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Referat frå styremøte for styret i Øvre Dividal nasjonalpark og 
Dividalen Landskapsvernområde 

Møtedato: Onsdag 3. Mars 2021 

Møtested: Teams 

Tidspunkt: 13.00 

Tid til forberedelser: 2 timer 

Avsluttes: ca 16.10 

Tid i møtet: 3 timer 

Innkalt: Mari Siljebråten, Johan Anders Oskald, Per Gustav Idivuoma, Nils 

Foshaug, Kirsten Sørgård 

Forfall: Mari Siljebråten 

Styreleder ønsker velkomment og åpner møtet. 

Dagens protokoll underskrives av: Kirsten, når Covid 19 situasjonen gjør det 

mulig å møtes fysisk 

Møteinnkalling og dagsorden godkjent 

 

 

 

 

 

Styret for ØDN og DL/v Bjørn M 

Baardvik 

 

  

 

 

 

 

Saksbehandler Bjørn Morten Baardvik Vår ref. 2020/3307 -  Dato 01.04.2020 
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SAKSLISTE: 

Orienteringssaker 

Sak 01/21 Referat styremøte 13.11.20 

Det har ikke kommet merknader til referatet. 

Vedtak: Referatet underskrives, og legges ut på hjemmesidene. 

 

Sak 02/21 Status planlegging ØDN 50 år markering. 

Arbeidsgruppen har hatt flere møter og utarbeidet plan og program for 

markeringen.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

Sak 03/21 Status besøksforvaltningsplan og forvaltningsplan er ikke godkjent 

Begge planene ble sendt inn til miljødirektoratet den 14.0.21 i forbindelse med 

vår søknad om tiltaksmidler og driftsmidler for 2021.  

 Forvaltningsplan 

Vi har fått tilbakemelding på at dokumentet ser ryddig og fint ut, og at det heilt 

sikket er bra. Vi mangler fortsatt noen kart (2 stk) og noen bilder mangler 

kreditering til fotograf. Når det er satt inn må dokumentet redigeres på nytt. Det 

må vi få orden på, så sendes det inn på nytt og legges frem for juristene i 

direktoratet.  

Besøksforvaltningsplan: 

- En del innledende informasjon om reindrift kan flyttes til 

kunnskapsgrunnlagets "annen kunnskap". 

- Rammeverket kan kortes ned. Avsnitt om ulike ferdselsformer trengs 

ikke omtales, det holder med forvaltningsplanen. 

- Beskrivelse av hvor merkevaren skal brukes bør omtales som 

innfallsporter/informasjon i under "strategiske grep", ikke under "rammeverket". 

Jeg tror dette vil rydde litt i dokumentet og gjøre det lettere å ta inn. Her kan du 

også laste ned ny mal for besøksstrategi, som du med fordel kan bruke: 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/forvalte-

verneomrader/besoksforvaltning-i-norske-verneomrader/mal-for-

besoksstrategi/. Det vil nok også bidra med å få et litt ryddigere dokument. 
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Vedtak: Styret tar direktoratets kommentarer til etterretning.  Begge planene 

ferdigstilles i trå med direktoratets kommentarer, og sendes inn på nytt.  

Sak 04.21 Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til 

statsforvalterne og nasjonalpark- og verneområdestyrer 

Miljødirektoratet delegerer myndighet til nasjonalpark- og verneområdestyrer 

for følgende bestemmelser: 

Kapittel IX. Håndheving og sanksjoner 

- § 69 første ledd. (retting og avbøtende tiltak) 

«Myndigheten etter loven kan pålegge den ansvarlige å rette eller stanse 

forhold som er i strid med loven eller vedtak med hjemmel i loven.» 

- § 70 annet ledd (uforutsette miljøkonsekvenser av lovlig virksomhet) 

«Dersom det viser seg at tiltak i samsvar med loven eller vedtak i medhold av 

loven medfører vesentlige uforutsette konsekvenser for naturmangfoldet, skal 

den ansvarlige treffe rimelige tiltak for å avverge eller begrense skader og 

ulemper.» 

«Myndigheten etter loven kan pålegge den ansvarlige innen en fastsatt frist å 

utføre tiltak som nevnt i første ledd. Når det kan skje uten særlig ulempe for 

den ansvarlige, kan myndigheten gi pålegg om gjenoppretting av den tidligere 

tilstand for mangfoldet» 

- § 73 første ledd. (tvangsmulkt) 

For å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven blir 

gjennomført, kan myndigheten etter loven fatte vedtak om tvangsmulkt. 

Delegeringene trer i kraft 15. januar 2021 og erstatter tidligere delegeringer 

etter samme bestemmelser. Delegeringene er ikke til hinder for at 

departementet eller direktoratet kan utøve myndighet etter bestemmelsene. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

Sak 05.21 (Sak 13/20 Deres ref.:) Miljødirektoratet forlenger tillatelse til 

motorferdsel for Tolletaten i nærmere angitte verneområder. 

Tolletaten gis tillatelse til motorisert ferdsel med snøscooter knyttet til 

gjennomføring av grensekontroll i verneområder opprettet med hjemmel i 

naturmangfoldloven. Tillatelsen gjelder ut 2021. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
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Referatsaker: 

Delegerte saker: 

Sak 06/21 (Vår ref. 2020/11071 – Dato 01.12.2020) 

Tillatelse til motorisert transport til hytter i Øvre Dividal nasjonalpark -

,Troms Turlag 2021 

Vedtak 

Med hjemmel i forskriften for Øvre Dividal nasjonalpark § 3 pkt. 6.1 og 6.3.b og 

Dividalen landskapsvernområde § 3 pkt. 5.1 og 5.3 b gir styret for Øvre 

Dividalnasjonalpark med dette Troms turlag tillatelse til å bruke snøscooter for 

åtransportere utstyr til hyttene i nasjonalparken. 

Denne tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 

1) Formålet er transport av utstyr, ved, og gass til turlagets hytter, 

Dærtahyttene, Dividalshyttene og Vuomahyttene, 

2) Dispensasjonen gjelder for to turer med to snøskutere på snødekt mark til 

Dividal og Dærta hyttene, og tre turer til Vuoma hyttene i perioden 1. januar til 

og med fredag 26.03.20 i uke 12. Tiltaket kan også gjennomføres med 

bandvogn. 

3) Lavtflyging og landing med forsvarets helikopter, for transport av ved, gass 

og utstyr til turlagets hytter i perioden frem til og med fredag 26.03.2021 

4) Snøskuterne skal kjøres samlet. Turen skal føres inn i vedlagt kjørebok 

førturen starter. Kjørebok og tillatelse skal bringes med under transporten. 

Kjørebok returneres forvaltningsmyndigheten i utfylt stand etter endt oppdrag. 

5) Tillatelsen gjelder kun kjøring til og fra hyttene etter godkjent kjøretrase. 

Forturene til Vuoma skal transporten gå etter løypa via Altevatnet opp langs 

Steinelva til Vuoma. 

6) Fjelltjenesten skal kontaktes før transportene gjennomføres. Oppsynet 

fornasjonalparken som er Statens naturoppsyn/Statskog Troms, 

(Fjelltjenesten),skal varsles med SMS (Albert Fosli 91622012, eller Kjetil Letto 
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99794194) førtransporten gjennomføres. Transporten skal om mulig 

koordineres med Fjelltjenestens oppsynsturer i området. 

7. Tiltakshaver skal ta hensyn til at det kan være rein i område, og 

unngåunødvendig forstyrelse av dyr som oppholder seg i området. 

All motorferdsel i utmark skal begrenses til det antall turer som er nødvendig. 

Motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på natur 

og mennesker. Mislighold av vilkårene medfører inndragning av tillatelse. 

Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver fra å innhente andre nødvendige 

tillatelser etter annet lovverk. Vedtaket kan påklages innen tre uker til 

Miljødirektoratet, Trondheim. Eventuell klage sendes gjennom styret for Øvre 

Dividal nasjonalpark. 

 

Sak 07/20 (Vår ref. 2020/12020 - Dato 28.12.2020) 

Tillatelse til motorferdsel ØDN, Transport av material til Vuomahytta 2021 

Vedtak 

Sak delegert forvalter. Med hjemmel i forskriften for Øvre Dividal nasjonalpark 

§ 3 pkt. 6.3 b gir nasjonalparkstyret Troms turlag tillatelse til motorisert ferdsel i 

Øvre Dividalnasjonalpark. 

Denne tillatelsen er gitt på vilkår: 

1. Formålet er transport av materialer til bygging av platting   på nye 

Vuomahytta, og uthuset. 

2. Dispensasjonen gjelder for to turer med to snøskutere på snødekt mark til 

Vuoma i perioden 01.januar til og med fredag 26.mars, alternativt 1 løft med 

forsvarets helikopter i samme periode. 

4. Snøskuterne skal kjøres samlet, og helst på samme dager som tillatelse til 

motorferdsel gitt 01.12.20 (2020/11071 ) «Tillatelse til motorisert transport til 

hytter i Øvre Dividal nasjonalpark -,Troms Turlag 2021» gjennomføres. 

5. Turen skal føres inn i vedlagt kjørebok før turen starter. Kjørebok og 

tillatelse skal bringes med under transporten. Kjørebok returneres 

forvaltningsmyndigheten i utfylt stand etter avslutta oppdrag. 

6.Tillatelsen gjelder kun kjøring til og fra hyttene etter godkjent kjøretrase. 

Transporten skal gå etter løypa via Altevatnet opp langs Steinelva til Vuoma. 
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7.Fjelltjenesten skal kontaktes før transportene gjennomføres, slik at 

transporten skal om mulig kan koordineres med Fjelltjenestens oppsynsturer i 

området. Oppsynet for nasjonalparken som er Statens naturoppsyn/Statskog 

Troms, (Fjelltjenesten), skal varsles med SMS (Albert Fosli 91622012, eller 

Kjetil Letto 99794194) 

8.Tiltakshaver skal ta hensyn til at det kan være rein i område, og 

unngåunødvendig forstyrelse av dyr som oppholder seg i området. 

9.All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 

unngåskade på natur og mennesker. Mislighold av vilkårene medfører 

inndragning av tillatelse. 

Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver fra å innhente andre nødvendige 

tillatelser etter andre lovverk. Vedtaket kan påklages innen tre uker til 

Miljødirektoratet. Eventuell klage sendes til Øvre Dividal nasjonalparkstyre 

 

Sak 08/21 (Vår ref. 2020/12033 - Dato 29.12.2020) 

Tillatelse til rydding av skog i ØDN, i forbindelse med grensemerking av 

riksgrensen Norge-Sverige 

Vedtak: 

I medhold av Forskrift om vern av Øvre Dividal nasjonalpark/Dieváidvuovd 

diálbmotmeahcci, Målselv kommune, Troms, § 3 punkt 1.2 a og 1,3 f samt § 45 

i Lov om naturmangfold, gir styret for Øvre Dividal nasjonalpark Lantmäteriet, 

tillatelse til det nødvendige arbeidet som følger av grensemerking mellom 

Norge og Sverige. 

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: 

1 Motorferdsel som tiltaket medfører, skal skje på svensk side av dagens 

grense. 

2. Inngrep i terrenget, med tanke på skogrydding og grensemerking skal skje 

så skånsomt som mulig med tanke på forstyrrelser av vilt, og skader på 

vegetasjon. Arbeidene bør ikke starte opp før yngletiden for fugler og dyr er 

over 01.08. 

3. I de periodene det arbeides, og det er rein inne i områdene (01.05 – 01.09) 

skal de Svenske samebyene kontaktes før arbeidet tar til. Dette for avklaring 

av hvilke hensyn som må utvises av hensyn til beitende dyr. 

Lainiovuoma sameby: Per Gustav Idivuoma Tel. +46706518176 
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Könkämä sameby: Nils Vasara-Hammare Tel. 076-139 54 61 

Sarivuoma sameby: Per-Anders Nutti Tel. 070-213 58 41 

Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver fra å innhente andre nødvendige 

tillatelser etter andre lovverk. Vedtaket kan påklages innen tre uker til 

Miljødirektoratet. Eventuell klage sendes til Øvre Dividal nasjonalparkstyre 

 

Sak 09/21 (2020/11514 - 432.3 Dato 06.01.2021) 

Tillatelse til kjentmannskjøring i Øvre Dividal nasjonalpark, Bardu røde 

kors vinteren 2021 

Vedtak 

Søknaden om tillatelse til kjentmannskjøring i Øvre Dividal nasjonalpark 

innvilges. Vedtaket er fattet i medhold av § 48 i naturmangfoldloven i tråd med 

"Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i 

verneområder".  

Vedtakene er fattet med følgende vilkår:  

1. Kjentmannskjøringen skal skje på snødekt mark sammen med SNO, og 

gruppen skal være samlet.  

2. Røde kors kan anvendes inntil åtte snøscootere med nødvendig bagasje og 

personell langs avtalt trasé. Skutere som SNO, fjelltjeneste og politiet benytter 

kommer i tillegg.   

3. Kjøringen skal gjennomføres med inntil en tur over en dag perioden 15. 

februar til 15. mars 2021, og det skal føres kjørebok (vedlagt). Kjøringen bør 

helst gjennomføres så tidlig på vinteren som mulig.  

4. Kjøringen skal foregå på ukedager utenom fellesferie, og det skal sendes en 

skriftlig rapport om gjennomføringen innen 1. juni 2021.  

5. Gruppen skal ta hensyn til at det kan stå reinsdyr i området, og om 

nødvendig avtale avbøtende tiltak med reindrifta.  

De aktuelle samebyen er Lainiovuoma sameby, med kontaktperson Per 

Gustav Idivuoma, mobilnr +46 70 6518176, og Saarivuoma sameby med 

kontaktperson Per Anders Nutti telefonnr. +4698130118 

Dispensasjonen skal medbringes under kjøring. All motorferdsel i utmark skal 

foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på natur og mennesker. 

Mislighold medfører inndragning.  
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Denne dispensasjonen fritar ikke tiltakshaver i å innhente tillatelser etter 

eventuelle andre lovverk  som regulerer motorferdsel. 

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Klagen rettes til 

nasjonalparkstyret. 

 

Sak 10/21 Økonomi 

Økonomisk status pr 25.02.21 

 

Prosjekt Kap Tildelt Forbruk  Saldo 

N1900 Drift utvalg 450.000 Ca 10.000 540.000 

N1901 Forvaltningsplan 200.000 0 100.000 

N1902 SNO Bestillingsdialog 300.000 0 300.000 

Belastningsfull
makt fra KMD 

ØDN 50 år 225.000 0 225.000 

 

Styresaker  

11/21 Budsjett 2021 

Budsjett ble lagt frem i møtet 

Vedtak: Budsjettet justeres i henhold til styrets innspill, og vedtas 

 

Sak 12/21 Arbeidsplan/Årshjul  

Skisse til arbeidsplan 2021 legges ved 

Vedtak: Arbeidsplan justeres i henhold til styrets innspill og vedtas 

Sak 13/21 Årsmelding 

Årsmelding legges frem i møtet  

Vedtak: Meldingen justeres i henhold til styrets innspill, og godkjennes 

Sak 14/21 Anbefalte kjøreleder for hundespann i kalvingstiden for rein. 
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Saken ble tatt opp av Per Gustav Idivuoma, som ønsket en videreføring av 

ordningen med oppkjøring av skuterspor på de anbefalte kjøretraseene for 

hundespann. For å unngå ekstra motorferdsel, kjøres sporene opp av 

Fjelltjenesten, når de er i fjellet på andre oppdrag. Sporene kjøres opp i 

forbindelse med helgene uke 16 til og med uke 20, avhengig av når førefall 

inntrer.  

Vedtak: Ordningen med anbefalte løypetraseer for hundespann videreføres.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Morten Baardvik 

nasjonalparkforvalter 


