
Møteinnkalling

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 04.09.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54 183. Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Det minnes om møte med faglig rådgivende utvalg 03.09.2012 klokka 10.00 til 16.00 på 
Rognan hotell. Program for møtet blir sendt ut senere. 
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 
61/2012

Referatsaker 2003/577

RS 9/2012 Vedtak - Klage - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Stolpen gård

2011/587

RS 
10/2012

Innspill vedr NSB og reindød 2012/4012

RS 
11/2012

Rapport for  Sjunkhatten nasjonalpark 2011/3964

RS 
12/2012

Revidering og utvidelse - Saltfjellet Svartisen 
nasjonalpark

2012/3644

RS 
13/2012

Oppnevning av grunneierrepresentant - Midtre 
Nordland Nasjonalparkstyre - Rødøy

2012/5159

RS 
14/2012

MIDNOR - Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond 
2012 - Stall ved Jarbruhytte - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Bodø og Omegns 
turistforening

2012/4560

RS 
15/2012

MIDNOR - Oppstart - Revisjon av 
kommunedelplan motorferdsel - Fauske

2012/4953

RS 
16/2012

MIDNOR - Melding om overprøving av vedtak -  
Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård

2011/587

RS 
17/2012

Tilsagn om tilskudd - Hytte - Fjellrosen - Rago 
nasjonalpark - Fauske og Sørfold Jeger og 
Fiskerforening

2011/9150

ST 
62/2012

Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 
63/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
motorisert transport av elgslakt i Jarbrudalen -
Harald Sæterhaug

2012/3769

ST 
64/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften i forbindelse 
med utvidelse av hytte ved Kvitbergvatnet - Sissel 
Pettersen

2012/4105

ST 
65/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad 
motorisert ferdsel til hytte - Viggo Skogmo

2012/5498

ST 
66/2012

Rago nasjonalpark - Angående videre arbeid med 
Fjellrosen - Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskeforening

2011/9150
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ST 
67/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon i forbindelse med oppsett av 
ved/utstyrsbod og grillhus i Purkvik i Sørfold  
kommune - Anne-Brit og Geir Pedersen

2012/4369

ST 
68/2012

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon for motorisert ferdsel til hytte ved 
Solvågvatnet - Stein Halvorsen

2012/3464

ST 
69/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde, Saltfjellet -
Svartisen nasjonalpark - Søknad om motorisert 
transport til hytte i Harondalen - Rolv-Erling 
Iversen

2012/3404

ST 
70/2012

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
fiskestelltiltak Åsvatnet i Tollådal, Beiarn 
kommune - Beiarn jeger- og fiskerforening

2012/5103

ST 
71/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon for bruk av snøskuter til hytte i 
verneområder - Sten Jerry Stormo

2005/4564

ST 
72/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
tillatelse til leiekjøring - Sten Jerry Stormo

2005/4564

ST
73/2012

Eventuelt 2003/577
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Side 5

ST 61/2012 Referatsaker

RS 9/2012 Vedtak - Klage - Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon

fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård

RS 10/2012 Innspill vedr NSB og reindød

RS 11/2012 Rapport for  Sjunkhatten nasjonalpark

RS 12/2012 Revidering og utvidelse - Saltfjellet Svartisen nasjonalpark

RS 13/2012 Oppnevning av grunneierrepresentant - Midtre Nordland

Nasjonalparkstyre - Rødøy

RS 14/2012 MIDNOR - Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond 2012 - Stall ved

Jarbruhytte - Gåsvatnan landskapsvernområde - Bodø og Omegns

turistforening

RS 15/2012 MIDNOR - Oppstart - Revisjon av kommunedelplan motorferdsel -

Fauske

RS 16/2012 MIDNOR - Melding om overprøving av vedtak -  Gåsvatnan

landskapsvernområde - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård

RS 17/2012 Tilsagn om tilskudd - Hytte - Fjellrosen - Rago nasjonalpark -

Fauske og Sørfold Jeger og Fiskerforening



MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3769-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 04.07.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 63/2012 04.09.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om motorisert transport av 
elgslakt i Jarbrudalen - Harald Sæterhaug

Forslag til vedtak

Elgjaktlag v/ Harald Sæterhaug, gis med dette dispensasjon fra verneforskriftene for
Gåsvatnan landskapsvernområde, jfr. kap. IV, pkt. 7, for begrenset bruk av barmarkskjøretøy til 
utfrakt av skutt elg. Dispensasjonen gis i henhold til naturmangfoldsloven §48 (jf. §77 i nml og 
kap. VIII i verneforskriftene for landskapsvernområdet).

Det gis avslag på den delen av søknaden som gjelder bruk av ATV fra Jarbrufjell gård og inn til 
Kvitbergvatnet.

Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:
* Dispensasjonen gjelder for bruk av èn (1) 4-hjuls motorsykkel med henger langs traktorveien 
fra vernegrensa på Tverrlia til Jarbrufjell gård.
* Dispensasjonen gjelder for bruk av èn (1) elgtrekker fra Jarbrufjell gård og inn til 
Kvitbergvatnet.
* Dispensasjonen gjelder for lovlig elgjakt i 2012 og 2013.
* Dispensasjonen gjelder ikke for frakt av personell eller utstyr.
* Tillatelse fra grunneier må innhentes før kjøringen starter

Utrykt vedlegg
- Søknad av 22.05.2012

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt
- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde
- Naturmangfoldsloven

Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan 
landskapsvernområde og skal behandle dispensasjonssøknader. I søknad av 22.05.2012 søker 
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Harald Sæterhaug, jaktleder på jaktfeltet Harodal, på vegne av jaktlaget om dispensasjon fra 
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde for kjøre ut felt elg i 
storviltjaktperioden med firehjuls motorsykkel med henger fra Kvitbergvatnet og ned til 
Lillealmeningen. Transporten vil foregå langs stien ned til Jarbrufjellgård, og derfra langs 
traktorvegen ned til vernegrensa på Tverlia, derfra videre ned til bygda. 

Dagens forskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde ble vedtatt ved kgl. res. av 8.
september 1989. Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og 
vakkert naturlandskap, herunder
- Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv
- de botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell
I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark,
Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et
sammenhengende naturområde, som også inneholder mange samiske og andre
kulturminner.

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Gåsvatnan landskapsvernområde, jf. 
kap. IV, pkt. 7. Motorferdsel i forbindelse med transport av elgslakt er ikke særskilt omtalt i 
verneforskriften og må derfor behandles etter den generelle dispensasjonsregelen for 
verneområdet. Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 ble naturvernloven opphevet. 
For områder vernet etter naturvernloven førte det til at verneforskriftens generelle 
dispensasjonsbestemmelse er satt ut av kraft (jf naturmangfoldlovens § 77 andre punktum). For 
Gåsvatnan landskapsvernområde vil det si at verneforskriftens kap.VIII ikke lenger er virksom. 
Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter 
naturmangfoldlovens § 48 i stedet.

Etter § 48 i naturmangfoldloven kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Som grunnlag for beslutningen er søknaden også vurdert i henhold til prinsippene i
naturmangfoldlovens § 8 til 12, jf § 7.

Vurdering
Hovedformålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og
vakkert natur og kulturlandskap. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet
da dette kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy.

En dispensasjon for transport i forbindelse med elgjakt må vurderes etter unntaksparagrafen § 48 
i nml. For at en dispensasjon skal kunne gis skal tiltaket hverken stride mot verneformålet eller 
påvirke verneverdiene nevneverdig. Behovet for transport må veies opp mot mulige skader og 
ulemper i verneområdet da det uttrykte målet er å redusere motorferdselen til et minimum. 
Dispensasjon kan imidlertid også gis hvis sikkerhetshensynet taler for det, eller hensynet til 
vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Etter motorferdsellovens bestemmelser er det tillatt med motorisert transport i forbindelse med 
storviltjakt, og i mange nyere nasjonalparker er det i verneforskriftene åpnet for slik transport. 
Begrunnelsen for at det åpnes for motorferdsel i slike tilfelle er vekten på det som skal fraktes. 
Nye verneforskrifter og forvaltningsplaner setter imidlertid vilkår om at det kan benyttes lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor, for eksempel elgtrekk eller helikopter.
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I brev av 08.02.2008 har Miljøverndepartementet gjort en vurdering av spørsmålet om 
motorisert transport av felt storvilt i nasjonalparker, og her konkluderer de som følger:

“….. Departementet viser til at det ikke er tilfeldig at verneforskriftene for de nasjonalparker 
hvor uttransport av felt storvilt har vært aktuelt, kun gir tillatelse til transport med elgtrekk og 
ikke andre kjøretøy. Elgtrekk har et spesifikt bruksområde, holder lav hastighet og er skånsom 
mot underlaget. 

Departementet ser det ikke som ønskelig at det åpnes opp for bruk av andre typer kjøretøy 
innenfor nasjonalparkene …..” 

Verneområdene skal sikre sårbare og truede naturtyper og det biologiske mangfoldet slik at
leveområder for dyr og planter ikke blir ødelagt og oppdelt. I Jarbrudalen er det sentrale 
verneverdier som underjordiske bekkeløp og store botaniske verdier i form av rik flora, 
kalkbjørkeskog er dominerende her (jf nml § 8)

Den nedre delen av den omsøkte kjøretraseen går langs traktorveien fram til fjellgården 
Nordlund på Jarbrufjell. På denne traseen har det vært utført mindre vedlikeholdsarbeid for å 
lette transport i forbindelse med drift på gården. Traseen er imidlertid ikke å anse som vei etter 
motorferdselloven § 2, og den omsøkte kjøring er derfor kjøring i utmark og i utgangspunkt ikke 
tillatt, jf motorferdselloven § 3. Enkelte typer kjøring i utmark er det allikevel åpnet for, jf 
motorferdselloven § 4 med forskrifter, bl.a. transport i forbindelse med storviltjakt. Det har også 
tidligere vært en praksis hvor de har gitt tillatelse til barmarkskjøring langs denne traktorveien.

Felt elg vil være arbeidskrevende å transportere over aktuelle avstand uten bruk av motorisert 
kjøretøy. Langs traktorveien opp til Jarbrufjell gård mener forvaltningen at det kan benyttes 
ATV, her vil transporten ikke medføre skade på vegetasjon og terreng. Denne strekningen utgjør 
ca. halvparten av den totale transport-avstanden opp til Kvitbergvatnet, ca.3,5 km, og vil dermed 
lette en stor del av nedtransporten av elgslaktet. 

På strekningen Jarbrufjell gård opp til Kvitbergvatnet går det imidlertid ikke noen opparbeidet 
traktorvei, kjøretraseen går her ute i terrenget og følger delvis en tursti. Denne strekningen er ca 
4,3 km, med en del våte partier, traseen går gjennom områder med rik vegetasjon og 
kalkbjørkeskog. Kjøring med ATV vil i slike områder lett kunne medføre terrengskader og 
slitasje, og det er særlig problematisk for sårbar vegetasjon med liten evne til å reparere seg. Her 
mener forvaltningen det ikke vil være forsvarlig med hensyn til belastningen på vegetasjon og 
terreng å gi tillatelse til transport med ATV. For å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet må det benyttes transportmetoder som belaster vegetasjonen og terrenget minst 
mulig, for eksempel lett beltekjøretøy som ikke setter spor i terrenget (jf. nml §12) De økte 
omkostningene med dette må bekostes av søker selv (jf. nml §11)

Det vises her til klage-sak behandlet av MD i juni 2012 i forbindelse med bruk av ATV ved 
tilsyn av sau i det samme området. Her sier MD: 

“Departementet bemerker at tillatelse til motorisert transport av elg er begrunnet i vekten av det 
som fraktes og at dette ikke kan sammenlignes med persontransport. Omfanget av slik kjøring er 
også betydelig mindre enn det omsøkte tiltaket. Etter departementets mening bør man imidlertid 
prøve å unngå bruk av ATV på barmark også ved transport av elgslakt.”

Viser også til rapport med bilder fra Fjelltjenesten i forbindelse med den overstående 
klagesaken. Rapporten viser tilstanden langs barmarkstraseen som er benyttet fra Jarbrufjell til 
Kvitbergvatnet, og at den transporten som har foregått her de siste årene har medført tydelige 
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skader på terrenget i form av stor slitasje og tydelig spor etter barmarkskjøretøy, særlig i de våte 
partiene. 
Forvaltningen ser også en tendens til en økning i ønskene om bruk av motorisert transport opp 
til Kvitbergvatn-området i barmarks perioden. En økning i den samla belastningen vil kunne 
medføre at formålet med vernet ikke lengre kan ivaretas, og en vurderer det slik at den samlede 
belastningen på naturgrunnlaget i området vil bli for stor i området (nml § 10).

En del av formålet med verneområdene på Saltfjellet er også å gi allmenheten muligheter til 
naturopplevelse i området, og Jarbrudalen er en viktig innfallsport til disse områdene. En del av 
den omsøkte traseen går langs en merket sti gjennom området og turistforeningen har også en 
åpen hytte i dalen. Stillhet og ro er vanligvis en viktig del av naturopplevelsen, og økt 
motorferdsel vil dermed kunne være i strid med denne delen av verneformålet også. En slik 
praksis vil heller ikke være i samsvar med verneforskriftenes uttrykte målsetning om å redusere 
motorferdselen til et minimum.

Med de gitte begrensninger i bruk av antall og type transportmiddel på de forskjellige delene av 
kjøretrasè, tidsperiode og kjøring kun i forbindelse med utfrakt av skutt elg, vurderes den tillatte 
transporten til ikke å være i strid med verneformålet, eller i for stor grad skade naturmiljøet.

Saksopplysninger
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Parter i saken:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Harald Sæterhaug, leder jaktlag 
Harondal

Pynten 18 8250 ROGNAN

Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Statskog Fjelltjenesten v/Kristian 
Sivertsen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog SF avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/4105-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 26.07.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 64/2012 04.09.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften i forbindelse med utvidelse av hytte ved Kvitbergvatnet -
Sissel Pettersen

Forslag til vedtak 

Sissel Pettersen gis avslag på søknad om tillatelse til utvidelse av hytte ved Kvitbergvatnet i 
Saltdal kommune innenfor Gåsvatnan landskapsvernområde i henhold til kap. IV pkt. 1 i 
verneforskriften.  

Bakgrunn

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for Gåsvatnan 
landskapsvernområde, og skal behandle dispensasjonssøknader.

Sissel Pettersen søker om tillatelse til utvidelse av eksisterende hytte ved Kvitbergvatnet i 
Saltdal kommune med 20 m2, jfr. vedlagte tegninger, kart og søknad. Dagens hytte er på 80 m2.

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Gåsvatnan landskapsvernområde - Sissel 
Pettersen

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 

 Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde 

 Naturmangfoldloven

 Forvaltningsplanen for de verna områdene i Saltfjellet    
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Grunnlaget for avgjørelsen

Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert naturlandskap, herunder 

- Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv 

- de botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell 

I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 
landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende 
naturområde, som også inneholder mange samiske og andre kulturminner. 

I utgangspunktet er det forbudt mot inngrep som kan endre landskapets art eller karakter, jfr.
kap. IV punkt 1 i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde. Forskriftenes kap VI har 
bestemmelser om hvilke tiltak forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til. Det er her ikke åpnet 
for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utvidelse av private hytter, slik det søkes om 
her.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerthensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jfr. § 48 
naturmangfoldloven. 

Søknaden skal i henhold til naturmangfoldlovens § 7 vurderes etter prinsippene i lovens §§ 8 til 
12.

Vurdering 

Det er søkt om utvidelse av eksisterende hytte med 20 m2, slik at hytten vil bli totalt 100 m2 i 
henhold til Saltdal kommunes grense for tillatt størrelse. Verneforskriften åpner imidlertid ikke 
for å gi tillatelse til utvidelse av eksisterende private hytter innenfor verneområdet. Det er kun 
eksisterende foreningshytter, reindriftshytter og gammer som det er åpnet opp for at 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utvidelse av. Saken må derfor vurderes etter den 
generelle dispensasjonsbestemmelsen § 48 naturmangfoldloven. 

For at unntaksparagrafen, § 48 i naturmangfoldloven, kan benyttes må to vilkår være oppfylt for 
at dispensasjon kan gis:
1) tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og
2) tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål

I DNs rundskriv november 2001, revidert 2010 står det:
“Vilkåret om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig innebærer at
dispensasjonsadgangen er snever. Det kan bare dispenseres i de tilfeller tiltaket vil ha begrenset 
virkning for verneverdiene. Det er med andre ord i første rekke bagatellmessige inngrep eller 
forbigående forstyrrelser som er av stor betydning for søker sammenholdt med verneinteressene 
som omfattes av bestemmelsen. Siktemålet er at verneforskriften ikke uthules gjennom 
omfattende dispensasjonspraksis.”

Unntaksbestemmelsen krever også at tiltaket ikke skal være i strid med verneformålet, og da 
heller ikke legge grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene.
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DN’s rundskriv sier:
“Tiltak som kan påvirke verneverdiene nevneverdig vil nesten alltid også være i strid med
verneformålet. I noen saker vil imidlertid et tiltak kunne være i strid med verneformålet selv om 
det ikke kan påvises noen nevneverdig negativ virkning på verneverdiene. Det gjelder for 
eksempel dersom et mindre tiltak har liten betydning for verneverdiene på stedet isolert sett, 
men presedenshensyn står så sterkt at en dispensasjon på sikt vil kunne føre til en uthuling av 
verneformålet. Det må i behandlingen av saken legges vekt på at verneformålet ikke skal svekkes 
ved en bit-for-bit-forvaltning, ettersom mange mindre inngrep i sum kan få store konsekvenser 
for verneformålet. Det er også viktig å være oppmerksom på at selv om omsøkte tiltak ikke har 
negativ betydning for verneverdier kan tiltaket generere annen virksomhet som kan skade 
verneverdiene.

Generelt sett vil det ikke være adgang til å dispensere for tiltak og bruk som forutsetter større 
tekniske inngrep. Det er derfor normalt utelukket å gi dispensasjon etter denne bestemmelsen 
for oppføring av nye private hytter eller andre tiltak som kan forringe eller ødelegge 
verneverdier. Dispensasjonsbestemmelsen kan heller ikke anvendes for å utvide den rammen 
som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som skal fange opp 
uforutsette tilfeller eller spesielle/ særlige tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 
Forvaltningsmyndigheten bør særlig vurdere konsekvensene av en dispensasjon, f.eks. om andre 
kan tenkes å søke dispensasjon på samme grunnlag.”

Eksisterende forvaltningsplan fra 1991 for de verna områdene i Saltfjellet omtaler på side 32 
under pkt. 4.4.4, retningslinjer for bygging av nye hytter, buer og naust, samt utvidelse av 
eksisterende bygninger. Her står det følgende:
”Nye hytter og buer, samt utvidelse av eksisterende hytter medfører nye inngrep og kan føre til 
mer ferdsel og nye krav til motorisert transport. Ut fra vernehensyn er dette ikke ønskelig. Et 
absolutt forbud mot utvidelse av eksisterende hytter kan imidlertid komme i konflikt med de 
kontrakter som er inngått mellom Statens skoger og festere før vernet ble vedtatt.”

Videre står det på side 36:
”Når det gjelder utvidelse/ombygging av eksisterende hytter, bør likhetsprinsippet gjøre seg
gjeldende. Ved eventuelle søknader bør en derfor kunne tillate utvidelse/ombygging av 
eksiterende bygninger i samsvar med festekontrakten. Det tillates imidlertid ikke bygging av 
anneks/uthus. Eventuelle søknader må behandles særskilt med hensyn til behovet, og en 
tillatelse må kun gis dersom det ikke kommer i konflikt med verneinteressene.”

Gjeldende forvaltningsplan for landskapsvernområdet er under revisjon, men inntil den reviderte 
planen er godkjent gjelder retningslinjene i eksiterende forvaltningsplanen. Hensikten med en 
forvaltningsplan er at den skal sikre forvaltningsmyndigheten en samlet oversikt over alle 
aktuelle tiltak innenfor et verneområde. Tilfeldige avgjørelser og ”bit for bit” avgjørelser skal 
forhindres. I denne saken foreligger det ikke spesielle arealkrav i forhold til utvidelse i 
festekontrakten som det er nevnt i forvaltningsplanen.    

Innenfor Gåsvatnan landskapsvernområde ligger det i dag ca. 35 hytter, og utvidelse av 
eksisterende hytter kan være relevant for flere i samme området. Dette kan medføre en utvikling 
med byggeaktivitet som ikke ønskes i verneområdet og som vil være i strid med verneformålet. 
Hovedregelen er at oppføring av nye bygninger og utvidelser er forbudt da dette er irreversible 
inngrep som kan endre landskapets art eller karakter, jfr. verneforskriftens kap. IV. Dersom en 
dispensasjon kan gis må det foreligge sikkerhetshensyn eller vesentlige samfunnsinteresser, jfr.
unntaksparagrafen § 48 i naturmangfoldloven, ingen slike forhold foreligger i denne saken.
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I henhold til § 7 i naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene; kunnskapsgrunnlaget
(§8), føre-var-prinsippet (§9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.

Områdene i og rundt Kvitbergvatnet er meget botanisk rike, men i denne utvidelsessaken av 
eksisterende hytte vurderes det som at føre-var-prinsippet og samlet belastning i området må 
tillegges størst vekt. Alle hytter i dag ligger innenfor Gåsvatnan landskapsvernområde utgjør i
utgangspunktet en belastning på naturmiljøet; nedbygging av areal, diverse inngrep i forbindelse
med hytteområder, slitasje og forstyrrelse i forbindelse med ferdsel. 

Økt bebyggelse i landskapsvernområdet vil forsterke belastningen, mer areal vil bli nedbygd noe 
som ikke er ønskelig innenfor verneområdet. Isolert sett så vil neppe utvidelse av denne hytten 
ha stor negativ virkning for verneverdiene og verneformålet. Men ved å gi en tillatelse på 
utvidelse opptil 100 m2 innenfor verneområdet, vil det fort kunne skapes presedens i lignende 
saker med fare for ytterligger økt bebyggelse og derved en gradvis forringelse av områdene i 
Gåsvatnan landskapsvernområde. Den samlede belastningen i området vil kunne bli stor totalt 
sett. 

Konklusjon

Ved å gi dispensasjon til omsøkt tiltak vurderes det som at presedenshensyn står sterkt og at en 
bør unngå å legge til rette for en dispensasjonspraksis som på sikt fører til uthuling av 
verneformålet. Verneformålet må ikke svekkes med en bit-for-bit-forvaltning, der mange mindre 
inngrep kan få store konsekvenser for verneformålet. 

Det vurderes derfor som om at tiltaket vil være i strid med verneformålet og vilkårene for å 
kunne gi dispensasjon etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen, § 48 i 
naturmangfoldloven ikke er oppfylt. Det må derfor gis avslag på søknaden.    

Saksopplysninger 

Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Parter i saken:
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
Sissel Pettersen Moveien 14 8250 ROGNAN
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Statskog v/ Fjelltjenesten
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/5498-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 27.07.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 65/2012 04.09.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad motorisert ferdsel til hytte - Viggo 
Skogmo

Forslag til vedtak

Viggo Skogmo, gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan
Landskapsvernområde, kap. IV pkt. 7,  for bruk av snøskuter til frakt av varer og utstyr til egen 
hytte ved Store Gåsvatnet. Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kapittel VI, punkt 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars - 01. mai i årene 2013 og 2014.
* Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer med en (1) snøskuter for nødvendig
   frakt av materialer og utstyr.
* Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre,
   8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.14.
* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved
   kjøring og forevises ved kontroll.

Utrykt vedlegg
- Søknad av 19.07.2012

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt
- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde
- Naturmangfoldsloven

Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan 
landskapsvernområde og skal behandle dispensasjonssøknader.
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I brev av 19.07.2012 søker Viggo Skogmo, Misvær om ny dispensasjon for kjøring med 
snøscooter til egen hytte ved Store Gåsvatnet innenfor Gåsvatnan landskapsvernområde. 

Gåsvatnan landskapsvernområde ble etablert ved kgl. res. av 8. september 1989.
Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et egenartet og vakkert
naturlandskap, herunder
- Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv
- De botaniske meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell
I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark,
Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et
sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Gåsvatnan landskapsvernområdet, 
jf verneforskriftens kapittel IV, punkt 7. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig 
transport til hyttene i området på vinterføre i mars og april, jf verneforskriftens kapittel VI, 
punkt 2.

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

Vurdering
Å kunne transportere ved, materialer, forbruksartikler og diverse annet fram til
hytta er nødvendig for å kunne drifte og bruke den gjennom året. Dette gjøres både enklest
og mest miljøvennlig med snøskuter på vinteren. Etter verneforskriften for Gåsvatnan
landskapsvernområde kan det gis tillatelse til dette i mars og april.

Etter en prøveordning på 90-tallet ble det fastsatt at det ikke skulle gis mer enn seks turer
pr. år for transport av ved, varer, materialer, utstyr med mer. Et større antall turer enn dette
må begrunnes i spesielle og forbigående forhold.

Hovedformålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og
vakkert natur og kulturlandskap. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet
da dette kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy.
Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på
vegetasjonen med hensyn til slitasje.

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt
begrensinger på ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt
vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Vi vurderer det heller ikke
til at denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor
samlet belastning på økosystemet. De gitte begrensninger i antall turer og begrensinger i kjøretid 
i løpet av døgnet, samt det spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med på å redusere 
eventuelle konflikter i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein.

Vi vurderer omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt, til ikke å være i strid med
formålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde, og mener derfor det kan gis
dispensasjon.

Saksopplysninger
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Forvaltningsplanen for verneområdene på Saltfjellet er under revidering. Når
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forvaltningsplanen er godkjent og vedtatt vil det sannsynligvis bli mulig for
forvaltningsmyndigheten å gi dispensasjoner av lengre varighet.

Parter i saken:
Bodø kommune Postboks 319 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
Statskog Fjelltjenesten v/ Kristian 
Sivertsen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Viggo Skogmo Skogmo 8100 MISVÆR
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2011/9150-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 11.07.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 66/2012 04.09.2012

Rago nasjonalpark - Angående videre arbeid med Fjellrosen - Fauske og 
Sørfold jeger- og fiskeforening

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre finner at Fauske og Sørfold JFF sin søknad om 

gjenoppbygging av hytta Fjellrosen ikke er i henhold til dispensasjoner fra verneforskriftene for 

Rago nasjonalpark gitt 27.02.2008 og 23.09.2010. 

Følges retningslinjene i brev av 14.06.2012 fra Nordland fylkeskommune, kulturvern, vil dette 

være i henhold til dispensasjonen fra verneforskriftene om at hytta skal restaureres slik at 

særpreget bevares, og minst mulig store endring skal utføres. 

Hvis ikke dispensasjoner gitt 27.02.2008 og 23.09.2012 overholdes ved at disse retningslinjene 

følges, vil det være et brudd på verneforskriftene, noe som vil medføre sanksjoner i henhold til 

dette. 

Nasjonalparkstyret ønsker en redegjørelse fra foreningen om hvilke planer de har videre for 

arbeidet med hytta. Et eventuelt nytt møte mellom representanter for styret og foreningen bør 

imidlertid gjennomføres på en konstruktiv måte med de personene som skal ha ansvaret for 

oppsetting av hytta. Temaet på møtet bør være videre arbeid med gjenoppsetting av hytta i 

henhold til de dispensasjoner som er gitt fra verneforskriftene i Rago, samt vilkår og 

retningslinjer fra kulturminnemyndigheten.
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Vedlegg:

1 MIDNOR - Angående Fjellrosen i Rago nasjonalpark

2 Referat - Møte restaurering Fjellrosen - status og videre arbeid

3 Restaurering av Fjellrosen - Vurdering av tiltak - Nordland fylkeskommune

4 Fjellrose-saken - Dispensasjoner og avslag

5 Fjellrose-saken - Sammenstilling av behandling i MNNPS og styrets 
arbeidsutvalg

Bakgrunn

Viser til dispensasjoner fra verneforskriftene for Rago nasjonalpark gitt 27.02.2008 og 

23.09.2010, samt avslag for oppsetting av ny hytte av 10.07.2009.

Viser til saksframstillinger i nasjonalparkstyret og styrets arbeidsutvalg den 22.08.2011, 

23.09.2011, 09.11.2011, 08.12.2011 og 09.05.12. 

Viser også til referat fra møter med foreningen og Nordland fylkeskommune 15.mai og 21.mai, 

se vedlagt.

Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening sendte 21.03.12 søknad til Sørfold kommune om 

tillatelse til tiltak i forbindelse med restaurering og gjenoppbygging av hytta Fjellrosen i Rago 

nasjonalpark.

Byggesøknaden ble lagt fram på et møte med foreningen den 15.mai, se referat.

I brev av 21.05.12 til Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker foreningen at styret avklarer 

om de bestrider at innsendt søknad til tiltak er i samsvar med dispensasjonen gitt av tidligere 

forvaltningsmyndighet. Det bes også om at begrunnelsen er skriftlig, og at det opplyses om 

hvilken del av dispensasjonen tiltakene fraviker. 

Vurdering

Forvaltningsmyndigheten vil påpeke at verneforskriftene med hjemmel i naturvernloven er 

overordnet bestemmelsene i plan og bygningsloven, men i tillegg til dispensasjon fra 

vernebestemmelsene må det innhentes byggetillatelse fra kommunen.

Sørfold kommune gav den 14.05.2012 tillatelse til restaurering og flytting av hytta. Tillatelsen 

er imidlertid gitt på de vilkår som er satt i de dispensasjoner fra verneforskriften som ble gitt av 

forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken. 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre finner at Fauske og Sørfold JFF sine tiltaksplaner for 

gjenoppsetting av hytta Fjellrosen ikke er i henhold til dispensasjoner fra verneforskriftene for 

Rago nasjonalpark gitt 27.02.2008 og 23.09.2010. 
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Byggeplanene fraviker dispensasjonen av 27.02.2008 på følgende måte:

Ordlyden i dispensasjonen er:

“Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening gis med dette dispensasjon for flytting av 

eksisterende hytte i østenden av Litlverivatn til ei flatere tomt ca. 40 meter sørøst for dagens 

plassering, jf § 2.1 i verneforskriften for Rago nasjonalpark.

Det gis ikke dispensasjon til å utvide hytta med 1,5 meter i lengderetning, jf § 2.1 i 

verneforskriften”

Dispensasjonen gir tillatelse til å flytte eksisterende hytte. I og med at hytta måtte restaureres og 

demonteres blir det nødvendigvis ikke den samme hytta som settes opp igjen, men en slik ordlyd 

i dispensasjonen må nødvendigvis innebære at hytta må gjenoppbygges mest mulig lik den 

opprinnelige hytta.  Det ble ikke gitt tillatelse til å utvide hytta, men den bør gjenoppbygges på 

en slik måte at den blir like funksjonell som det var, samt at det gjøres noen forbedringer i 

forhold til tetting og isolering.

Følgende vilkår er gitt i dispensasjonen:

“Mest mulig av opprinnelige materialer og byggemåte bevares”

Dette tilsier at tømringen restaureres, noe som en forstår nå er tilnærmet ferdig. Vilkåret tilsier 

også at bislaget settes tilbake på hytta i sin opprinnelige form og tak-konstruksjon og vegger 

utføres slik det var gjort på den gamle hytta, men tilpasses slik at hytta blir funksjonell.

“Hytta skal restaureres slik at særpreget bevares, minst mulig store endring skal utføres” 

Byggeplanene bryter med dette vilkåret fordi størrelsen på hytta er endret betraktelig, ca. 80 cm 

lengre og 30 cm breiere enn opprinnelig hytte. 

Den opprinnelige hyttas størrelse er angitt til 400 cm x 290 cm + bislaget på 130 cm x 175 cm. 

Ved gjenoppbygging av hytta skal den ikke overskride disse målene mer enn det som er rimelig. 

I foreningens byggeplaner er det ingen mål på tegningen av hytta, men størrelsen på 

fundamentet til hytta er angitt til 480 cm x 320 cm + bislaget på 130 cm x 150 cm, i tillegg er 

det angitt en sol terrasse på 150 cm foran hytta. Dette samsvarer ikke med dispensasjon da 

målene går langt utover de opprinnelige målene til hytta, pluss sol terrassen som ikke var anlagt 

ved den opprinnelige hytta. Bislaget har også endret størrelse og form, etter målene blir det ca.

25 cm smalere. I tillegg vil en platting på hele 1,5 m bli svært dominerende foran hytta. 

I møte den 23.mai mellom representanter for nasjonalparkstyret og fylkeskonservatoren i 

Nordland fylkeskommune, ble det enighet om at Bjarne Eriksen, fylkeskommunen sammen med  

ansvarlig for restaureringen av tømmerdelen av hytta, tømrer Karl Prytz, skulle lage en skriftlig 

gjennomgang av hvordan hytta bør bygges opp igjen for å tilfredsstille kulturminnemyndigheten 

og vernemyndighetens krav til økonomisk bistand til restaurering og gjenoppbygging av hytta. I 

brev av 14.06.2012 har Eriksen oversendt slike retningslinjer til Fauske og Sørfold jeger- og 

fiskerforening. 
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Nasjonalparkstyret mener at følges disse retningslinjene vil dette være i henhold til 

dispensasjonen fra verneforskriftene om at hytta skal restaureres slik at særpreget bevares, og 

minst mulig store endring skal utføres. 

Karl Prytz som fagperson på restaurering og gjenoppsetting av bygg, bør være en sentral person 

i dette arbeidet. For at hytta skal bli satt opp igjen på en god måte, og i henhold til de vilkår og 

dispensasjoner som er gitt, mener nasjonalparkstyret at ansvarlige for oppsetting av hytta i 

foreningen bør ha et tett samarbeid med ham.

Parter i saken:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskerforening

Postboks 34 8226 STRAUMEN

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Karl Prytz Nordvik 8215 VALNESFJORD
Nordland fylkeskommune v/ Bjarne 
Eriksen

Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ
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REFERAT – ARBEIDET MED RESTAURERING AV FJELLROSEN 
– status og videre arbeid

Møtedato: 15.mai  og 23.mai 2012
Møtested: Rådhuset, Fauske kommune
Deltagere: Per Gunnar Andersen, FSJFF

Georg de Besche dy, FSJFF
Lars Magnus Kvamme, FSJFF
Karl Prytz, tømrer Valnesfjord
Lars Evjenth, Sørfold kommune
Arne Bjørn Vaag, Fauske kommune
Ole Petter Rundhaug, nasjonalparkforvalter MNNPS
Hanne Etnestad, nasjonalparkforvalter MNNPS

Møte 15.mai
Arne B. Vaag innledet med å orientere om utgangspunktet for møtet; svar fra DN på klage på 
saksbehandlingen av Fjellrosen fra FSJFF, samt ønsket om å få en orientering fra FSJFF om 
status for prosjektet og det videre arbeidet med hytta.

Per G. Andersen, stedfortreder for leder i FSJFF, orienterte om foreningens muligheter for å 
gjennomføre prosjektet. Foreningens økonomi er presset på grunn av et skytebane-prosjekt 
under arbeid i foreninga. Utgangspunktet er at foreningen kan bidra med dugnadsarbeid i hytta,
usikkert om de kan forskuttere midlene. Leder S.E.Johansen har oversikt over økonomien, 
foreningens representanter kan ikke si så mye uten at han er tilstede.

Øvrig finansieringen av hytta:
Sørfold kommune: 50 000,-
MNNPS:            115 000,-
Nordland fylkeskommune: 80 000,-
Kulturminnefondet: 50 000,-

Tildeling av midler fra MNNPS og kulturminnemyndighetene medførte at det ble sendt 
henvendelse til Karl Prytz om å sette i gang restaureringsprosjektet.

Foreningen hadde sendt byggesøknad til Sørfold kommune, men ingen kopi var sendt Karl Prytz 
eller MNNPS, kopier ble utlevert på møtet. Foreningen hadde ikke fått tilbakemelding fra 
kommunen, og mente at det har gått så lang tid at søknaden måtte ansees som innvilget.

Foreningen orienterte om at ansvarlige for byggeprosjektet; Trygve Næss og Harald Rundhaug 
har trukket seg fra prosjektet, foreningen måtte derfor finne nye folk som skal være ansvarlige 
for videre arbeidet med hytta.

Karl Prytz ønsket en del avklaringer rundt videre arbeid med hytta, han var snart ferdig med 
restaureringsarbeidet og ønsket ikke å ha tømringen stående i sitt verksted. Nødvendig for ham å 
få tilgang til de planskissene foreningen har for hytta, og som var vedlagt byggesøknaden til 
kommunen. Problemstilling om størrelsen på fundamentet i forhold til størrelsen på hytta, samt 
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• Storlia naturreservat
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plassering av hytta oppå en ferdig platting ble tatt opp. Foreningen ønsket også en platting foran 
hytta. Det ble også noe diskusjon rundt den praktiske tilpasningen av veggkonstruksjonen i 
forhold til tømringen, vindusåpninger og typer vinduer. En del spørsmål rundt 
restaureringsarbeidet og tilpasning til vegg- og takkonstruksjon må avklares med Bjarne 
Eriksen, fylkeskommunen. Foreningen opplyste at leder S.E. Johansen har hatt føringen når det 
gjelder fundamenteringen.  

Georg de Besche hadde avklart vindustype med Bjarne Eriksen, fylkeskommunen, en e-post var 
sendt til forening om dette. Antall og plassering av vinduene må imidlertid avklares i 
foreningen. Foreningen mente også at veggkonstruksjonen og videre arbeidet med hytta var 
avklart med Bjarne Eriksen. 

Det ble konkludert med at det måtte holdes et nytt møte for å drøfte de faglige utfordringene 
med videre arbeid med hytta i forhold til de dispensasjoner som er gitt fra verneforskriftene i 
Rago nasjonalpark, samt vilkår for midler fra kulturminnemyndighetene. Det bør også etableres 
en gruppe som følger restaureringen og videre arbeid med hytta og har en kontakt mot 
nasjonalparkstyret. MNNPS ønsket at Karl Prytz fulgte det videre arbeidet med hytta.

For tildeling av midler til hytta ønsker MNNPS at det utarbeides en avtale mellom foreninga og 
styret. Foreninga godtok imidlertid ikke tidligere vilkår som var satt i forbindelse med tildeling 
av midler i 2011, og mener at nasjonalparkstyret var ansvarlig for å skaffe alle midlene til hytta, 
og kan da ikke komme med nye krav i ettertid. MNNPS har ikke fått tilbakemelding på hvilke 
vilkår ved tildeling av midler foreningen ikke godtar, og ønsket å drøfte aktuelle vilkår med 
foreningen. 

Møte 23.mai
MNNPS innkalte til nytt møte 23.mai, hvor Bjarne Eriksen, fylkeskommunen, Karl Prytz, Arne 
B. Vaag og Lars Evjenth deltok. To representanter fra FSJFF ble også invitert, men møtte ikke 
da deres krav for å delta på et nytt møte ikke ble innfridd før dette møtet. Kravene ble dessverre 
ikke mottatt av administrasjonen for MNNPS før møtedato ble bestemt. Et av kravene var å få et 
referat fra møtet den 15.mai, men på grunn av reise rakk beklageligvis ikke administrasjonen å 
ferdigstille dette før den 23.mai. Foreningen krevde også å motta en agenda for nytt møte før de
ville stille på dette. Agendaen ble imidlertid tatt opp på møtet den 15.mai; et nytt møte skulle 
drøfte de faglige utfordringene med det videre arbeid med hytta i forhold til de dispensasjoner 
som er gitt, samt vilkår for midler fra kulturminnemyndighetene. Kulturminnemyndigheten 
v/Bjarne Eriksen, fylkeskommunen skulle inviteres. Samtidig skulle vilkår for utbetaling av 
midler fra MNNPS tas opp.

På møtet ble byggesøknaden som var sendt til kommunen gjennomgått.
Konklusjonen ble at Bjarne Eriksen, fylkeskommunen lager en skriftlig gjennomgang av 
hvordan hytta bør gjenoppbygges for å tilfredsstille kulturminnemyndigheten og 
vernemyndighetens krav til gjenoppbygging av hytta og til økonomisk bistand til restaurering.

Ref. 
Hanne Etnestad, nasjonalparkforvalter
Storjord 11.06.2012
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Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening

Boks 34
8226 STRAUMEN
  

Fjellrosen - pågående istandsetting av bygning

I møte på kommunehuset i Sørfold 23.mai 2012 ble prosjektet med istandsetting av Fauske og 
Sørfold jeger og fiskeforenings (FSJFF) hytte Fjellrosen i Rago nasjonalpark drøftet. Tilstede var 
innleid håndverker i prosjektet og representant for Sørfold kommune, Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre og Nordland fylkeskommune. Det møtte ingen representant for Fauske og Sørfold 
jeger og fiskeforening.

Sørfold kommune, Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Norsk Kulturminnefond og Nordland 
fylkeskommune har alle gitt tilsagn om tilskudd til bygningsmessig istandsetting av Fjellrosen, til 
sammen kr.295.000 hvor det pr. dato er utbetalt et forskudd på kr.135.000. Forutsetningene for 
bruken av fylkeskommunens tilskudd er gitt i «Retningslinjer og vilkår for tilskudd til bevaring av 
kulturminner». Foreningen har godtatt vilkårene for tilskuddsordningen i oversendte signerte 
akseptskjema datert 19.mars 2012. Her er det listet opp en del grunnleggende forutsetninger for 
utbedring av verneverdige kulturminner som skal følges ved gitte tilskudd :

 Utgangspunktet er at det verneverdige objektet skal bevares slik det er med samme 
løsninger, materialbruk og utførelse.

 Det skal foretas reparasjoner fremfor utskiftinger, og gode materialer skal gjenbrukes.
 Dersom det ønskes en tilbakeføring skal dette skje på sikkert dokumentert grunnlag med 

bakgrunn i eksempelvis eldre fotografier. Konstruerte løsninger uten referanse til sikker 
dokumentasjon eller lokal byggeskikk er ikke tilskuddsberettiget.

De samme retningslinjene gjelder for de tre andre tilskuddsyterne i dette prosjektet samt 
Fylkesmannen som nasjonalparkforvalter og Sørfold kommune som plan- og bygningsmyndighet. 
Fylkesmannen og kommune legger i tillegg følgende forutsetninger til grunn for flytting og 
oppføring : Det gis ikke dispensasjon for å utvide hytta med 1,5m i lengderetningen og det skal 
planeres under hytta slik at høydeforskjeller på pilarer blir minst mulig.

Hytta ble demontert i november 2011 og tømmerkassen fløyet ned til vei for videre transport til 
verksted. Arbeidet med istandsettingen av tømmerkassen er godt i gang og ventes avsluttet i det 
nærmeste. Det har og vært e-postutveksling mellom foreningens sekretær og fylkeskommunen om 
tilbakeføring til et tidligere vindu som har stått i den ene langveggen. Vi har gitt aksept for at dette 
er innenfor de rammer som ligger i tilskuddsordningen og det er enighet om utførelse med et tofags 
sidehengslet vindu tilsvarende eksisterende «kjøkkenvindu».
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I søknaden som FSJFF sendte Sørfold kommune er det vedlagt en beskrivelse av hvilke tiltak som 
skal gjennomføres på hytta. Tiltakene er drøftet med håndverker Karl Prytz som var med på 
befaringen til Fjellrosen 2.november 2012, og var med da hytta ble demontert. Prytz har gjennom 
sitt daglige virke som restaureringshåndverker svært lang erfaring med å vurdere tiltak på denne 
typen bygning. Denne vurderingen sammen med de forutsetningene som ligger i 
tilskuddsordningene skal legges til grunn i det videre arbeidet med Fjellrosen. 

Fundamenter
Tilstand
Det er allerede fundamentert for ei ny hytte med leca pilarblokker. Fundamentene er tilpasset en 
annen tømmerkasse enn Fjellrosen. Det er planlagt at bjelkelaget for hytte og terrasse skal legges 
sammenhengende. 

Tiltak
Fundamenteringen må endres slik at den passer med størrelsen på eksisterende tømmerkasse. 
Bjelkelaget må lages lik de ytre målene på tømmerkassen. Det må planeres under hytta slik at 
høydeforskjellene mellom pilarene blir minst mulig og hytta kan legges så lavt som mulig i 
terrenget slik det er forutsatt i tidligere vedtak. Utvendig kledning monteres litt under nerkant 
bjelkelag. 
Det monters en platting foran inngangsdøra tilsvarende den som var der tidligere. Ytterligere 
terrasser rundt hytta frarådes ut fra en kulturminnefaglig vurdering.

Bindingsverksdel / Vindfang
Tilstand / tiltak
Denne delen ble demontert i ett stykke og lagret på stedet. Vi forutsetter at denne bygningsdelen har 
vært lagret på en slik måte at den ikke er skadet. Vindfanget kobles på tømmerkassen slik som 
tidligere, og fundamentene tilpasses dette. Dersom eventuelt skadene på vindfanget er for store 
bygges det opp igjen ved å gjenbruke deler av eksisterende materialer og supplere med nytt i samme 
dimensjoner og treslag. 

Utvendige veggflater
Tilstand
Hytta var kledd med 6» slettkant gran. Siden hytta heves med at tømmerkassen settes oppå 
bjelkelaget, vil lite av eksisterende kledning passe. 

Tiltak
Utenpå tømmerkassen  spikres (skrues) horisontale stendere tilpasset avstivingen som er gjort på 
raftstokken. Vinsperre klemmes med vertikale sløyfer(13mm) til de horisontale stenderne (vertikal 
kubbing mellom stendere) med god tetting mot vinduer, dør, bjelkelag og tro. Det monteres 
horisontale spikerlekter for kledning. Lektene kan eventuelt skrus med rustfrie treskruer. 
Kledningene monteres som tidligere. Samlet vil stendere, sløyfer, spikerslag og kledning bidra til 
ytterligere avstiving og styrke i tømmerkassen. Museklosser mellom underliggerne er særdeles 
viktig.
Eksisterende kledningen kan gjenbrukes over og under vinduer og over dør, så langt det er mulig.

Tak
Tilstand
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Taket var bygd opp med 3 langsgående åser og stående trobord. Fram til 1974 var taket tekket med 
never og torv. Dette ble erstattet med 3 langsgående spikerslag (2»x4») på høykant for feste av 
stålplater. Den tydelige nedbøyingen av de to leåsene er fra tida med torvtekking, det vil si før 1974.
Spikerslagene for stålplatene ble rette opp og etter dette kunne det ikke konstateres noen skader på 
taket på grunn av snølast. Her vises det til bilder fra befaringen.

Tiltak
Eksisterende åser remonteres slik de er. Det monters pløyde trobord med minimum tykkelse 21mm. 
Det anbefales å montere en diffusjonsåpen undertaksfolie med en kondensabsorberende underside 
oppå trobordene.  For å ta inn litt av nedbøyingen i åsene og stive av taket ytterligere skrus 
spikerslagene (2»x4» eventuelt 2»x6») fast til åsene. Stålplater tilsvarende de eksisterende monteres 
og med tilnærmet lik farge.

Bardunering
Hytta flyttes lenger ned mot vannet på en åpen kolle. Det må antas at det vil bety større 
vindbelastning. Det må beregnes tilstrekkelig bardunering fra tak og ned i bakken.

Med vennlig hilsen

Egil Murud
kulturvernsjef

Bjarne Eriksen
kulturminnerådgiver

Kopi til:
Karl Prytz Nordvik 8215 VALNESFJORD
Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre

Moloveien 10 8002 BODØ

Norsk Kulturminnefond Postboks 253 7361 RØROS
Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN
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Fjellrose-saken – Sammenstilling av behandling i MNNPS 

og styrets arbeidsutvalg

AU 22.08.2011 

Saksinnstilling - Sak 126/2011 Planer for restaurering av FSJFF’s ”Fjellrosa” i Rago 
nasjonalpark

Innstilling til vedtak
I forbindelse med bestillingsdialogen for tiltaksmidler til prosjekt innenfor nasjonalparkene i 
2012 vil Midtre Nordland nasjonalparkstyre prioritere tilskudd til restaurering av Fjellrosen 
innenfor Rago nasjonalpark.

Saksframlegg
Viser til brev av 27.06.2011 hvor Fauske og Sørfold jeger og fiskerforening har gitt en 
redegjørelse for hvordan de ønsker å restaurere Verivasshytta, med forespørsel om dette er i 
henhold til dispensasjonen fra vernebestemmelsene for Rago nasjonalpark.

I brev av 27.02.2008 er foreningen gitt tillatelse til å flytte og restaurere Verivasshytta. 
Restaureringen skal skje ved at mest mulig av materialene og byggemåten (sleppstokk-laft) 
tas vare på, og slik at hytta beholder sitt særpreg. Foreningen søkte samtidig om utvidelse av 
hytta, men dette ble ikke innvilget. Dispensasjonen for flytting og restaurering av hytta
ble gitt på grunnlag av en søknad hvor en skisse med målene på hytta, slik den står i dag, var 
vedlagt; en tømring på 2,9 x 4m, plusse et lite tilbygg på 1,3 x ca1,75m. 

I brev av 10.07.2009 ble det også gitt avslag på en søknad om å bygge ei ny hytte ut fra en 
gammel tømring istedenfor den gamle Verivasshytta. Tillatelse til å grave i grunnen på ny 
lokalitet for å feste inntil 12 pilarer som fundament til hytta, ble gitt i brev av 23.09.2010.

Det er altså gitt tillatelses til en flytting og restaurering av Verivasshytta, det vil si at form, 
størrelse og mest mulig av materialene i eksisterende bygning skal tas vare på. Av vedlagte 
skisse i brev av 27.06.2011 viser omrisset at grunnflaten er tenkt endret i forhold til hytta slik 
den står i dag. Dette vil bety endret utseendet på hytta, men også muligens at tømmeret fra 
den gamle tømmerkassen i hytta ikke vil kunne benyttes under restaureringen, noe som er et 
vilkår i dispensasjonen. 

Sekretariatet mener altså at hvis hyttas grunnflate skal endres slik det er skissert i foreningens 
redegjørelse så er dette en ombygging / nybygging av hytta, noe som ikke er i henhold til de 
dispensasjoner som er gitt. Dispensasjonene har som vilkår at hytta skal bygges opp igjen 
med samme størrelse og grunnriss, ved bruk av samme byggemåte (sleppstokk-lafting) og 
samme materialer, og ved å benytte mest mulig av tømmeret fra den opprinnelige hytta.
Foreningen har heller ikke levert inn noen klage på vedtatte dispensasjoner til restaurering og 
flytting av hytta, eller på avslaget om å få sette opp en gammel tømring i stedet for den 
eksisterende hytta.

En er oppmerksom på at transport av materialer og restaureringen av hytta vil innebære en 
stor kostnad for foreningen. Nasjonalparkstyret har imidlertid mulighet for å søke om 
tiltaksmidler til restaurering av byggverk innenfor nasjonalparkene, midler som forvaltes av 
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Statens naturoppsyn. Dersom det er av interesse for foreningen kan Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre forsøke å skaffe midler for å bidra til restaurering av Fjellrosen. 

Forutsetningen for slikt tilskudd vil være at hytta restaureres slik som intensjonen i 
dispensasjonen er samt at hytta fortsatt er åpen for allment uleie uavhengig av medlemskap i 
jeger- og fiskerforeningen. Dette kan være en løsning som et tilskudd til restaureringen av 
Fjellrosen, hytta må imidlertid da være åpen for allmennheten. En søknad om tiltaksmidler må 
legges fram med et kostnadsoverslag og en prosjektbeskrivelse.

Foreningens redegjørelse for restaurering/ombygging av hytta, samt sekretariatets tolking av 
de dispensasjoner som er gitt for restaurering av hytta vil bli lagt fram for arbeidsutvalget for 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre i møte 22.august i år.
Hvis foreningen ikke ønsker å ta vare på den gamle byggemåten av Verivasshytta, og også 
ønsker en utvidelse og ombygging av hytta må dette vurderes på nytt av 
forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken som er Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

Trykt vedlegg
Brev fra Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening
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Protokoll AU 22.08.2011:

Sak 126/2011 Planer for restaurering av FSJFF’s ”Fjellrosa” i Rago nasjonalpark

Innstilling til vedtak

I forbindelse med bestillingsdialogen for tiltaksmidler til prosjekt innenfor nasjonalparkene i 

2012 vil Midtre Nordland nasjonalparkstyre prioritere tilskudd til restaurering av Fjellrosea 

innenfor Rago nasjonalpark.

Behandling i styret

Representanter for SFJFF presenterte prosjektet for AU og deres hovedbudskap var at hytta er 

for dårlig til å kunne restaureres og de presenterte planer for å bygge en ny hytte i tømmer 

med tilnærmet samme grunnflate som dagens ”Fjellrosa”. De har en tømmerkasse som kan 

løftes inn med helikopter.

De tillatelser som er gitt fra Fylkesmannen i Nordland omfatter flytting, nye pillarer og 

restaurering av eksisterende hytte. 

Forslag til forvaltningsplan åpner ikke for nye hytter i Rago og det forutsettes kun gitt 

tillatelse til vedlikehold av eksisterende hytter.

Gjennomføring av prosjektet i hht. SFJFF’s planer betinger at Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre gir tillatelse til riving og nybygg.

Vedtak:

AU ber om at det fremmes sak for styret i møtet 23.september 2011.
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MNNPS 23.09.2011 

Sak 39/2011 Rago nasjonalpark  - Restaurering av Fjellrosen

Viser til AU- sak 126/2011, og vedtak av 22.august 2011, samt utrykte vedlegg. 

Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening har i dispensasjon av 27.02.2008 fått tillatelse til å 

flytte og restaurere foreningshytta Fjellrosen i østenden av Litlverivatnet i Rago nasjonalpark, 

samt hytta i brev av 23.09.2010 fått tillatelse til opparbeiding ved fundamentering av hytta.

En tilstandsrapport for hytta ble utarbeidet i oktober 2006 og denne rapporten konkluderte 

med at det var mulig å restaurere hytta, og det ble lagt fram et forslag til restaurering.

I brev av 04.03.2008 anbefalte også kulturminnevernmyndighetene restaurering av hytta da 

byggeteknikken; sleppstokk laft, er en gammel bevaringsverdig teknikk. 

I brev av 27.06.11 og under AU-møte 22.08.2011 presenterte Fauske og Sørfold JFF 

prosjektet og deres hovedbudskap var da at hytta er for dårlig til å kunne restaureres. Planer 

for å bygge en ny hytte i tømmer med tilnærmet samme grunnflate som dagens ”Fjellrosa” ble 

her presentert. 

Forslag til vedtak

Før en søknad om nybygginga av Fjellrosen behandles ønsker nasjonalparkstyret å få en 

oppdatering av tilstandsrapporten som ble utarbeidet for hytta i 2006. Styret ved sekretariatet 

vil bistå foreningen med å skaffe sakkyndig person for å utrede hytta, samt invitere til en felles 

befaring.

I forbindelse med bestilling av midler til tiltak i nasjonalparken vil styret prioritere en søknad 

om et tilskudd til et eventuelt restaureringsprosjekt.

Vurdering

Formålet med Rago nasjonalpark er at den skal representere et uberørt nordlandsk 

fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalparken 

Padjelanta. 

I Stortingsmelding nr 62 (1991 – 92) ”Ny landsplan for nasjonalparker og andre større 

verneområder i Norge” deles de eksisterende nasjonalparkene inn i to kategorier; 

nasjonalparker med og nasjonalparker uten tilrettelegging for friluftsliv som delmål i 

forvaltningen. I Rago skal det ikke tilrettelegges for friluftsliv, og nasjonalparken har dermed 

fått betegnelsen ”villmarkspark”.

Forvaltningsplanen for Rago setter disse retningslinjene for forvaltningen av parken: 

+ Antall overnattingssteder i Rago nasjonalpark blir vurdert til å være tilstrekkelig. Det 

vil ikke bli gitt tillatelse til oppføring av nye hytter eller utvidelse av eksisterende hytter 

innenfor nasjonalparken
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+ Eksisterende hytter skal kunne vedlikeholdes

I følge forvaltningsplanen kan det kun gis tillatelse til vedlikehold av hytter i parken. Det er 

imidlertid gitt dispensasjon for restaurering av Fjellrosen, noe som går utover tilrådningen i 

forvaltningsplanen. Dette betyr at en ønsker at det skal være et i hytte til bruk for allmenheten 

i dette området.

Riving av den gamle hytta og bygge opp ei hytte på nytt ved hjelp av ei ny tømmerkasse i 

annen byggeteknikk og med ei noe større grunnflate enn den gamle hytta vil bety nybygging 

av hytte i parken. 

Nybygging av hytte i parken kan ikke hjemles direkte i verneforskriften for parken, men  

saken må behandles etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldsloven 

§48. Dette krever en streng behandling av saken med krav om et godt saksgrunnlag.

I 2006 ble hytta vurdert som mulig å restaurere. Nå fire til fem år seinere blir den imidlertid 

vurdert til ikke å være mulig å ta vare på, det ble ikke lagt fram noen ny undersøkelse av 

tilstanden til hytte under presentasjonen for AU. 

Sekretariatet mener derfor at beslutningsgrunnlaget for om det kan gis dispensasjon for 

nybygging av Fjellrosen er mangelfull.

Protokoll MNNPS 23.09.2011

Sak 39/2011 Rago nasjonalpark  - Restaurering av Fjellrosen

Forslag til vedtak

Før en søknad om nybygginga av Fjellrosen behandles ønsker nasjonalparkstyret å få en 

oppdatering av tilstandsrapporten som ble utarbeidet for hytta i 2006. Styret ved sekretariatet 

vil bistå foreningen med å skaffe sakkyndig person for å utrede hytta, samt invitere til en felles 

befaring.

I forbindelse med bestilling av midler til tiltak i nasjonalparken vil styret prioritere en søknad 

om et tilskudd til et eventuelt restaureringsprosjekt.

Behandling i styret

Styret ba om at ny tilstandsrapport ble oversendt styret straks den forelå.

Styrets vedtak:

Som innstillingen.
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AU 09.11.2011 
Referatsak 

BEFARING FJELLROSEN, RAGO NASJONALPARK  02.11.11

Deltagere:

Karl Prytz, lafteverksted Valnesfjord, Svein Evan Johansen, Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening, Bjarne 

Eriksen, Nordland fylkeskommune, Hanne Etnestad, nasjonalparkforvalter

Mål:         

Befaring av hytta for å se på tilstanden og vurdere mulighet for restaurering, samt skaffe grunnlag for å 

beregne kostnader med restaureringsarbeidet.

Arbeid utført:

En del av ytterpanelet ble fjernet på vest-, nord- og østvegg for å besiktige tilstanden på tømmeret, Prytz og 

Eriksen anslo at ca. 30 % av tømmeret måtte byttes ut. 

Hytta skal flyttes til ny lokalitet ca. 40 m lenger bort. Her var en del av grunnarbeidet utført; seks – 6 pilarer 

med leca-blokker var satt ned, tre – 3  pilarer skal settes ned seinere. Pilarene var satt ned med tanke på en ca. 

1 m bred platting langs vestveggen av hytta istedenfor den plattingen som i dag er foran hytta. Materialer til 

underlaget for hytta og plattingen var kommet opp.

Plan for restaureringen / vedlikeholdet av hytta:

Hytta kles med utvendig kledning som i dag med samme dimensjon og treslag,  innvendig beholdes 

tømmerveggene. Gulvbordene i hytta bevares.

Taket forsterkes, og bjelkene i taket bevares.

Det lages nytt vindu ved kjøkkenkroken mellom de to eksisterende vinduene, her har det tidligere vært vindu. 

Lages som kopi ut fra eldre fotografier.

Boden bygges opp igjen av plank som i dag.

Taket over boden trekkes ut over vedlageret ved inngangspartiet. 

Plan for videre arbeid med hytta i høst:

K.Prytz utarbeider et kostnadsoverslag for restaureringen av tømmerkassen så snart som mulig.

FSJFF v/S.E.Johansen lager et fullstendig kostnadsoverslag over ferdigstilling av hytta med materialer til tak, 

ytterkledning, golv og bod, samt helikoptertransport av hytte-materialer ned, og transport opp av den ferdig 

restaurerte tømmerkassen og øvrige materialer til ferdigstilling av hytta opp igjen til våren.  

Det legges opp til at hytta rives i høst på dugnad av medlemmer i FSJFF. K.Prytz deltar for å ta vare på 

tømmerkassen for restaurering. Tømmerkassen og alt materiale som ikke kan brennes eller lagres på stedet 

fraktes ned  til Nordfjorden med helikopter,  og tømmerkassen fraktes til K.Prytz sine lokaler i Valnesfjord.

FSJFF sender en kort søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for helikoptertransport av hytta ned til 

bygda i høst, og forskuterer kostnadene ved denne transporten.

Søknad om midler til restaurering og nyoppsetting av hytta sendes til aktuelle bidragsytere i høst. Av aktuelle 

bidragsytere sender FSJFF søknad til Fylkeskommunen og Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om midler 

via tiltaksmidler i parken fra Statens naturoppsyn. 

Utover høsten tas det en vurdering av muligheten for å kunne skaffe midler til kostnadene ved en restaurering 

av tømmerkassen og nyoppsetting av hytta.

Storjord 03.11.11

Hanne Etnestad

Nasjonalparkforvalter
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MNNPS 08.12.2011

Referatsak

Side 54



Side 55



Referat fra møte 28.10.2011 (Se referatsak AU 09.11.2011)

Referat fra befaring 02.11.2011 (Se referatsak AU 09.11.2011)
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Protokoll MNNPS 08.12.2011- Referatsaker:

Restaurering av Fjellrosen, Rago nasjonalpark – utført arbeid og finansiering 

Styrets kommentarer: Sekretariatet ble bedt om å lage et svar på brev av 28.11.2011 fra Fauske 
og Sørfold jeger- og fiskerforening. Utformingen av brevet lages i samarbeid med styreleder og 
Lars Kr. Evjenth, Sørfold kommune. Det ble framhevet at Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskeforening som eier av hytta og initiativtaker til restaurering/utbedring av hytta må stå som 
administrativt ansvarlig for prosjektet. 

Oversendt brev vedlagt nedenfor.
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AU 09.05.2012

Orienteringssak
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Protokoll AU 09.05.12 - Orienteringssaker

- Klage til DN fra SFJFF – Fjellrosa – brev datert 25.januar 2012
o MNNPS ikke kjent med at et slikt brev var sendt
o Hensiktsmessig at MNNPS inviterer til et møte for å klarlegge økonomi, framdrift
og innholdet i en avtale – AU ønsker å være representert i møtet
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/4369-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 22.06.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 67/2012 04.09.2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften i 
forbindelse med oppsett av ved/utstyrsbod og grillhus i Purkvik i Sørfold 
kommune - Anne-Brit og Geir Pedersen

Forslag til vedtak 

Anne-Brit og Geir Pedersen gis avslag på søknad om tillatelse til oppføring av grillhytte og ved-
/utstyrsbod i tilknytning til hytte i Purkvika i Sørfold kommune innenfor Sjunkhatten 
nasjonalpark i henhold til § 3 pkt. 1.1 i verneforskriften.  

Bakgrunn 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for Sjunkhatten nasjonalpark, 
og skal behandle dispensasjonssøknader.

Anne-Brit og Geir Pedersen søker om tillatelse til å bygge en grillhytte på ca. 9 m2 og en ved-
og utstyrs bod på ca. 8 m2 i Purkvika i Sørfold kommune, jfr. vedlagte tegninger, kart og 
søknad. 

Vedlegg:
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1 Søknad om dispensasjon til oppsett av grillhytte og bod, datert 31.05.2012 
(mottatt 14.06.2012) 

2 Bilde av grillhytte

3 Fasadetegninger

4 Situasjonskart

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 

 Verneforskrift for Sjunkhatten nasjonalpark

 Naturmangfoldloven

 Forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark, punkt 4.9 bygninger og anlegg 

Grunnlaget for avgjørelsen

Sjunkhatten nasjonalpark ble etablert ved kongelig resolusjon av 5.februar 2010.
Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Formålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og
villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og landskap, 
og som er uten tyngre inngrep.

Formålet med nasjonalparken omfatter:

- bevaring av et fjord- og høgfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk 

mangfold,

- bevaring av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell,

- bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytning til vann- og våtmarkssystemer, 

og annet biologisk mangfold som preger området,

- bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutformet landskap,

- bevaring av vakker og særpreget vassdragsnatur,

- bevaring og sikring av kulturminner,

- bevaring og sikring av grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes 

biologisk eller geologisk materiale fra dem.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Allmennheten, med særlig fokus på barn og unge, skal gis anledning til uforstyrret
naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk 
tilrettelegging.  
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I utgangspunktet er det forbudt mot inngrep av enhver art i landskapet, blant annet oppføring av 
nye bygninger innen nasjonalparken, jfr. § 3 punkt 1.1 i verneforskriften for Sjunkhatten 
nasjonalpark. I henhold til § 3 punkt 1.3 c. kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til 
ombygging og mindre utvidelse av bygninger og anlegg, jfr. § 3 punkt 1.3 c.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerthensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jfr. 
verneforskriftens § 4. 

Søknaden skal i henhold til naturmangfoldlovens § 7 vurderes etter prinsippene i lovens §§ 8 til 
12.

Vurdering

Det er søkt om nybygging av en frittstående grillhytte og en frittstående ved- og utstyrsbod i 
tilknytning til eksisterende hytte i området. Verneforskriftene åpner imidlertid ikke for å gi 
tillatelse til nybygging innenfor verneområdet. Forvaltningsmyndigheten kan kun gi tillatelse til 
ombygging og mindre utvidelser av bygninger etter § 3, punkt 1.3 c i verneforskriften. Dette er 
nærmere omtalt i forvaltningsplanen under punkt 4.9, bygninger og anlegg. Denne søknaden 
omfatter nybygging og paragraf § 3, punkt 1.3 c i verneforskriften kan dermed ikke brukes i 
denne saken. Saken må derfor vurderes etter § 4 i verneforskriften, generelle 
dispensasjonsbestemmelser. 

For at § 4 i verneforskriften, unntaksparagrafen (§48 i naturmangfoldloven), kan benyttes må to 
vilkår være oppfylt for at dispensasjon kan gis:
1) tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og
2) tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål

I DNs rundskriv november 2001, revidert 2010 står det:
“Vilkåret om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig innebærer at
dispensasjonsadgangen er snever. Det kan bare dispenseres i de tilfeller tiltaket vil ha begrenset 
virkning for verneverdiene. Det er med andre ord i første rekke bagatellmessige inngrep eller 
forbigående forstyrrelser som er av stor betydning for søker sammenholdt med verneinteressene 
som omfattes av bestemmelsen. Siktemålet er at verneforskriften ikke uthules gjennom 
omfattende dispensasjonspraksis.”

Unntaksbestemmelsen krever også at tiltaket ikke skal være i strid med verneformålet, og da 
heller ikke legge grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene.

DN’s rundskriv sier:
“Tiltak som kan påvirke verneverdiene nevneverdig vil nesten alltid også være i strid med
verneformålet. I noen saker vil imidlertid et tiltak kunne være i strid med verneformålet selv om 
det ikke kan påvises noen nevneverdig negativ virkning på verneverdiene. Det gjelder for 
eksempel dersom et mindre tiltak har liten betydning for verneverdiene på stedet isolert sett, 
men presedenshensyn står så sterkt at en dispensasjon på sikt vil kunne føre til en uthuling av 
verneformålet. Det må i behandlingen av saken legges vekt på at verneformålet ikke skal svekkes 
ved en bit-for-bit-forvaltning, ettersom mange mindre inngrep i sum kan få store konsekvenser 
for verneformålet. Det er også viktig å være oppmerksom på at selv om omsøkte tiltak ikke har 
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negativ betydning for verneverdier kan tiltaket generere annen virksomhet som kan skade 
verneverdiene.

Generelt sett vil det ikke være adgang til å dispensere for tiltak og bruk som forutsetter større 
tekniske inngrep. Det er derfor normalt utelukket å gi dispensasjon etter denne bestemmelsen 
for oppføring av nye private hytter eller andre tiltak som kan forringe eller ødelegge 
verneverdier. Dispensasjonsbestemmelsen kan heller ikke anvendes for å utvide den rammen 
som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som skal fange opp 
uforutsette tilfeller eller spesielle/ særlige tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 
Forvaltningsmyndigheten bør særlig vurdere konsekvensene av en dispensasjon, f.eks. om andre 
kan tenkes å søke dispensasjon på samme grunnlag.”

I nylig vedtatt verneforskrift (5. februar 2010) og forvaltningsplan (6. oktober 2011) for 
Sjunkhatten nasjonalpark er det i utgangspunkt ikke åpnet opp for nybygging innenfor 
nasjonalparken, slik det her er omsøkt. Hensikten med en forvaltningsplan er at den skal sikre 
forvaltningsmyndigheten en samlet oversikt over alle aktuelle tiltak innenfor et verneområde. 
Tilfeldige avgjørelser og ”bit for bit” avgjørelser skal forhindres.

Innenfor nasjonalparken ligger det i dag ca. 40 fritidsboliger, og oppføring av grillhytte og 
utstyrs- og vedbod i tilknytning til hytta kan være relevant for flere fritidsboliger i området. 
Dette kan medføre en utvikling med byggeaktivitet som ikke ønskes i verneområdet og som vil 
være i strid med verneformålet. Hovedregelen er at oppføring av bygninger er forbudt da dette 
er irreversible inngrep som kan endre landskapets art eller karakter, jfr. verneforskriftens § 3, 
punkt 1.1. Dersom en dispensasjon kan gis må det foreligge sikkerhetshensyn eller vesentlige 
samfunnsinteresser, jfr. unntaksparagrafen § 48 i naturmangfoldloven, ingen slike forhold 
foreligger i denne saken.

I henhold til § 7 i naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene; kunnskapsgrunnlaget
(§8), føre-var-prinsippet (§9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.

En kjenner ikke til registreringer av sårbare arter eller naturtyper i området, men vurderer denne
byggesaken slik at føre-var-prinsippet og samlet belastning i området må tillegges stor vekt.

Alle fritidseiendommer som i dag ligger innenfor nasjonalparken utgjør i utgangspunktet en 
belastning på naturmiljøet; nedbygging av areal, diverse inngrep i forbindelse med 
hytteområder, slitasje og forstyrrelse i forbindelse med ferdsel. Økt bebyggelse i nasjonalparken 
vil forsterke belastningen, mer areal vil bli nedbygd noe som ikke er ønskelig innenfor 
nasjonalparken. Isolert sett så vil neppe bygging av disse to bygningene ha stor negativ virkning 
for verneverdiene og verneformålet. Men ved å gi en tillatelse til disse to nybyggene innenfor 
verneområdet, vil det fort kunne skapes presedens i lignende saker med fare for ytterligger økt 
bebyggelse og derved en gradvis forringelse av områdene i nasjonalparken. Den samlede 
belastningen i området vil kunne bli stor totalt sett. 

Konklusjon 

Ved å gi dispensasjon til de omsøkte tiltakene vurderes det som at presedenshensyn står sterkt 
og at en bør unngå å legge til rette for en dispensasjonspraksis som på sikt fører til uthuling av 
verneformålet. Verneformålet må ikke svekkes med en bit-for-bit-forvaltning, der mange mindre 
inngrep kan få store konsekvenser for verneformålet. 
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Det vurderes derfor som om at tiltakene vil være i strid med verneformålet og vilkårene for å 
kunne gi dispensasjon etter § 4 den generelle dispensasjonsbestemmelsen er ikke oppfylt. Det 
må derfor gis avslag på søknaden.  

Saksopplysninger 

Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Parter i saken:
Anne-Brit og Geir Pedersen Ånsvik 8220 RØSVIK
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Doukta reinbeitedistrikt v/ Anfinn 
Pavall

Neverhaug 8215 VALNESFJORD

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Statens Naturoppsyn Jernbaneveien 100 8038 Bodø
Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen
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Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger
Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg

CIJ

100  .4. 190 4, 120 


Cr`

4

Side 75



[ —

SITUASJONSKART til søknads-
og meldepliktige tiltak etter plan- og bygningsloven
Adresse: Purkvik, 8220 Røsvik Gnr/Bnr: 72/1/1
Målestokk: 1:1000

Areal:

Planid:

Plan: Sjunkhatten nasjonalpark

Grunnkart i Eiendomskart, kvalitet

LI FKB-A /FKB-B/FKB-C God

Ikke kvalitetskontrollert Usikker
i terrenget Planlagt

Sørfold Kommune
Teknisk etat

SEFRAK registrert

Byggegrense

Kartplate:

Koordinatsyst.: Euref89

Dato: 11.04.2012 Sign:

Bygninger

7-7 Takflate
•—•

Veggliv

VA-ledning (anslått trasè)

VL Kum

SP -1 Sluk

Annet

Godkjent OV Skredsoner

SITUASJONSPLAN:
Tiltakshaver: 	

Søker/prosjekterende:

Dato/sign:

NB: Eiendomsgrensene pa kartet er ikke reusgyldige

Kommunen dekker ikke tap pa grunn av,fed og mangler pa karha

Pmsjekterende er selv ansvarlig for prosjekreringsgrunnlaget

Vedlegg til:

_ Søknad om byggetiltak

_ Melding om byggetiltak

_ Søknad om deling

Murkronehøyde:

Plass for kommunens godkjenningsstempel
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3464-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 25.06.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 68/2012 04.09.2012

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel til 
hytte ved Solvågvatnet - Stein Halvorsen

Forslag til 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 Solvågvatnet, 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 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 kart 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 16.00-23.00.
- 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.

Trykt vedlegg
- Søknad av 09.05.2012

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt
- Verneforskrift for Junkerdal nasjonalpark
- Naturmangfoldsloven
- Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark
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Grunnlaget for avgjørelsen

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Junkerdal nasjonalpark, jf §6 i 
verneforskriftene, og skal behandle dispensasjonssøknader.
I søknad av 09.05.2012 søker Stein Halvorsen, Røkland om dispensasjon fra
motorferdselforbudet i Junkerdal nasjonalpark for å transportere proviant, materiell samt ved 
med snøscooter til sin hytte ved Solvågvatnet innenfor nasjonalparken. Han ønsker å utføre 
transporten mellom kl 07 – 23 uten begrensinger i tidspunkt.

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 det forbud mot all motorisert ferdsel i Junkerdal nasjonalpark, jf. § 3, pkt. 
6.1 i verneforskriften, men nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon til bruk av
beltekjøretøy på vinterføre for transport av varer og materialer til hytter, jf.
verneforskriftens § 3, pkt. 6.3 bokstav c.

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

Vurdering
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet, og kan komme i konflikt med følgende
punkter i verneformålet:
- skade eller slitasje på naturmangfoldet og vegetasjonen i området.
- forstyrrelser i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse i forhold til rein.

Å kunne transportere ved, materialer, verktøy, forbruksartikler og diverse annet fram til hytta er
nødvendig for å kunne drifte og bruke den gjennom året. Dette gjøres både enklest og mest
miljøvennlig med snøskuter på vinteren.

Forvaltningsplanen gir retningslinjer for dispensasjonspraksisen, her åpnes det for å gi en 
flerårig tillatelse til transport av varer, materialer og ved til egen hytte med inntil 6 turer fra 
marka er snødekt og til og med 1.mai. Transporten skal følge bestemte traseer og det skal settes 
en del vilkår i forbindelse med transporten for å begrense belastningen på verneområdet med 
dyr- og planteliv, samt verneformålet.

Under avsnittet om retningslinjer for forvaltningen og hyttekjøring står det i forvaltningsplanen:
“Kjøringa skal være til minst mulig sjenanse for andre brukere. I perioden frem 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 til 23.00. Langfredag og 1.påskedag skal være snøskuterfrie 
dager”

Halvorsen ønsker å ha en tillatelse til motorisert ferdsel som ikke har kjøreforbud midt på dagen, 
dette spesielt i forbindelse med transport av ved som krever flere turer på en dag. Slik transport
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kan imidlertid utføres før 1.mars, da vilkårene i dispensasjonen ikke begrenser kjøring midt på 
dagen i perioden frem til denne datoen.

Utøvelse av friluftsliv er et av verneformålene med nasjonalparken, parken skal stimulere til 
opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv. Motorisert transport innenfor nasjonalparken må derfor begrenses mest mulig, 
og begrensing av tidspunkt på døgnet for nødvendig transport i området er en av mulighetene for 
å redusere belastningen for naturmiljøet og andre brukergrupper i området.

Nasjonalparkstyret mener at omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt i antall, sted og tid,
vurderes til ikke å være i strid med formålet med vernet av Junkerdal nasjonalpark. De
innvilgede seks turene gjelder for hytta.

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt
begrensinger på ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt
vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Et svært begrenset antall turer på 
snøføre med snøskuter vil i liten grad virke negativt på verneverdiene i området. 
Nasjonalparkstyret vurderer det heller ikke til at denne kjøringen sammen med annen lovlig 
kjøring i området vil medføre for stor samlet belastning på økosystemet. 
De gitte begrensninger i antall turer og begrensinger i kjøretid i løpet av døgnet, samt det 
spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med på å redusere eventuelle konflikter i forhold til 
naturopplevelsen og forstyrrelse av rein.

På denne bakgrunn vurderes transport opp til hytta i perioden fram til og med 1.mai, ikke å være
i vesentlig strid med verneformålet, og mener derfor det kan gis dispensasjon for et begrenset
antall turer fram til 1.mai.

Saksopplysninger
Avgjørelsen er fattet med hjemmel i § 3, punkt 6.3 bokstav c, jf. § 6 i verneforskriften for
Junkerdal nasjonalpark.
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter
at dette vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonal

Parter i saken:
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 Tovås 
Kristensen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog SF avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Stein Halvorsen
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Fra: Stein Halvorsen[stein@signalbox.no]
Dato: 09.05.2012 22:38:31
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: rune.berg@saltdal.kommune.no
Tittel: Motorferdsel Junkerdal Nasjonalpark

 
Hei
Søknad om ferdsel med motorkjøretøy som vedlegg.
 

Mvh.
Stein Halvorsen
Lillealmenningveien
8255 RØKLAND
stein@signalbox.no
Mobil    +47 990 93 906
Arbeid  +47 756 92 014
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3404-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 04.07.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 69/2012 04.09.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde, Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark -
Søknad om motorisert transport til hytte i Harondalen - Rolv-Erling Iversen

Forslag til vedtak

Rolv – Erling Iversen, Yngve Iversen og Solveig Iversen, gis med dette dispensasjon fra
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet – Svartisen
nasjonalpark for bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til egen hytte i Harodalen.
Dispensasjonen gis etter kap. VI, pkt. 2 i verneforskriften for Gåsvatnan
landskapsvernområde og kap. IV pkt. 4.3 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen
nasjonalpark.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.

 Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.

 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars – 30.april i årene 2013 og 2014.

 Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer med en (1) snøskuter for nødvendig frakt av 

materialer og utstyr.

 Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.

 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.

 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.

 Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø 

etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.14.

 Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 

forevises ved kontroll.

Utrykt vedlegg
- Søknad av 01.05.2012

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt
- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde
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- Verneforskrift for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark
- Naturmangfoldsloven

Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan 
landskapsvernområde og Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og skal behandle 
dispensasjonssøknader.
I brev av 01.05.2012 søker Rolv-Erling Iversen, Valnesfjord om en flerårig dispensasjon fra
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark 
for å transportere varer og utstyr til egen hytte i Harondalen innenfor nasjonalparken. Øvrige 
bruker av dispensasjonen er Yngve Iversen og Solveig Iversen.

Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark ble etablert ved kgl. res. 
av 8. september 1989.
Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert
naturlandskap, herunder
- Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv
- De botaniske meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell
Formålet med Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark er:
- Å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og
geologiske forekomster, der variasjonen er særlig markert og verdifull
- Å gi allmennheten mulighet til naturopplevelser i området

I tillegg skal landskapsvernområdet og nasjonalparken sammen med Saltfjellet
landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Gåsvatnan landskapsvernområdet og 
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, jf kap. IV, pkt. 7 i verneforskriften for Gåsvatnan 
landskapsvernområde og kap. IV pkt. 4.1 i verneforskriften for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig transport til
hyttene i området på vinterføre i mars og april, jf kap.VI, pkt. 2 i verneforskriften for
Gåsvatnan landskapsvernområde og kap. IV pkt. 4.3 i verneforskriften for Saltfjellet –
Svartisen nasjonalpark.

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

Vurdering
Hovedformålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark er å bevare et egenartet og vakkert natur og kulturlandskap. Motorferdsel er i 
utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for verneverdiene 
gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset 
tidsrom, vil ha liten innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.

Å kunne transportere ved, materialer, verktøy, forbruksartikler og diverse annet fram til
hytta er nødvendig for å kunne drifte og bruke den gjennom året. Dette gjøres både enklest
og mest miljøvennlig med snøskuter på vinteren. Etter verneforskriften for Gåsvatnan
landskapsvernområde og Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark kan det gis tillatelse til dette i mars 
og april.

Etter en prøveordning på 90-tallet ble det fastsatt at det ikke skulle gis mer enn seks turer
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pr. år for transport av ved, varer, materialer, utstyr med mer. Et større antall turer enn dette
må begrunnes i spesielle og forbigående forhold.

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt
begrensinger på ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt
vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Vi vurderer det heller ikke
til at denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor
samlet belastning på økosystemet. De gitte begrensninger i antall turer og begrensinger i kjøretid 
i løpet av døgnet, samt det spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med på å redusere 
eventuelle konflikter i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein.

Vi vurderer omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt, til ikke å være i strid med
formålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, 
og mener derfor det kan gis dispensasjon.

Saksopplysninger
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter
at dette vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Forvaltningsplanen for verneområdene på Saltfjellet er under revidering. Når forvaltningsplanen 
er godkjent og vedtatt vil det sannsynligvis bli mulig for forvaltningsmyndigheten å gi 
dispensasjoner av lengre varighet.

Parter i saken:
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
Rolv-Erling Iversen Sankthanshågen 8 8215 VALNESFJORD
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Statskog Fjelltjenesten v/Kristian 
Sivertsen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog SF avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/5103-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 24.07.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 70/2012 04.09.2012

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om fiskestelltiltak 
Åsvatnet i Tollådal, Beiarn kommune - Beiarn jeger- og fiskerforening

Forslag til vedtak

Beiarn jeger og fiskeforening gis dispensasjon fra kap. IV pkt. 1.1 i verneforskriften for 
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark for vedlikehold av eksisterende demning i utløpsbekken samt 
vedlikehold av innløpsbekken til Åsvatnet i Tollådal, Beiarn kommune, hjemlet i 
verneforskriftens kap. IV pkt. 3.3.

Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:
* Vedlikeholdet med opprensking av innløpsbekk og utbedring av demning skal skje for hånd 
* Opprensking av innløpsbekken og eventuell deponering av masse skal skje på en mest mulig
    Skånsom måte.
* Torv til demningen skal tas i vannkanten innenfor demningen
* Ingen motorisert hjelpemiddel skal benyttes
* Tillatelse fra grunneier må innhentes før tiltakene utføres.

Trykt vedlegg
- Søknad av 03.07.2012

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt
- Verneforskrift for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark
- Naturmangfoldsloven

Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark og skal behandle dispensasjonssøknader. I søknad av 03.07.2012 søker Beiarn 
jeger og fiskerforening om tillatelse til vedlikehold av eksisterende demning i utløpsbekken 
samt vedlikehold av innløpsbekken til Åsvatnet i Tollådal i Beiarn. 

Dagens forskrift for Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark ble vedtatt ved kgl. res. av 8.
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september 1989. Formålet med Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark er:
- Å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og
geologiske forekomster, der variasjonen er særlig markert og verdifull
- Å gi allmennheten mulighet til naturopplevelser i området
I tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan landskapsvernområde,

Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et
sammenhengende naturområde, som også inneholder mange samiske og andre
kulturminner. 

I utgangspunktet alle inngrep i nasjonalparken forbudt, kap. IV pkt 1.1; 
“Landskapet skal være fredet mot tekniske inngrep av enhver art, herunder oppføring av 
bygninger og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av 
masse, sprenging og boring, nydyrking, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, 
fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper merking av stier og løyper. 
Opplistingen er ikke uttømmende.” 

I verneforskriftens kap. IV pkt. 1.2 gis det en del unntak fra denne bestemmelsen; vedlikehold 
av hytter, gammer og bygninger samt reindrifts- og gjerdeanlegg, de omsøkte tiltakene faller 
ikke innenfor noen av disse formålene. 

Verneforskriftens kap. IV pkt. 3.3 åpner imidlertid for fiskestelltiltak i området:
“Fylkesmannen kan gi tillatelse til tiltak for fremme av fiske når slike tiltak ellers ikke strider 
mot intensjonene med fredningen.” 

Som grunnlag for beslutningen er søknaden også vurdert i henhold til prinsippene i
naturmangfoldlovens § 8 til 12, jf. §7.

Vurdering
Hovedformålet med vernet av Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark er å bevare et vakkert og 
tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, og å gi 
allmennheten mulighet til naturopplevelser i området.

Verneforskriftene åpner for at det kan gis tillatelse til tiltak for fremme av fiske, men slike tiltak 
skal ikke stride mot intensjonen med fredningen. Målet er også å redusere inngrepene i 
verneområdet til et minimum. 

Tiltak for å fremme mulighetene for fiske i Åsvatnet ble utført før Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark ble opprettet. En bekk som tidligere rant ut i Tollåga ca. hundre meter sør/øst for 
Åsvatnet ble snudd, samtidig ble det også i utløpsbekken laget en demning på ca. 50 cm for å 
kunne holde et relativt stabilt vannspeil.

Det omsøkte vedlikeholdet vil innebære et mindre inngrep i området. Det er her behov for en 
opprensking av innløpsbekken, samt muligens en supplering av torv på demningen. Torva vil bli 
tatt i vannkanten i området innenfor demningen. Styret vurderer diss inngrepene til ikke å 
utgjøre store skader eller ulemper i området, og vil ikke være i strid med verneformålet.

En del av verneformålet er også å gi allmennheten mulighet til naturopplevelser. Tollådalen er 
en viktig utfartsområde, og fiske er en viktig del av naturopplevelsen for mange turfolk. 
Åsvatnet er et viktig turmål for befolkningen i området, det er lett tilgjengelig og egner seg 
ypperlig som turmål for barnefamilier og andre som har liten bevegelsesradius. 

Verneområdene skal sikre sårbare og truede naturtyper og det biologiske mangfoldet slik at
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leveområder for dyr og planter ikke blir ødelagt og oppdelt. I det aktuelle området i Tollådalen 
er det ingen kjente registreringer av sårbare og truede naturtyper eller arter. (jf nml § 8). Det 
enkle og svært begrensede inngrepet vil berøre to små lokaliteter ved Åsvatnet, en vurdere dette 
i liten grad å påvirke vegetasjonen og naturmangfoldet i området. (jf nml §9). 
Forvaltningsmyndigheten vurderer det heller ikke til at dette vedlikeholdet sammen med annen 
lovlig aktivitet i området vil medføre for stor samlet belastning på naturgrunnlaget og 
økosystemet i området (jf nml § 10). 
En finner det ikke nødvendig med ekstra tiltak for hindre eller begrense skadene på 
naturmangfoldet som dette vedlikeholdsarbeidet vil påføre området. (jf nml §11). Vedlikeholdet 
med opprensking av innløpsbekken og eventuell påfylling og utbedring av demning skal utføres 
for hånd. Ingen motoriserte hjelpemiddel skal benyttes. (jf nml §12)

På denne bakgrunn vurderes det omsøkte vedlikeholdet av fiskestelltiltakene i Åsvatnet til ikke å 
være i strid med verneformålet, eller i for stor grad skade naturmiljøet i området.

Saksopplysninger
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Parter i saken:
Beiarn jeger og 
fiskerforening

8110 MOLDJOR
D

Beiarn kommune 8110 Moldjord
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

Statskog SF avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Vedlegg:
1 Søknad fiskestellstiltak Åsvatnet i Tollådal
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2005/4564-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 25.06.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 71/2012 04.09.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for bruk 
av snøskuter til egen hytte i verneområdet - Sten Jerry og Inger 
Stormo

Forslag til vedtak
Sten-Jerry og Inger Stormo, Misvær gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i
Gåsvatnan landskapsvernområde, jf kap. IV, pkt. 7, for bruk av snøskuter på snødekt mark til 
transport av utstyr og varer til egen hytte ved Store Gåsvatnet. Transporten kan skje mellom 
Reinhornheia og Store Gåsvatn og mellom Vidiadalen og Store Gåsvatn, Dispensasjonen gis 
etter verneforskriftens kap. VI, pkt. 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
All kjøring utenom angitte formål og kjørerute inntegnet på kart er forbudt.
Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
Dispensasjonen gjelder fra 1. mars til 1. mai, 2013 og 2014.
Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager
Dispensasjonen gjelder mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00
Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og det antall turer som trengs for
nødvendig frakt. Antallet turer er likevel begrenset oppad til 6 turer.
Vedlagt kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Fylkesmannen i Nordland,
Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.
Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
Dispensasjonen, kart med inntegnet kjørerute og utfylt kjørebok skal tas med ved
kjøring og forevises ved kontroll.

Utrykt vedlegg
- Søknad av 30.04.2012

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt
- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde
- Naturmangfoldsloven
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Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan 
landskapsvernområde og skal behandle dispensasjonssøknader.
I søknad av 30.04.2012 søker Sten Jerry og Inger Stormo, Vesterli i Misvær om dispensasjon fra
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde for å transportere proviant og utstyr til 
egen hytte ved Store Gåsvatnet innenfor landskapsvernområdet. 

Dagens forskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde ble vedtatt ved kgl. res. av 8.
september 1989. Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og 
vakkert naturlandskap, herunder
- Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv
- de botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell
I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark,
Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et
sammenhengende naturområde, som også inneholder mange samiske og andre
kulturminner.

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Gåsvatnan landskapsvernområde, jf. 
kap. IV, punkt 7, men nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til nødvendig transport til hyttene i 
området på vinterføre i mars og april, jf. kap. VI, punkt 2 i forskriften for Gåsvatnan 
landskapsvernområde.

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

Vurdering
Hovedformålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og
vakkert natur og kulturlandskap. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet
da dette kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy.
Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på
vegetasjonen med hensyn til slitasje.

Å kunne transportere ved, materialer, verktøy, forbruksartikler og diverse annet fram til
hytta er nødvendig for å kunne drifte og bruke den gjennom året. Dette gjøres både enklest
og mest miljøvennlig med snøskuter på vinteren. Etter verneforskriften for Gåsvatnan
landskapsvernområde kan det gis tillatelse til dette i mars og april.

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt
begrensinger på ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt
vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Vi vurderer det heller ikke
til at denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor
samlet belastning på økosystemet. De gitte begrensninger i antall turer og begrensinger i kjøretid 
i løpet av døgnet, samt det spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med på å redusere 
eventuelle konflikter i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein.

Vi vurderer omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt, til ikke å være i strid med
formålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde, og mener derfor det kan gis
dispensasjon.

Saksopplysninger
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter
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at dette vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Forvaltningsplanen for verneområdene på Saltfjellet er under revidering. Når forvaltningsplanen 
er godkjent og vedtatt vil det sannsynligvis bli mulig for forvaltningsmyndigheten å gi 
dispensasjoner av lengre varighet.

Parter i saken:
Beiarn kommune 8110 Moldjord
Bodø kommune Postboks 319 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
Statskog Fjelltjenesten v/ Kristian 
Sivertsen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Sten Jerry  Stormo Vesterli 8100 MISVÆR
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2005/4564-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 26.06.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 72/2012 04.09.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om tillatelse til leiekjøring - Sten 
Jerry Stormo

Forslag til vedtak 
Sten-Jerry Stormo, gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde, jf. kap. IV, pkt. 7, for bruk av snøskuter til frakt av utstyr og materialer 
til følgende hytter:

Tomt nr 6, Eilert Myre, Skeidalen 4, 8013 Bodø
Tomt nr 7, Harald Haave, Myraveien 32, 8020 Bodø
Tomt nr 8, Olav A. Nyaas, 8100 Misvær
Tomt nr 15, Siri Misvær, Trondsveien 4a, 8008 Bodø
Stormoen i Sørdalen, Gunn Heatta, 9430 Karasjok
Tomt nr 4, Skjerstad JFF, ved Olav Nyaas
Tomt nr 20, Karl Emil Remlo, Bjørnhaugen 28, 8050 Bodø

Dispensasjonen gis etter verneforskriftens kap. VI, pkt. 2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
* All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
* Dispensasjonen gjelder for Reinhornlia – Store Gåsvatn – Stormoen
* Denne dispensasjonen kommer i tillegg til dispensasjonen for frakt av varer og
   utstyr til egen hytte ved Store Gåsvatn.
* Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
* Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 1. mars - 01. mai i årene 2013 og 2014.
* Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og det antall turer som er nødvendig for
   frakt av varer, materialer og utstyr. Antall turer er likevel begrenset til oppad til 6 pr
   hytte.
* Ved alle kjøreoppdrag skal kjelke/doning være tilkoplet snøskuteren.
* Kjøring er forbudt i tidsrommene 11.00-16.00 og 23.00-07.00.
* Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
* Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
* Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre,
   8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.14.
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* Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved
   kjøring og forevises ved kontroll.

Utrykt vedlegg
- Søknad av 30.04.2012

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt
- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde
- Naturmangfoldsloven

Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan 
landskapsvernområde og skal behandle dispensasjonssøknader.
I søknad av 30.04.2012 søker Sten Jerry Stormo, Vesterli i Misvær om dispensasjon fra
motorferdselforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde for å utføre leiekjøring med snøscooter 
til hytter ved Gåsvatn og hytte på Stormoen i Sørdalen innenfor landskapsvernområdet. 

Dagens forskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde ble vedtatt ved kgl. res. av 8.
september 1989. Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og 
vakkert naturlandskap, herunder
- Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv
- de botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell
I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark,
Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et
sammenhengende naturområde, som også inneholder mange samiske og andre
kulturminner.

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Gåsvatnan landskapsvernområde, jf. 
kap. IV, punkt 7, men nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til nødvendig transport til hyttene i 
området på vinterføre i mars og april, jf. kap. VI, punkt 2 i forskriften for Gåsvatnan 
landskapsvernområde.

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

Vurdering
Hovedformålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og
vakkert natur og kulturlandskap. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet
da dette kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy.
Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på
vegetasjonen med hensyn til slitasje.

Å kunne transportere ved, materialer, verktøy, forbruksartikler og diverse annet fram til
hytta er nødvendig for å kunne drifte og bruke den gjennom året. Dette gjøres både enklest
og mest miljøvennlig med snøskuter på vinteren. Etter verneforskriften for Gåsvatnan
landskapsvernområde kan det gis tillatelse til dette i mars og april.

Etter en prøveordning på 90-tallet ble det fastsatt at det ikke skulle gis mer enn seks turer
pr. år for transport av ved, varer, materialer, utstyr med mer. Et større antall turer enn dette
må begrunnes i spesielle og forbigående forhold.
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Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt
begrensinger på ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt
vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Vi vurderer det heller ikke
til at denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor
samlet belastning på økosystemet. Det totale kjøreomfanget antas å bli vesentlig redusert i
forhold til at hver enkelt av hytteeierne skulle dekke sitt transportbehov med egen skuter.
De gitte begrensninger i antall turer og begrensinger i kjøretid i løpet av døgnet, samt det
spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med på å redusere eventuelle konflikter i forhold til 
naturopplevelsen og forstyrrelse av rein.

Vi vurderer omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt, til ikke å være i strid med
formålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde, og mener derfor det kan gis
dispensasjon.

Saksopplysninger
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Forvaltningsplanen for verneområdene på Saltfjellet er under revidering. Når forvaltningsplanen 
er godkjent og vedtatt vil det sannsynligvis bli mulig for forvaltningsmyndigheten å gi 
dispensasjoner av lengre varighet.

Parter i saken:
Beiarn kommune 8110 Moldjord
Bodø kommune Postboks 319 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
Statskog Fjelltjenesten v/ Kristian 
Sivertsen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Sten Jerry  Stormo Vesterli 8100 MISVÆR
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