmedforslagtil
prioriteringeri 2013ut fra skjøtselsplan.Deter brukt 350timer påskjøtselavBredek,inner-Bredek,Grannesetog
Stormdalsgårdeni 2012- de2 sistnevnteskillesut somegetprosjekti 2013.ForBredekogInner-Bredekforeslås
avsattkr. 200.000,-ogsåi 2013dadet er behovfor skogrydding/restaureringavgrøfter i tilleggtil ordinærslått.
Rapportener lagt ut påMNNPSsinheimeside.

Ja Ja 11 SNOv/FT 200000 Tildelingenvil bli supplertmed
kulturlandskapsmidlerfra DNstilskuddspost,
etter søknadfra StatskoggjennomFMNO.

130000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdalnasjonalpark Barmarkskjøring- registreringavkjøresporogaktuelletraseer,utarbeideovervåkingsplan.- registreringav
kjøresporogaktuelletraseer.Midler til helikopter.

Ja 12 Styet 20000 20000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark InnfallsportBeiarfjellet.Innspillfra Beiarnkommune.Samarbeidom tilretteleggingfor utfart påBeiarfjellet;
toalett, informasjon,o.a.mellomkommune,Statensvegevesen,NfkogMNNPS- dekningavandelav
investeringskostnader.

13 Styret 50000 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Alleverneområdene Informasjonom reindrifteni nasjonalparkene.Samarbeidmedreindriftsforvaltningenom utarbeidelseavet
genereltinformasjonsoppslagomreindriftsnæringasarealbruk,rettigheterogbehovfor hensyntakelse.Det
utarbeidesinformasjonsmateriellfor oppslagstavlerrundt områdene,brosjyrerfor utdelingogfor MNNPS
nettside.TjenestekjøpNordlandnasjonalparksenter.

Ja 14 Styret 20000 20000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark OppryddingsøppelvedHeggmovatnetogBogvatnet.Rapportfra Fjelltjensten2012.Bl.a.gamlebølgeblikkplater,
pipeogovnsrør.

15 Styret 20000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdalnasjonalpark OppryddinggamlebåterRosnaogFuglevatnet.Foreliggerregistreringsrapport.2012:Kartlagateieretil endel
båterog informertendel aveierne.MNNPSavklarevidereoppfølgingmedStatskogogSaltdalkommune.
Dekningavkostnaderveduttransportavbåtvraksamtdeponering.Oppryddingsøppeli Storengdalen.Rapport
fra Fjelltjensteni 2012.Kontaktekommunenompåleggfor oppryddingog fjerningavsøppel.Dekningav
kostnadervedtransportavsøppelut avområdet,eve.helikopter-transport.

Ja Ja 16 Styret 30000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Fjerningavgamlekablernord for Blakkådalshytta- brukablersomaldrier blitt bruk. Oppryddingavsøppellangs
gamleE6,rasteplasserogjernbanen.Kartleggesituasjonenogvurderetiltak i samarbeidmedRana/Saltdal
kommune.Avsettesmidler til dekningavandelhelikopterutgifter.

17 SNOv/FT 15000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdalnasjonalpark Steinlegging,ryddingogskiltingavenkeltestierog innfallsporterinn i parken.SteinlegginglangsstienBalvatnet-
Fuglevatnet,ryddingsti Vassbotn,stier Storengdal.Dekningavkostnadervedtransport,samtskilting/ merking.

Ja 18 SNOv/FT 30000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Dekningavandelavutgfter til vårbrøytingavadkomstvegFykan- Glomfjordfjellet.Veienbrøytestil påske.Viktige
utfartsområderfor lokalbefolkningen.AktualiseresytterligerenårLakhuopprettesi 2012.Ettiltak somprioriteres
høytavMeløykommune.Dekningavandelavtotalkostnadene.

19 Styret 15000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdalnasjonalpark Tilskuddnybyggingogutbedringavto hengebruertilhørendeturistforeningen.HengebruSkaitikjeften- SOTog
hengebruStorengdalen- BOT.

20 Styret 60000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Kloppleggingavsti fra Skaugrendehustil Steigtind/ Skautuva.4 partiera 10m. SamarbeidMNNPS,Bodø
kommuneoggrunneier.

Ja 21 Styret 20000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Flyttingog vedlikeholdavstokkbruoverLangvasselvafra Rundtjønna.Ødelagtavisgang2008.Materialer,
helikopter+dugnadsinnsatsBodømarkasvenner.

Ja 22 Styret 40000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Informasjonshefteomparkenshistorieogverneverdier.-"Historienom Saltfjellet-Svartisennasjonalpark".
Samarbeidmedfylkeskommuneogulikeinstanser.Prosjekti regiavNP-senterethvorMNNPSbidrarmeden
andel.

24 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Nyetavlervedhovedinnfallsportermedlokalinformasjon.Omverneområdet,ferdselogkart M1:50000som
viserstier,turmål m.v.veddemestbrukteinnfallsportene- Engabreen,Trollhaugan,Beiarfjellet,
PolarsirkelsenteretogStorvollen.Samarbeidsprosjektmedkommuner,Statskog,grunneierlagm.v.Tjenestekjøp
hosNP-senteretvurderessomaktuelt.

25 Styret 75000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Utbedringogvedlikeholdaveksisterendeklopper,stigerogbruerbådeutenfor og i nasjonalparken.
Heggmoen/Stormyra.Tot.kostnadkr 100000,-.SamarbeidsprosjektMNNPS,Bodøkommuneoggrunneiere/
hytteeiere.

Ja 26 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark SkjøtselslåttemarkerStormdalenog Granneset.Høsten2012ble hogstigangsattfor ååpnelandskapetogstarte
restaureringrundt Stormdalsgården.Viktigåstarteoppmedslått rett etter hogstogdet foreslåsprioritert i 2013.
Slåmaskinbøranskaffesi 2013.ForGranneseter det viktigå følgeoppmedordinærslått.

Ja 27 SNOv/FT 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Synliggjøringavden gamleferdselsvegenlangstelegraflinja medkulturminner.Planleggingavtiltak i samarbeid
medRiksantikvaren,Nordlandfylkeskommune,lagog foreningerm.fl. Bidratil innsamlingavkunnskapom
telgraflinjaogkulturminnene.VurderehvilkerestaureringstiltaksombørgjennomførespåsteinbuenevedKrukki
ogNordreBjøllåvatn.

28 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Ragonasjonalpark Utarbeideturkart. Egetturkart for nasjonalparken1:50000.KontakteSaltenFriluftsrådom utarbeidingavkart,
bidragfra MNNS.

Ja 29 Styret 30000

Side 8



Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Alleverneområdene Skiltinginn til parkenefra E6oghovedveier.Behovfor samarbeidmedStatensVegvesen- deer invitert for å
orientereom retningslinjerogplanerpåstyremøte6.desember2012.Andeli samarbeidsprosjekt.

30 Styret 10000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark TavlevedHeggmoen.Vurderebehovfor tavle innersti Heggmoen.FThar levert rapport. 31 Styret 8 000
Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Nyp-plassvedHeiai Bodøkommune.Kommunengrunneier.Områdetferdigregulert.BodøkommuneogNFK

finansiererhoveddelen.
Ja 32 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Nyetavlervedhovedinnfallsportermedlokalinformasjon.Omverneområdet,ferdselogkart M1:50000som
viserstier,turmål m.v.veddemestbrukteinnfallsportene- Semska.Lønsdal,Sørdalen,Fisktjønnmoen.
Samarbeidsprosjektmedkommuner,Statskog,grunneierlagm.v.TjenestekjøphosNP-senteretvurderessom
aktuelt.

33 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Fjerningavsitkagranfelti Nordfjorden.Ungtbestandpå4 dasomer enkeltå ta ut. Brenningpåstedetsynesmest
aktuelt.Avtalemedgrunneierer en forutsetningfor at uttak kanskjehøsten2013.

34 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Uspesifisertetiltaksmidler Uspesifisertetiltaksmidler Styret Uspesifisertetiltaksmidler. 650000
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ku DIREKTORATET FOR

NATURFORVALTNING

•

Fylkesmannen i Nordland
Statens hus
8002 Bodø

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:

2013/2270 ORG-ØK-CHS 27.02.2013
Arkivkode:

Supplerende tildelingsbrev på miljøområdet 2013

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til tildelingsbrev fra Fornyings- og
administrasjonsdepartementet (FAD) og embetsoppdrag, der resultatkrav, oppdrag og faglige foringer
framgår.

Dette brevet er en formell bekreftelse på tildeling på de budsjettkapitler som ligger under DN.

Vi viser til informasjon fra FAD og SSØ vedrørende tilrettelegging for økonomirapportering på FM-
nett. Prosjektnummer knyttet til de tildelte beløpene for 2013 framgår nedenfor. Vi ønsker at
fylkesmannen implementerer disse prosjektnumrene for bruk ved rapportering av forbruk mv.

Med virkning fra I .juli 2013 blir DN og Klif til én etat, kalt Miljødirektoratet. Etatene vil orientere om
regnskapsmessige og andre tekniske/formelle konsekvenser av sammenslåingen så snart disse er
avklart.

DN tildeler med dette Fylkesmannen i Nordland midler på miljoområdet:
Kap/post Post Beløpet gjelder Tildelt Prosjektnr

1410.21 Driftsutgifter Kartlegging naturtyper Midlene skal brukes til videreføring 300 000 14A09043
av kartlegging, kvalitetssikring og
innlegging i Naturbase av
naturtyper etter DN hb-13 samt
utvalgte naturtyper etter ny NML.

1425.70.2 Tilskudd til fiskeformål Tilskudd gis til tiltak
knyttet til bærekraftig bruk
av utnyttbare bestander
av anadrom laksefisk, til
beste for fiskere og
fiskerettshaverne.

400 000 14A08109

1425.71.3 Lokale vilttiltak Gjelder ikke-høstbare 550 000 14A08111
arter

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Brattørkaia 15 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Connie Hage Størseth
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no 92 44 04 03
N-7485 Trondheim Side 10



DIREKTORATET FOR

NATURFORVALTNING

1426.30 Tiltak i
naturvernområder

Tiltak i naturvernområder Beløpet gjelder tildeling av midler 3 397 000 14A10017
til tiltak i naturvernområder, hvor
FM er økonomisk ansvarlig for
gjennomføring av tiltak (inkl tiltak
hvor nye områdestyrer er
økonomisk ansvarlig for tiltak).
Tiltak i regi av SNO kommer i
tillegg. Tildeling har bakgrunn i
Bestillingsdialogen 2013 og til
innmeldte prosjekter/tiltak med
prioriteringer. En detaljert oversikt
med spesifikk tildeling til de ulike

Ny forvaltningsordning for
store verneområder

Ny forvaltningsordning for
store verneområder

Ny forvaltningsordning for
store verneområder

Ny forvaltningsordning for
store vemeområder

Utarbeidelse av
forvaltningsplaner for
mindre verneområder

Vern av nasjonalparker

Handlingsplaner/
faggrunnlag for trua arter
og -naturtyper

Nye faggrunnlag for trua
arter og -naturtyper

Handlingsplaner for trua
arter og naturtyper:
summer for naturtyper i
kulturlandskapet
(slåttemark, kystlynghei,
høstingsskog):

behov vil bli ettersendt fra
DN/SNO.

Lønn til forvalter og felles
administrative tjenester (FM),
tildeling basert på
behovsinnmelding

Driftsutgifter for sekretariatet

Driftsutgifter for
nasjonalparkstyrene

Midler til arbeid med
forvaltningsplaner for NP styrene

Midlene skal brukes til styrking av
arbeidet med forvaltningsplaner for
mindre verneområder, inkl.
Ramsarområder. Se egen liste for
hvilke planer som forventes vedtatt
i 2013.

Midlene skal nyttes til styrking av
arbeidet med FMs oppgaver
knyttet til marin verneplan

Spesielt fokus bør rettes mot
kartlegging av arter og naturtyper
som allerede er Prioriterte (PA)
eller Utvalgte (UN) iht NML, eller
som er aktuelle for dette. Midlene
tildeles fylker med nasjonalt
koordineringsansvar. Det er lagt til
grunn bruk av tilskuddsmidler (kap
1427, post 82) for de artene og
naturtypene som er med i
tilskuddsordningen for 2013.

Tildelingen vil komme i et eget
supplerende tildelingsbrev

Summer for naturtyper i
kulturlandskapet (slåttemark,
kystlynghei, høstingsskog):
Driftsutgifter, skjøtselsgrupper,
regionale fagrådgivere

4 885 000 14A10041

1 065 000 14A10041

1 625 000 14A10040

325 000 14A10040

230 000 14A07081

150 000 14A01111

1 200 000 14A01014

2 110 000 14A09048

14A07021

300 000 14A09076

	

1427.01 Driftsutgifter

	

1427.21 Spesielle driftsutgifter

	

1427.21 Spesielle driftsutgifter

	

1427.21 Spesielle driftsutgifter

	

1427.21 Spesielle driftsutgifter

	

1427.21 Spesielle driftsutgifter

	

1427.21 Spesielle driftsutgifter

	

1427.21 Spesielle driftsutgifter

	

1427.21 Spesielle driftsutgifter

1427.21 Spesielle driftsutgifter Marint vern
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1427.21 Spesielle driftsutgifter Innsats mot fremmede
arter

1427.21 Spesielle driftsutgifter Drift av kystsonenettverk

1427.22.2 Statlige vannmiljøtiltak Genbank

1427.22.3 Statlige vannmiljøtiltak Generell vassforvaltning

1427.72.1


1427.72.2


1427.82.1

1427.82.2

Erstatning for husdyr

Erstatning for tamrein

Tilskudd - prioriterte
arter

Tilskudd - utvalgte
naturtyper unntatt
kystlynghei, slåttemark
og høstingsskog. (se
under)

Tildelingen vil komme i et
eget supplerende
tildelingsbrev

Tildelingen vil komme i et
eget supplerende
tildelingsbrev

1427.82.2 Tilskudd - til de Tildelingen vil komme i et
utvalgte naturtypene eget supplerende
slåttemark, kystlynghei tildelingsbrev
og høstingsskog.

Midler til innsats mot fremmede 330 000 14A04054
arter blir tildelt etter vurdering av
tilbakemelding på DNs
henvendelse av 2.11.2012 med
svarfrist 23.11.2012 angående
prioriteringer og tiltak mot
fremmede arter for 2013.

Leirfjord, Mosjøen Næringspark

Styrkingsmidler vil bli tildelt i
samme størrelsesorden som i
2012. Midlene kan forventes
videreført også i 2014.

Kvalitetssikre karakterisering og
risikovurdering må prioriteres
våren 2013 inkludert innlegging av
beslutningsgrunnlaget i Vann-Nett.

Høsten 2013 vil oppgavene være
knyttet til å ferdigstille regionalt
overvåkingsprogram samt bistå
vannområdene med miljøfaglig
rådgiving i arbeidet med
tiltaksanalyser.

Midler til
problemkartlegging/tiltaksorientert
overvåking (1410.21) vil bli fordelt
fra Klif i samråd med DN som
tidligere år.

50 000 14A05052

900 000 14A12030

550 000 14A11008

10 000 000 14A08114

10 000 000 14A08115





14A10025





14A10024





14A10024

SUM 38 367 000
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Merknader til ostene:
Bestillingsdialogen 2013 - tildelinger forvaltnings-/skjøtselsplaner

Fylke Sum tildelt pr. fylke Midlene skal benyttes til arbeid med Fordeling av tildelt beløp på
forvaltnings-Iskjøtselsplaner for følgende poster
verneområder:

1427.21 1427.32

Nordland 230 000 Forventes ferdig 2013: Junkerdalsura NR, Øya-




Langholmen LVO, Grunnfjorden NR,
Seinesodden NR, Straume NR, Kjerkvtanet
NR, Sommervatnet NR, Nautå NR, Røstøyan
LVO og Nykan NR, Glomådeltaet LVO.

230 000

De tildelte midlene er ikke overførbare til 2014 og eventuelle overskridelser kan ikke påregnes dekket.
Fra 2013 skal det på tilskuddsposter (70- og 80-poster) kun belastes tilskuddsutbetalinger og
eventuelle tilbakeføringer av tilskudd. Det er viktig at dette videreformidles til alle i embetet som
trenger denne informasjonen.

Dersom det i forutsetningene for denne tildelingen framkommer at hele eller deler av beløpet kan
nyttes til lønnsutgifter, må Fylkesmannen påse at de totale utgiftene inkludert arbeidsgiveravgift ikke
overskrider tildelingen.

Rapportering av resultat og forbruk skal for øvrig følge den ordinære styringsdialogen med DN, med
økonomirapportering i henholdsvis foreløpig og endelig årsrapport pr. 31.08 og 31.12 om ikke annet
er avtalt spesielt. Dersom forutsetningene for gjennomføringen (framdrift, økonomisk, mv) endres skal
DN varsles så snart som mulig.

DN viser til retningslinjer fra FAD av 16.02.2010 vedrørende administrativ kostnadsdekning.
Forvaltning av de tilskuddsmidler som tildeles med dette brev ligger innenfor de faste
oppgavene for fylkesmannsembetene, og skal jf retningslinjenes pkt. 1, 2.setning, dekkes over
kap 1510. Det er således ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter av
tilskuddsmidler.

Når det gjelder andre tildelinger/styrking av høyt prioriterte, ordinære oppgaver for
fylkesmannen som følge av dette brevet skal dekning av embetets (eventuelle) faktiske
administrative tilleggskostnader avtales med oppdragsgiver, jf. retningslinjenes pkt. 5.

DN viser i den sammenheng til at direktoratet kan komme til å be om detaljert rapportering på
forbruket på de enkelte poster.

Regelverk for forvaltning av de ulike tilskuddsordninger og rundskriv for tilskuddsordningene er lagt
ut på hhv. FM-nett og MDs hjemmesider på internett. DN viser til at det er etablert rutiner for
elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottas stotte. Elektronisk
søknadssenter er tilgjengelig på www.dirnat.no. Det er avgjørende for funksjonalitet og bruk av
elektronisk innlevering/rapportering at fylkesmennene oppdaterer søknadssenteret ved behandling av
søknader stilet til det enkelte fylke. Dersom fylkesmennene ikke ivaretar dette vil søkerens mulighet
for rapportering ikke være tilgjengelig.

For fylker som har utgifter knyttet til opprettelse av nye verneområder dekkes og utbetales disse av
DN etter nærmere avtale. Dette gjelder utgifter som:
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konsekvensutredninger og andre nødvendige utredninger
trykking av verneplanutkast inkl, nødvendige vedlegg

utgifter til meldinger og andre kunngjoringer i hele verneprosessen

utgifter til første gangs grensemerking av verneområder

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

‘"? Janne Sollie
, Direktør

Kopi til:





Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo
Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo
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Fra: Sørland Solveig[Solveig.Sorland@md.dep.no]
Dato: 15.03.2013 10:15:05
Til: fauske-rkh@bluezone.no; tor-anta@online.no; bhemming@online.no; hjelpekorps@bodork.no; 
frank.krokstrand@sbnett.no; lokalforenining@gmail.no
Kopi: post.salten@politiet.no; Postmottak Direktorat for naturfovaltning; Postmottak Direktorat for 
naturfovaltning; Bodø kommune; FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland; Beiarn kommune; Meløy 
kommune; Fauske kommune; Sørfold kommune; Saltdal kommune; Rana kommune; Rødøy kommune; 
servicetorget@redcross.no; Bach Steinar; pko@fmte.no; Nedrelo Eldrid; Dalen, Bjørn; Børve, Lars; Ulvund, 
Tore Rødseth; Berge, Magnhild; Haug, Astrid Alice; Hedmark Postmottak; Buttingsrud Trond Erik; 
Knagenhjelm Maria Collett; Lund Steinar; Snøtun, Magnus; Sveen, Kari; Benonisen Rune; Forsmo Rolf Jøran; 
Skjemstad Oddrun; Etnestad Hanne; Skansen Ronny; Rundhaug Ole Petter; Røyrvik Alf Erik; Skjemstad 
Oddrun; Nornes Anbjørg; Vikøyr, Bjørn; trond.stensby@lesja.kommune.no; Benonisen Rune; Blixgård Asgeir 
Kvalvåg; Grevrusten, Stein Magne; Vistnes, Ingunn Ims; gso@fmva.no; Odden Alf; Haugen, Tarjei; Fjellaksel, 
Stein-Even; Nornes Anbjørg; Hilde Kirkvold; Hedmark Postmottak; hege.jaren@rollag.kommune.no; Moen 
Hege Sæther; Lutnæs, Paul Antoni Nilsen; Wika Jannike Elise; Olsen Monika; 
bjorn.m.baardvik@havbruksstasjonen.no; Kollstrøm, Rolf; Røyrvik Alf Erik; Birkeland Ingve; Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal; Postmottak Fylkesmann - OP; Vistnes, Ingunn Ims; Olsen Monika
Tittel: Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps

Se vedlagte saksdokumenter. 
Denne e-posten er sendt på vegne av Miljøverndepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender, men 
bruk postmottak@md.dep.no dersom du har behov for å svare på denne e-posten, eller har andre 
henvendelser til departementet. 
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Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:

2012/12841 NAT- NP- MD 19.03.2013
Arkivkode:
423.5/18

Klage på vilkår satt av Midtre Nordland nasjonalparkstyre i tillatelse
til bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til egen hytte i
Junkerdal nasjonalpark —Forberedende klagebehandling

Det vises til Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt vedtak datert 13. september 2012, klage
fra Stein Halvorsen datert 21. september 2012, vedtak av Midtre Nordland nasjonalparkstyre
datert 6. desember 2012 og oversendelsesbrev til Direktoratet for naturforvaltning datert 18.
desember 2012.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Junkerdal nasjonalpark.
Miljøvemdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Direktoratet
for naturforvaltning forbereder klagene for Miljøvemdepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning tilrår at klagen fra Stein Halvorsen ikke blir tatt til følge.

Direktoratet har særlig lagt vekt på at vilkåret satt av hensyn til friluftslivet, som begrenser
muligheten til å kjøre midt på dagen i mars og april, er et saklig hensyn som ikke er urimelig
eller uforholdsmessig. Det må etter direktoratet sin vurdering fortsatt være gode muligheter til
å få fraktet varer, ved og utstyr til hytte ved bruk av snøskuter i den oppgitte kjøretiden.

Sakens bakgrunn
Søknad
I brev datert 9. mai 2012 søkte Stein Halvorsen om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i
Junkerdal nasjonalpark for frakt av proviant og materiell til egen hytte. Det søkes om tillatelse
til å kjøre mellom kl. 07-23 uten begrensninger i perioden 1. november til og med 1. mai. Det
vises til at det er få turgåere i nasjonalparken, de fleste befinner seg i området utenfor
nasjonalparkgrensen. Et kjøreforbud midt på dagen har tidligere medført en del unødvendig
venting i forbindelse med frakt av ved.

Styretsittvedtak

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Tungasletta 2 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Marit Doseth
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no 45 24 19 39
N-7485 Trondheim Side 44
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Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet søknaden den 4. september 2012. Det ble fattet
følgende vedtak:

Stein Halvorsen gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark
for begrensa bruk av snøscooter på snødekt mark for transport av varer og utstyr til privat
hytte ved Solågvatnet, jf. § 3 pkt. 6.3, bokstav c) i verneforskriften.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer for transport av varer og
utstyr til hytta.
Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig med snø til at kjøring kan foregå uten å
skade vegetasjonen og fram til 1. mai i årene 2013-2016.
All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kartet er forbudt
Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge
I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og
23.00. I mars og april gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00 og
23.00.
Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.
Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring
og forevises ved kontroll
Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland
nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest
01.08.2015.

I styrets innstilling ble det vist til forvaltningsplanen. I følge denne skal «kjøringa være til
minst mulig sjenanse for andre brukere. I perioden fram til 01.03 kan det kjøres mellom 07.00
og 23.00, mens det i perioden fra og med 01.03 og ut sesongen er tillatt å kjøre fra 07.00-
11.00 og 16.00 - 23.00. Langfredag og 1.påskedag skal være skuterfrie dager».

Styret viste også til at alle som får dispensasjon til frakt av varer og utstyr innenfor
nasjonalparken får satt vilkår om tidsbegrensning mht. kjøretid. Det ble også vist til at dagene
i april er lyse med muligheter til snøscooterkjøring langt utover dagen. Til slutt påpekes det at
lengre dager medfører mer ferdsel av friluftsfolk og tidsbegrensningen sikrer at flere
brukerinteresser blir ivaretatt i nasjonalparken.

Klagen
Nasjonalparkstyret sitt vedtak ble påklaget i brev datert 21. september 2012.

Klager opplyser at storparten av transporten skjer i april når føreforholdene er gode. Fra
november til mars er snøforholdene mindre gode for transport med snøscooter. Det vises også
til at det ikke er noen lov som forbyr kjøring mellom kl. 11.00 og 16.00, langfredag og 1.
påskedag. Klager stiller spørsmål om det er særforskrifter for Nordland siden det er ukjent for
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klager at dette gjelder andre steder i landet. Klager ber om at aktuell bestemmelse i
motorferdselloven oppgis.

Klagebehandlingen
Nasjonalparkstyret behandlet klagen i møte den 6. desember 2012.

Nasjonalparkstyret redegjorde for verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark som det
rettslige grunnlaget for forvaltningen av nasjonalparken. Det ble vist til motorferdselsforbudet
og dispensasjonsbestemmelsen som åpner for omsøkte kjøring.

Videre viste nasjonalparkstyret til verneformålet som blant annet er utøving av tradisjonelt og
enkelt friluftsliv. Det blir vist til forvaltningsplanen som sier at motorferdselen skal holdes på
et minimum og at nasjonalparken skal være en kilde for stillhet og naturopplevelse. Og det
vises til at planen derfor har retningslinjer for behandling av søknader om motorisert transport
som sier at kjøring i perioden fra og med 01.03 og ut sesongen er tillatt fra 07.00-11.00 og
16.00-23.00.

I forberedende klagebehandling blir det også vist til den alminnelige forvaltningslære som
åpner for adgangen til å sette vilkår ved dispensasjoner. I følge styret så får alle som søker om
dispensasjon for frakt av varer og utstyr satt vilkår om tidsbegrensinger i kjøringen i april og
mai, og styret kan ikke se at dette kan medføre noe problem for frakt av utstyr og bagasje da
dagene i april er lange og lyse. På dette tidspunktet er også flere friluftslivutøvere ute, så
tidsbegrensningen er viktig for å sikre ulike brukerinteresser i parken.

Nasjonalparkstyret fant på denne bakgrunn at det ikke fremkom noen nye opplysninger i
klagen og saken ble derfor oversendt til direktoratet for behandling.

Direktoratet sin vurdering
Miljøverndepartementet vedtok den 11.juni 2010 i medhold av nml. § 62 annet ledd tredje
setning at et nasjonalparkstyre bestående av representanter fra kommunene Beiarn, Bodø,
Fauske, Meløy, Saltdal, Sørfold, Rana og Rødøy, Nordland fylkeskommune og Sametinget
skal være forvaltningsmyndighet for verneområdene knyttet til verneplanene for Saltfjellet-
Svartisen, Junkerdalen, Rago og Sjunkhatten i Nordland fylke. Det ble samtidig bestemt at
Miljøverndepartementet skal være klageinstans for vedtak truffet av nasjonalparkstyret, jf. §
62 tredje ledd. Direktoratet forbereder klagesakene for departementet.

Klageinstansens kompetanse fremkommer av fyl. § 34 hvor det heter at klageinstansen kan
prøve alle sider av en sak, herunder å ta hensyn til nye omstendigheter. Dersom vilkårene for
å behandle saken ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken,jf. 34 første ledd. I følge
fyl. § 34 tredje ledd har klageinstansen begrenset kompetanse til å endre vedtak til skade for
klageren. Direktoratet vil derfor bare vurdere det påklagde vilkår som er satt til
kjøretillatelsen. Siden vilkåret om begrenset kjøretid er satt av hensyn til friluftslivet, vil
direktoratet ikke legge de miljørettslige prinsippene til grunn for vår vurdering, jf. nml. §§ 8-
12.
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Det er i foreliggende sak søkt om og gitt tillatelse til kjøring med snøskuter i Junkerdal
nasjonalpark. Området ble vernet ved Kronprinsreg. res. 9. januar 2004. Formålet med vernet
er blant annet å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold
med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Videre er det å
stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av
tradisjonelt og enkelt friluftsliv, jf. verneforskriften § 2.

I utgangspunktet er all motorferdsel på land, i ferskvann og i lufta under 300 meter forbudt i
nasjonalparken, jf. § 3 pkt. 6.1. I foreliggende sak er det innvilget dispensasjon fra
kjøreforbudet for frakt av bagasje og utstyr med snøskuter til 6 turer i medhold av
verneforskriften § 3 pkt. 6.3 bokstav c). Det er knyttet flere vilkår til dispensasjonen, blant
annet at kjøring bare tillates mellom kl. 07.00 —11.00 og mellom kl. 16.00 - 23.00. Det er
dette vilkåret som er påklaget.

Klager mener at kjøreforholdene er best i april og at det derfor bør tillates at det kan kjøres
hele dagen i denne perioden. I perioden fra november til mars er snøen ofte løs og fokket i
fonner. Det stilles også spørsmål om lovligheten av det vilkåret som er satt.

Som overfor nevnt er det verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark som danner det rettslige
grunnlaget for nasjonalparken. Det er Kongen i Statsråd som fastsetter det enkelte
verneområde ved forskrift, jf. nml § 34. Innenfor den rammen som gjelder for det enkelte
verneområde, kan Kongen i forskriften forby eller regulere virksomhet eller ferdsel som i seg
selv eller sammen med annen bruk kan motvirke formålet med vernet, jf. nml. § 34 f.jerde
ledd.

I utgangspunktet er all motorferdsel forbudt i nasjonalparken, jf. verneforskriften § 3 pkt. 6.1.
Motorferdselsforbudet i verneområdet er satt for å ivareta verneformålet og naturmiljøet, da
unødig støy og uro kan virke forstyrrende. Restriksjoner mot å kjøre på dagtid ikke er gitt av
hensyn til verneverdiene og det biologiske mangfoldet, men for å gi allmennheten anledning
til rekreasjon gjennom utøvelse av friluftsliv og naturopplevelser i stillhet og ro.

Forvaltningen har en sedvanefestet adgang til å stille vilkår til tillatelser, jf. blant annet Rt.
2003 side 764. I følge vilkårslæren kan det stilles vilkår for begunstigende vedtak dersom
vilkåret har saklig sammenheng med begunstigelsen og ikke er uforholdsmessig tyngende
eller på annen måte urimelig for den vedtaket er rettet mot. Forvaltningsmyndigheten må
kunne sette vilkår som motvirker de skadevirkninger eller ulemper som ellers kan oppstå som
følge av vedtaket.

Det er i foreliggende sak satt vilkår om at det bare kan kjøres mellom kl. 07.00 - 11.00 og kl.
16.00 - 23.00. Vilkåret er satt av hensyn til utøvere av friluftsliv. Det vises i denne
sammenheng til verneforskriften § 2 andre strekpunkt hvor det heter at formålet er å stimulere
til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt
og enkelt friluftsliv.
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Det legges til grunn at de fleste turgåere benytter området mens det ennå er dagslys, trolig er
det flest turgåere i perioden mellom kl. 11.00 og 16.00. Stillhet og opplevelse av naturens
egne lyder er en del av naturopplevelsen. Målsettingen om å stimulere til bruk av området til
enkelt og tradisjonelt friluftsliv blir derfor best ivaretatt ved at det er minst forstyrrelser i den
perioden hvor området blir mest benyttet. Det er derfor en saklig sammenheng mellom
vilkåret som er knyttet til tillatelsen og de hensyn som fonnålsbestemmelsen ivaretar.

I det foreliggende tilfelle er tillatelsen gitt for frakt av varer og utstyr til hytta, jf.
verneforskriften § 3 pkt. 6.3 bokstav c). Direktoratet kan ikke se at de begrensinger som er
satt mht. kjøretidene gjør at mulighetene til å frakte utstyr og bagasje blir mindre. Dette
gjelder særlig i april hvor dagene er lengre og det kan kjøres utover kvelden. Det samme
vilkår settes til andre som får denne typen dispensasjon og direktoratet kan ikke se at vilkåret
er særlig tyngende eller urimelig.

Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning
Klagen fra Stein Halvorsen tas etter dette ikke til følge.

Direktoratet gjør oppmerksom på at det i tillegg til gitte dispensasjon også må foreligge en
tillatelse til motorferdsel etter motorferdsellovens bestemmelser.

Med ftilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Berit Lein
Avdelingsdirektør

Kopi til:
Stein Halvorsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Fylkesmannen i Nordland
Naturvernforbundet i Nordland
Reindriftsforvaltningen i Nordland
Saltdal kommune
Statskof SF avd. Fauske

Lillealmenningveien
Moloveien 10
Moloveien 10
Loftfjellveien 7
Sjøgt. 78
Kirkegt. 23
Postboks 63 Sentrum

8255 RØKLAND
8002 BODØ
8002 BODØ
8602 MO I RANA
8200 FAUSKE
8250 ROGNAN
7801 NAMSOS
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/2612-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 03.04.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 15/2013 15.04.2013

Nasjonalparkkonferansen 2013 - invitasjon til komme med forslag til 
programinnhold

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om at følgende tema/saksfelt belyses under konferansen:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Bakgrunn
Sekretariatet har fått oversendt datoer og ytre tidsramme for «Nasjonalparkkonferansen 2013» 
på det nye Hotell Clarion på Brattørkaia i Trondheim. 

Programmet forutsetter oppmøte på kvelden 4. november, samling for styrer og forvaltere den 5. 
november og bare forvaltere den 6. november.

Det er reservert rom for disse datoene, og DN vil komme tilbake med mer informasjon etter 
hvert. 

På den regionale samlingen for forvalterne i Trondheim 13.-14.mars 2013 ble 
nasjonalparkstyrene oppfordret til å komme med forslag til tema/saksfelt de ønsket ble belyst 
under konferansen.

Dette er bakgrunnen for at saken settes på dagsorden i dette AU-møtet. Ut fra erfaringene som er 
høstet gjennom de vel 2 1/2 årene Midtre Nordland nasjonalparkstyre har vært i funksjon og den 
egenevaluering som er gjennomført i styret, bør AU og styret ha gode forutsetninger for å 
komme med konstruktive innspill.
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Vurdering 
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/2541-1

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 04.04.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 16/2013 15.04.2013

Lakhu nasjonalpark - framtidig forvaltningsansvar

Forslag til vedtak

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre viser til brev fra MD datert 15.mars 2013 og stiller seg 

positiv til å påta seg forvaltningsansvaret for Lakhu nasjonalpark forutsatt at kommunene Beiarn, 

Gildeskål og Meløy stiller seg bak en slik løsning.

2. Styret forutsetter at det opprettes en forvalterstilling som tilknyttes sekretariatet i Midtre 

Nordland og at det for øvrig stilles nødvendige ressurser, herunder oppsynsressurser til 

disposisjon for forvaltningen av nasjonalparkene Saltfjellet-Svartisen, Lakhu, Junkerdal, 

Sjunkhatten og Rago. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om å få anledning til å drøfte 

oppsynsutfordringene med MD i løpet av høsten 2013.

3. Styret forutsetter at MD bidrar til at styrets vedtekter endres når Lakhu nasjonalpark blir en del 

av Midtre Nordland nasjonalparkstyres forvaltningsområde

4. Saken forelegges også for styret i møte 30.mai 2013 og protokoll fra styrets behandling 

ettersendes straks den foreligger.

Bakgrunn
Styret har bedt sekretariatet utarbeide forslag til brev til Salten regionråd der en ber rådet bidra 
til at spørsmålet om framtidig forvaltning og lokalisering av forvalterstilling avklares med 
Meløy, Gildeskål og Beiarn som berørte kommuner.

Utkast til brev foreligger, men er ikke sendt da Midtre Nordland har fått eget brev fra MD datert 
15.mars 2013 med anmodning om å vurdere framtidig forvaltningsmodell for Lakhu 
nasjonalpark. MD har bedt om styrets tilbakemelding innen 1.mai 2013. Brevet følger som eget 
vedlegg.
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På denne bakgrunn er det forberedt sak til AU.

Vurdering 
Saken har vært drøftet internt i sekretariatet og uformelt i styret og AU. Dette er en viktig sak
som også styret bør få anledning til å behandle i møtet 30.mai 2013. Sekretariatet foreslår at AU 
behandler saken nå og oversender svar til MD innen 1.mai. Styrets vedtak ettersendes når det 
foreligger.

Konklusjonene så langt er at det er naturlig at forvaltningsansvaret tillegges Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre forutsatt at berørte kommuner ønsker det og at Gildeskål kommune tiltrer som 
den 9.kommunen i styret. Det betinger at MD initierer nødvendige endringer i vedtektene for 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

MD påpeker at det følger ressurser med til en ny forvalterstilling og det vurderes som positivt. 
Det er naturlig at den knyttes til sekretariatet i Midtre Nordland og lokaliseres til Nordland 
nasjonalparksenter på Storjord.

Fra styrets side er det også viktig å påpeke at det må stilles økte oppsynsressurser til disposisjon 
når styrets forvaltningsansvar nå utvides. Det finnes ingen SNO-oppsynsstillinger knyttet til de 
nasjonalparkene som tilligger Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Oppsynstjenestene kjøpes via 
Statskog Fjelltjenesten som gjør en utmerket jobb innenfor de begrensede ressursene som stilles 
til disposisjon. 

Styret ber om at MD bidrar til at tilgjengelige oppsynsressurser økes slik at de kommer på nivå 
med sammenlignbare verneområder i andre deler av landet. Situasjonen vil kunne dokumenteres 
nærmere i et møte med MD og styret ber om å bli invitert til å drøfte disse utfordringene i løpet 
av høsten 2013.

Parter i saken:
Beiarn kommune 8110 Moldjord
Direktoratet for 
naturforvaltning

Postboks 5672 
Sluppen

7485 Trondheim

Fylkesmannen i 
Nordland

Moloveien 10 8002 BODØ

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo
Salten Regionråd Postboks 915 8001 BODØ
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Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for naturforvaltning Saksbehandler 

Postboks 8013 Dep Myntgt. 2 22 24 90 90 Morten Gluva 

22245832 0030 Oslo Org no. Telefaks 

postmottak@md.dep.no http://www.md.dep.no/ 972 417 882   

 

 

 

 

Ifølge liste   

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 12/3025 15.03.2013 

 

 

Angående framtidig forvaltning av Láhku nasjonalpark 

 

Vi viser til kgl.res. av 14. desember 2012 der det ble konkludert med følgende angående 

forvaltning av Láhku nasjonalpark: 

 
”Departementet anbefaler å delegere forvaltningen av Làhku nasjonalpark til det eksisterende 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre dersom kommunene ønsker å ha forvaltningsmyndigheten. 

Beiarn kommune og Meløy kommune er allerede representert i dette styret. Det legges derfor 

eventuelt opp til at det eksisterende styret utvides med en representant fra Gildeskål kommune. 

Miljøverndepartementet viser til at departementet fastsetter hvem som skal være 

forvaltningsmyndighet, og at det således er departementet som beslutter når den nye 

forvaltningsmodellen implementeres for dette området. Prioritering av en ny stilling som 

nasjonalparkforvalter inngår i den helhetlige vurderingen av fordelingen av disse nye stillingene 

på landsbasis. Prioriteringene skjer innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer til dette 

formålet på kapittel 1427 post 01.” 

 

Før departementet tar en avgjørelse angående den framtidige forvaltningen av 

nasjonalparken ønsker vi innspill fra de berørte kommunene og Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre. Vi ber kommunene og Midtre Nordland nasjonalparkstyre ta stilling 

til om det er ønskelig å innlemme Láhku nasjonalpark i ansvarsområdet for Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre eller om det bør etableres et eget nasjonalparkstyre for 

Láhku nasjonalpark. Vi ber om en tilbakemelding innen 1. mai 2013.  
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Side 2 

 

Uansett valg av modell så er det satt av midler til en forvalterstilling for Láhku 

nasjonalpark.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Lene Lyngby (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Torbjørn Lange  

 avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

Kopi: 

Nordland fylkeskommune 

Fylkesmannen i Nordland  

Sametinget 
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Side 3 

 

 

Adresseliste 

Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre 
Moloveien 10 8002 BODØ 

Beiarn kommune Postboks 25 8118 MOLDJORD 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Meløy kommune Postboks 214 8151 ØRNES 
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/1368-0
Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 28.02.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 17/2013 15.04.2013

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene 
for vedhogst Argalad-hytta - Bodø og Omegen Turistforening

Forslag til vedtak
Bodø & Omegn Turistforening gis dispensasjon fra verneforskriftens §3, pkt.2.1 for Junkerdal
Nasjonalpark, for hogst av bjørk til ved i 2013 og 2014. Dispensasjonen gis med hjemmel i §
3, pkt. 2.3 i verneforskriften.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- Tillatelse fra grunneier, Statskog SF, skal innhentes.

- Det gis tillatelses til uttak av 20 stk nedfallstrær av bjørk i skredområdet på vestsiden av 
Skaiti-elva.

- Uttaket skal være i form av tynningshogst.

- Trærne skal kappes ved bakken.

- Gamle døde trær og stammer skal i størst mulig grad stå urørt. Disse representerer 
hakke- og beiteplasser for forskjellige fuglearter, samt at de kan inneha et rikt og 
sjeldent insektliv og en sjelden lav- og soppflora.

- Kvist og annet avfall etter hogst skal ligge igjen spredt i terrenget. Men hogstavfall skal 
ikke blokkere stier, bekker og elver.

- Hogsten skal skje utenom fuglenes hekkesesong, i perioden 1.september til 15.mars.

Bakgrunn
I brev av 14.02.13 søker Bodø og Omegn turistforening om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene i Junkerdal nasjonalpark om begrenset hogsttillatelse ved Argalad-hytta.
Nordvest for hytta, i ei skråning på vestsida av Skaiti-elva har et ras fra Slajpa brukket 30-40 
mindre trær i 2 meters høyde over bakken. Stubbene er fortsatt brukbar til ved, og turistforening 
søker om å få hogge stubbene til bruk som ved til hytta.  De ønsker å hogge i mars/april 2013 
slik at de skal kunne frakte veden over elva i år for å brukes til ved neste vinter. Nærheten til 
hytta og størrelsen på trærne gjør at de ikke har behov for bruk av scooter til transporten. 
Dersom det er ønskelig med et begrenset uttak søkes det i denne omgangen om å få felle 20 trær 
som vil gi ved til ca. et års forbruk. 
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Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Junkerdal nasjonalpark, jf §6 i
verneforskriftene, og skal behandle dispensasjonssøknader.

Junkerdal nasjonalpark ble etablert ved kronprinsregentens resolusjon av 9. januar 2004.
Formålet med vernet er:
* Bevare et stort tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med økosystemer,
   arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er det unike
   plantelivet.
* Stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av
   tradisjonelt og enkelt friluftsliv.
* Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
   næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

I utgangspunktet er all vegetasjon, herunder døde busker og trær, vernet mot all skade og 
ødeleggelse av en hver art, jf. §3, kap. 2, pkt. 2.1 i verneforskriften. Det er likevel åpnet for at
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til hogst av ved til hytter i nasjonalparken, jf. §3, kap. 
2, pkt. 2.3, forutsatt at grunneier også gir tillatelse til dette.

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12.

Vurdering 
Et av formålene med Junkerdal nasjonalpark er å bevare et stort tilnærmet urørt naturområde 
som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og 
kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet. 

All vegetasjon er i utgangspunktet vernet i nasjonalparken, samtidig vet vi at uttak av 
nedfallsvirke/brekte trær vil ha liten eller minimal innvirkning på verneformålet.
Hogst i området kan komme i konflikt med følgende punkter i verneformålet:
- skade på naturmangfoldet og vegetasjonen i området
- forstyrrelse i forhold til naturopplevelsen og opplevelsen av landskapet

Argaldhytta ligger øverst i Skaitidalen ved Skaitielva ca. 8 km fra brøytet veg og vilkårene i
aktuelle hjemler vurderes å være oppfylt.

Nasjonalparken er kartlagt gjennom registreringer i forbindelse med verneprosessen for 
nasjonalparken, viser til rapport fra Norsk institutt for naturforskning i Tromsø og Norsk institutt 
for jord- og skogkartlegging, Bardufoss «Kartlegging i samband med bruks og verneplan for 
Junkerdal/Balvatnet – botaniske undersøkelser og vegetasjonskartlegging.» Av denne rapporten 
fremgår det at Skaitidalen domineres av rik blåbærbjørkeskog / engbjørkeskog med høgstauder. 
Artsdatabankens artskart er sjekket for opplysninger om eventuelle sårbare og rødlistede arter 
eller naturtyper i det aktuelle hogstområdet,  og av dette framkom ingen kjente forekomster. Det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og effekten av tiltaket. Føre-var-prinsippet 
får derfor ingen vekt i denne saken, jf § 9.

I forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark er det gitt retningslinjer for hogst av ved til 
hytter i nasjonalparken. Her er Argaladhytta spesielt nevnt som et aktuelt område for at det kan 
gis tillatelse til vedhogst på visse vilkår.  Av retningslinjer i forvaltningsplanen fremgår det bl.a. 
at uttak skal skje i form av tynningshogst, at det kun skal tas bjørk og en bør prioritere 
nedfallstrær tatt av skred. Gamle døde tær og stammer skal i størst mulig grad stå urørt da disse 
representerer hekke- og beiteplasser, og kan inneholde et rikt insektliv og en sjelden lav og 
soppflora. Hogst skal foregå utenom hekkeperioden for fugl (1.september til 15.mars) og trærne
skal kappes ved bakken. 

Side 77



Det aktuelle området for vedhogst er stadig utsatt for snøras med medfølgende nedbrekking av 
trær. Retningslinjer i forvaltningsplanen er satt som vilkår, bl.a. at det kun skal tas nedfallsvirke/
brekte trær i et begrenset antall i et begrenset område og hogsten skal foregå i en begrenset
tidsperiode, utenom hekkesesongen. Forvaltningsmyndigheten vurderer derfor at hogsten, med 
de vilkår som er satt, i liten grad vil påvirke naturmangfoldet. Sammen med øvrige tiltak og 
aktiviteter i området vurderes den samlede belastningen på området som akseptabel, jf § 10.
Tillatelse til hogst i et skredutsatt område med mange nedfallstrær vil redusere konflikt i forhold 
til naturopplevelsen.

Det er ikke aktuelt å stille fordyrende vilkår eller vurdere andre lokaliseringsalternativer. Nml 
§11 og 12 vurderes derfor ikke nærmere.

Konklusjon
Med de begrensninger som her gis i omfang og lokalisering av inngrep, vurderes tiltaket ikke å
være så omfattende at det vesentlig påvirker verneverdier og verneformålet. Det gis derfor 
dispensasjon til begrenset uttak av ved med de vilkår nevnt ovenfor. Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre forventer at tiltaket foregår aktsomt og hensynsfullt.

Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.

Parter i saken:
Balvatn reinbeitedistrikt Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA
Bodø og Omegns Turistforening Postboks 751 8001 Bodø
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Statskog Fjelltjenesten v/Jim Kristensen Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Statskog SF avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
- Verneforskrift for Junkerdal nasjonalpark
- Naturmangfoldsloven
- Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/8299-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 03.04.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 18/2013 15.04.2013

MNNPS - Møteplan for AU i 2013

Forslag til vedtak

AU fastlegger følgende plan for sine møter i 2013 – møtedato og tema fastlegges slik:

…………………………..
…………………………..
…………………………...
…………………………...

Bakgrunn

Styret fattet følgende vedtak 6.desember 2012:

1. Styret fastsetter følgende datoer for styremøtene i 2013

- 14.februar 2013

- 29.-30.mai 2013

- 18.-19.september 2013

- 5.desember 2013

2. Styret fastsetter  følgende datoer for AU’s møter i 2013.

- 24.januar 2013
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- Øvrige datoer fastsettes av AU i møtet 24.januar 2013

Vurdering 

AU fastsatte 15.april som dato for sitt neste møte. Det er ikke fastlagt datoer for flere møter i 
2013 og det bør gjøres for å sikre god struktur i sekretariatets og AU’s arbeid.

Behovet for møter for å behandle dispensasjonssaker er redusert når det nå er adgang til å 
delegere myndighet til forvalterne og den nye situasjonen åpner muligheter for AU og styret til å 
arbeide mer med strategiske saker.

Det kan for eksempel skje ved at AU fastsetter tema som skal drøftes i aktuelle møter som ledd i 
forberedelsene til påfølgende styremøte. Tidspunkt for AU-møtene bør derfor avstemmes godt i 
forhold til styremøtene.

Her oppsummeres noen aktuelle tema/saksfelt som grunnlag for en drøfting i AU:
- Strategisk arbeid i styret - styringsdokument

- Forvaltningsplaner 

- Verdiskaping

- Hovedinnfallsporter

- Knutepunktutvikling

- «Bestillingsdialogen» - samarbeid med kommuner/friluftsråd

- Faglig rådgivende utvalg – organisering og samspill

- Styremøter – befaringer

- ……………………
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/2542-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 04.04.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 19/2013 15.04.2013

Planlegging av styremøtene 29.-30.mai og 18.-19.september 2013

Forslag til vedtak

1. Befaringen 29.mai legges opp med båttur Ørnes-Melfjorden-Nordfjorden-Engenbreen og 

befaring med bil opp til Storglomvatnet

2. Styremøte 30.mai på Ørnes forberedes med følgende orienteringssaker:

a. Verdiskaping – gjennomgang av situasjonsanalyse v/Ingrid Bay-Larsen, 

Nordlandsforskning

b. Lakhu nasjonalpark – verneformål og verneverdier v/Fylkesmannen i Nordland

c. Forvaltningsplan Rago nasjonalpark – presentasjon av høringsuttalelser/endelig 

planforslag 

d. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark – forslag til utvidelse/revisjon, ny forskrift og 

forvaltningsplan

3. Møte med faglig rådgivende utvalg flyttes fra 18.september til 5.desember 2013. Dette gir styret 

en mulighet til å kombinere styremøtet 19.september med en befaring.

4. Styremøtet 19.september legges til Nordland nasjonalparksenter på Storjord og forberedes med 

følgende orienteringssaker:

a. Den nye forvaltningsmodellen sett utenfra – invitert innleder 

b. ……………………………………………….

5. 18.september gjennomføres det en befaring der forvaltning av fjellgårder og kulturlandskap 

(Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark), uttak av plantefelt (Storlia naturreservat) og 

hovedinnfallsport ved Polarsirkelsenteret (Saltfjellet landskapsvernområde). Oppmøte for 

befaringen blir rasteplass v/E6, Storvollen i Rana.
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Bakgrunn
De 2 forestående styremøtene i mai og september er aktuelle å kombinere med befaringer. 
Samtidig har vi mange saker på gang som betinger at nødvendig tid settes av til orienteringer i 
møtene.

AU og sekretariatet bør drøfte opplegg og regi for møtene for å sikre at de blir tilrettelagt på 
beste måte.

Vurdering 
AU bes vurdere om forslag til vedtak ivaretar styrets ønsker. Det kan kanskje være aktuelt å 
fordele orienteringene bedre mellom de 2 møtene?
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