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

Møtedato: Torsdag 16 April 2019 

Møtested: Målselv kommunehus 

 Det var anledning til å delta på møtet på Skyp, 

Tidspunkt: 13.00 

Avsluttet: 15.00 

Tid i møtet: 2 timer 

Tid til forberedelser: 2 timer 

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

Foshaug, Kirsten Sørgård 

Mari Siljebråten måtte gå i et annet møte  

Styreleder ønsker velkomment og åpner møtet. 

Dagens protokoll underskrives av: Kirsten Sørgård 

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: 

Sak 01/20 Økonomi 

Økonomisk status pr 01.04.20 

 

Prosjekt Kap Tildelt Forbruk  Saldo 

N1900 Drift utvalg 500.000 6000 494.000 

N1901 Forvaltningsplan 175.000 0 175.000 

N1902 SNO Bestillingsdialog 0 0 0 

 

Miljødirektoratet opplyser om at det ikke er anledning til å bruke midler fra 

prosjekt N1900 og N1901 til tiltak. ØDN står på lista for supplerende 

tildelingsrunde, som kommer i April, med et beløp på 210.000,- , til Uttransport 

klopper: 60.000,-, Brøyting av veien fra Frihetsli til Skaktermoen samt 

oppkjøring av skuterspor for lede hundekjører utenfor kalvingsland,: 50.000,-,  

Ryddeaksjon søppel 2020 : 100.000,-   

Vedtak: Styret tar til etterretning at det ikke er søkt på tiltaksmidler for 2020. 

Styret vil at forvalter søker om midler til tiltak i neste tildelingsrunde. 

Styresaker  

Sak 02/20 Årsmelding 

Årsmelding legges frem i møtet  

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

 

Sak 03/20 Arbeidsplan  

Skisse til arbeidsplan 2020, var lagt ved styrepapirene. Arbeidsplanene ble 

gjennomgått og justert.  

Vedtak: Arbeidsplan justert i henhold til styrets innspill og vedtat 

 

Sak 04/20 Budsjett 2020 

Forslag til budsjett ble lagt frem i møtet.  
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Vedtak: Budsjettet justeres i henhold til styrets innspill, og vedtas 

 

Sak 05/20 Konstituering av styre 

Det skal velges leder og nestleder i styret.  

Vedtak  

Leder: Nils Foshaug, Målselv kommune 

Nestleder: per Gustav Idivuoma, Lainivuoma sameby 

Det skal velges arbeidsutvalg  

Vedtak:  

Leder for arbeidsutvalget: Nils Foshaug, Målselv kommune 

Mari Siljebråten og Per Gustav Idivuoma ble valgt til medlemmer av 

arbeidsutvalg. 

 

Orienteringssaker 

Sak 06/20 Status planverk 

Forvaltningsplan er under arbeid. Vi hadde håp om at den skulle ha vært ferdig 

til jul, men sekretær har vært delvis sykemeldt i 4mnd, og har ikke hatt 

mulighet for å ferdigstille planen.  

Besøksforvaltningsplan  

Besøksforvaltningsplan vedtatt av styret desember 2015 skal revideres i år. 

Forvalter foreslår at vi prøver å få godkjent etter en forenklet mal. 

Besøksforvaltningsplan og «ny mal»  legges frem på møtet.   Forslag til vedtak:  

Vedtak: Styret tar saken til orientering, og setter av tid og penger til 

ferdigstillelse av planverk i årets arbeidsplan (årshjul) og budsjett. 

Sak 07/20 Tekst og bilder til miljødirektoratets presentasjon av Norske 

nasjonalparker. 

Vedlagt tekst og bilder er oversendt miljødirektoratet til bruk i en nasjonal 

presentasjon av Norges nasjonalparker.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering 
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Referatsaker: 

Delegerte saker: 

Sak 08/20 (Vår ref. 2020/1146 – Dato 31.01.2020) 

Tillatelse til motorferdsel, transport av ved, gass, og utsyr til Troms Turlags 

hytter i Øvre Dividal nasjonalpark, vinteren 2020 

Vedtaket er fattet av forvalter, som er delegert forvaltningsmyndighet i denne 

saken. 

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 Dividal 

nasjonalpark med dette Troms turlag tillatelse til å bruke snøscooter for å 

transportere 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 

Dividalshyttene og Dærta, og tre turer til Vuoma i perioden 1. februar til og med 

fredag 03.04 i uke 14. 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 03.04.2020 

4) Snøskuterne skal kjøres samlet. 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 endt oppdrag. 

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

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

Steinelva til Vuoma. 

6) Fjelltjenesten skal kontaktes før transportene gjennomføres. Oppsynet for 

nasjonalparken som er Statens naturoppsyn/Statskog Troms, (Fjelltjenesten), 

skal varsles med SMS (Albert Fosli 91622012, eller Kjetil Letto 99794194) før 

transporten 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 unngå 

unødvendig forstyrelse av dyr som oppholder seg i området. 
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All motorferdsel i utmark 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. 

 

Sak09/20 (Vår ref.2020/1992 -Dato24.02.2020) 

Tillatelse til motorferdsel for gjennomføring av branntilsyn på turlagets hytter i 

Øvre Dividal nasjonalpark 2020 

Motorisert ferdsel er forbudt i nasjonalparken (§ 3 punkt 6.1Forbud mot 

motorferdsel). Forbudet mot motorferdsel er ikke til hender for gjennomføring 

av branntilsyn, jf, 6.2 a) Motorferdsel ved gjennomføring av brannvern-, mm. 

Det forutsettes at: 

Motorferdsel gjennomføres i henhold til søknad, og er avsluttet ved utgangen 

av Mars. 

Kjøring til Vuoma følger trasee fra Altevatnet og opp Steinelva. 

Kjøringen skal så langt det er mulig gjennomføres samtidig med tillatelse til 

motorferdsel gitt i sak 2020/1146 dato 31.01.20 Tillatelse til transport av ved, 

gass, og utstyr til TT hytter i ØDN vinteren 2020 

Dersom det påtreffes mye rein i fjellet skal reindrifta kontaktes 

 

Sak 10/20 (Vår ref. 2020/2024 - 432.3 Dato 20.03.2020 og 02.04.2020) 

Dispensasjon til bygging av platting på Vuomahytta med uthus, utfyllende 

opplysninger til tillatelse gitt 20.03.30 

Vedtak 

Sak delegert forvalter. 

Med hjemmel i forskriften for Øvre Dividal nasjonalpark § 3 pkt. 1.3 a, gir styret 

for Øvre Dividal Nasjonalpark tillatelse til: bygging av platting foran Vuomastua 
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og Vuoma hundeanneks / sjå, samt tillatelse til motorisert ferdsel i medhold av 

§3 punkt 6.3 b 

Denne tillatelsen er gitt på vilkår: 

Vilkår platting: 

1.Plattingene skal bygges etter de mål og beskrivelser (bilder) som er lagt ved 

søknaden. 

2.Rapport som beskriver gjennomføring av arbeidet, og fotodokumentasjon av 

resultatet, skal sendes til styret for Øvre Dividal nasjonalpark ved ferdigstillelse 

av prosjektet. 

Vilkår motorferdsel: 

1. Formålet er transport av materialer til bygging av platting ved 

inngangspartiene på nye Vuomahytta, og uthuset., 

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

Vuoma i perioden 20. mars til og med fredag 03.04 i uke 14. 

3. Lavtflyging og landing med helikopter, for transport av materialer til bygging 

av platting i perioden frem til og med fredag 03.04.2020 

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

motorferdsel gitt 31.01.20 (2020/1146 ) gjennomføres. Turen skalføres inn i 

vedlagt kjørebok før turen starter. Kjørebok og tillatelse skal bringesmed under 

transporten. Kjørebok returneres forvaltningsmyndigheten i utfylt stand etter 

endt oppdrag. 

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

Transporten skal gå etter løypa via Altevatnet opp langs Steinelva til Vuoma. 

6.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) 

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

unngåunødvendig forstyrelse av dyr som oppholder seg i området. 

8.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. 
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Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Eventuell klage 

sendes til Øvre Dividal nasjonalparkstyre. 

 

Sak 11/20 (2020/2027 - 432.3 Dato 21.03.2020) 

Tillatelse til motorferdsel, transport av material og utstyr til forsvarets 

patruljehytte ved Cievccasjavre 

Vedtak 

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

styret Øvre Dividal nasjonalpark med dette Forsvarsbygg Markedsområde 

Nord tillatelse til å bruke snøskuter for å transportere, materiell til hytte ved 

Cievccasjavre i Øvre Dividal nasjonalpark. 

Denne tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 

1. Formålet er transport av materiell til Forsvarets hytte ved Cievccasjavre etter 

kjørerute fra Svalheim, via sørsiden av Devddesjavre. 

2. Dispensasjonen gjelder for to -2-tur retur med inntil fire -4- snøskutere 

Motorkjøretøyene skal kjøre samlet. 

3. Turen gjennomføres på en virkedag, i perioden 22.03 -03.04.2020 

4. Lainiovuoma sameby skal kontaktes før tiltaket settes i verk, slik at evt. 

avbøtende tiltak i forhold til reindriften i området kan avtales. Kontaktperson i 

Lainiovuoma sameby er Aslak Simma, mobilnr +46703962279 

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

bringes med under transporten, sammen med dispensasjonen. Kjøreboka 

returneres i utfylt stand, etter endt oppdrag. Tillatelsen gjelder kun kjøring frem 

til hyttene og tilbake til utgangspunktet. Alternativt to turer, med landing av 

helikopter ved Cievccas. 

6. Fjelltjenesten, skal kontaktes før transporten gjennomføres. Om mulig skal 

turen koordineres med Fjelltjenestens oppsynsturer i området. 

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

skade på natur og mennesker. Mislighold medfører inndragning. 
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Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Morten Baardvik 

nasjonalparkforvalter 


