
Møteinnkalling

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Fauske hotell
Dato: 28.03.2012
Tidspunkt: 13:00 - 16:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Konstituerende møte er fastsatt til 27.- 28.mars på Fauske hotell med følgende program:

               27.mars -            kl.19:00 Orientering om NM på ski 2012
                                              kl.20:00 Middag og sosialt samvær

               28.mars-             Kl.08:30 Styreseminar med verdiskaping som tema 

Foredragsholdere:           Gunn Elin Fedreheim – Nordlandsforskning
                                              Klaas Van Ommeren – Dovrefjell nasjonalparkstyre
                                               Ann Kristin Engan – Grønn omsorg/barnehage Saltdal
                                              

Kl.12:00-13:00 Lunsj
                                              Kl.13:00 – 16:00 Konstituerende styremøte m/saker til behandling
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 26/2012

ST 27/2012

Orienteringssaker:

Orientering fra møtet med miljøvernministeren
16.03.2012 

Referatsaker:  

RS 1/2012 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark -
Gåsvatnan landskapsvernområde - Marit J. Haugen

2012/1530

RS 2/2012 Vedr tilskudd til bygningsvern - Fjellrosen  - Rago 
nasjonalpark - Fauske og Sørfold Jeger og 
Fiskerforening

2011/9150

RS 3/2012 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark -
Transport til hytte - Terje Berg

2012/1717

RS 4/2012 Fjellrosen 2011/9150

RS 5/2012 MIDNOR - Høring - Endring av bestemmelse i 
kommunedelplan med tema motorferdsel - Fauske

2012/1968

RS 6/2012

ST 28/2012

ST 29/2012

Ønsker svar på om tiltakshaver har fulgt opp vilkår for 
dispensasjon

Konstituering av styret 2012

Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og protokoll 
fra forrige styremøte 27. Januar 2012

2009/8056

2012/2359  

ST 30/2012

ST 31/2012

ST 32/2012

ST 33/2012

Møter for styret og AU - 2012

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - budsjett 2012

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - årsmelding 2011

Røde Kors hjelpekorps - Klage på vedtak i styresak 
4/2012 - Søknader fra Røde Kors hjelpekorps i Bodø, 
Beiarn, Glomfjord, Saltdal, Fauske og Sulitjelma om 
kjentmannsturer i nasjonalparkene for perioden 2012-
2015

2012/2371

2012/2381

2012/2360

2012/214

ST 34/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
oppkjøring av skiløype i Skjevelfjellområdet påsken 
2012 - Saltdal kommune

2012/2019
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ST 35/2012 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjoner i 
forbindelse med utsetting av fjellrev i området 2012 -
2018 - Norsk institutt for naturforskning

2012/1976

ST 36/2012 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet i forbindelse med transport 
av utstyr, materialer og ved til hytte ved Sørskardet og 
Nordskardet i Fauske kommune - Anders Jensen

2012/2039

ST 37/2012 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselforbudet for transport av nødvendig utstyr 
til Saltfjellstua - Rana turistforening

2012/1964

ST 38/2012 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om motorisert 
transport av varer og utstyr til hytte ved 
Botnvasstjørnan - Atle Sigurd Vorren

2012/2091

ST 39/2012 Eventuelt 
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ST 27/2012 Referatsaker

RS 1/2012 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet

- Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan landskapsvernområde - Marit J. Haugen

RS 2/2012 Vedr tilskudd til bygningsvern - Fjellrosen  - Rago nasjonalpark -

Fauske og Sørfold Jeger og Fiskerforening

RS 3/2012 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet

- Svartisen nasjonalpark - Transport til hytte - Terje Berg

RS 4/2012 Fjellrosen

RS 5/2012 MIDNOR - Høring - Endring av bestemmelse i kommunedelplan med

tema motorferdsel - Fauske

RS 6/2012 Ønsker svar på om tiltakshaver har fulgt opp vilkår for dispensasjon



MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2359-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 22.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 28/2012 28.03.2012

Konstituering av styret 2012

Forslag til vedtak

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre konstituerer seg ved å velge …………… som styrets leder og 

……………….. som styrets nestleder.

2. Midtre Nordland nasjonalparkstyre velger følgende medlemmer til arbeidsutvalget (AU) med 

varamedlemmer fra styret

a. Medlem:………………1.varamedlem:………………..2.varamedlem…………….

b. Medlem:………………1.varamedlem:………………..2.varamedlem…………….

c. Medlem:………………1.varamedlem:………………..2.varamedlem…………….

Bakgrunn

Miljøverndepartementet har i brev datert 14.mars 2012 reoppnevnt medlemmer til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre for perioden 2012-2015. Brevet følger som eget vedlegg.

I sak 1/2010 i styremøte 16.september 2010 ”Konstituering av styret og valg av leder og 
nestleder” fattet styret følgende vedtak:

”Med 12 av de 13 utnevnte styremedlemmene til stede ble Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
formelt vedtatt konstituert. Inge Myrvoll og Mats Jonas Pavall ble valgt til henholdsvis leder og 
nestleder av nasjonalparkstyret”.

I sak 5/2010 i styremøte 16.september 2010 ”Arbeidsutvalg: sammensetning og 
arbeidsoppgaver” ble det fattet slikt vedtak:

”Følgende sammensetning av arbeidsutvalget ble vedtatt:
Inge Myrvoll (styreleder) vara: Lars Kr. H. Evjenth
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Mats Jonas Pavall (nestleder) vara: Eva Stina Andersson
Siv Mossleth vara: Lars Kr. H. Evjenth”

I sak 36/2011 i styremøte 23.september 2011 ”Valg av 1. og 2.vararepresentant for 

medlemmene av AU” fattet styret slikt vedtak:

”Styret velger følgende 2 nye vararepresentanter til AU:

1. Per Thomas Kuhmunen som 1.vararepresentant for de som er valgt av Sametinget 
(Mats Jonas Pavall er 2.vararepresentant for Eva-Stina Andersson)

2. Arne B. Vaag som 2.vararepresentant for Inge Myrvoll/Siv Mossleth (Lars Kr. 
Evjenth er 1.vararepresentant)

Vurdering

Siste året har nestleder i styret ikke vært fast medlem av AU. Denne praksis bør ikke videreføres 
for kommende periode.

Det vil også være fornuftig å velge 1. og 2. varamedlem for hvert av de faste medlemmene i 
styret. Disse bør velges blant styrets faste medlemmer.

Vedlegg:

Reoppnevning av medlemmer - Midtre Nordland Nasjonalparkstyre
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I r1.4 I

DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

Likelydende brev til:

Kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Meløy, Rana, Rødøy,
Saltdal og Sørfold,
Nordland fylkeskommune
Sametinget
Fylkesmannen i Nordland

Deres ref Vår ref Dato

201200021-/MOG
14 MAR7012

Reoppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for
verneområdene knyttet til verneplanene for Saltfiellet-Svartisen,
Junkerdal, Rago og Sjunkhatten i Nordland

Kommunene og fylkeskommunen har etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2011
innstilt nye representanter til nasjonalparkstyret. Miljøverndepartementet vil på
bakgrunn av dette oppnevne følgende personer til nasjonalparkstyret for
verneområdene knyttet til verneplanene for Saltfiellet-Svartisen, Junkerdal, Rago og
Sjunkhatten i Nordland:

For Beiarn kommune: Gudbjørg Navjord personlig vara: Bror Heminghytt
For Bodø kommune: Arild Nohr personlig vara: Ingrid Lien
For Fauske kommune: Arne B. Vaag personlig vara: Åshild Uhre
For Meløy kommune: Mari Ann Bjørkli personlig vara: Magne Setvik
For Rana kommune: Johan Petter Røssvoll personlig vara: Hilde B. Rønningsen
For Rødøy kommune: Torstein Simonsen personlig vara: Anita Tustervatn
For Saltdal kommune: Siv Mossleth personlig vara: Monica Sundsfiord
For Sørfold kommune: Lars Kr. H. Evjenth personlig vara: Anne Lise Evjen Lillegård
For Nordland fylkeskommune: Hilde Skogsholm personlig vara: Peter Walseth

Representantene innstilt av Sametinget har ikke vært på valg og er ikke endret. De er:

For Sametinget: Eva Stina Anderson personlig vara: hja Kappfiell
For Sametinget: Per Thomas Kuhmunen personlig vara: Per Ole Andersen Oskal

Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for naturforvaltning Saksbehandler
Postboks 8013 Dep Myntgt. 2 22 24 90 90




Morten Gluva
0030 Oslo postmottak@md.dep.no Org no. Telefaks 22245832




www.miljo.no 972 417 882 22 24 95 60




Side 7



For Sametinget: Lisa Maria Blind personlig vara: Inga-Lill Sundset
For Sametinget: Mats Jonas Pavall personlig vara: Arnfinn Pavall

Fylkesmannen i Nordland kaller inn til det konstituerende møtet i nasjonalparkstyret.
Styret velger da sin leder og eventuelt nestleder. Dette bør skje så snart som mulig.

Vi ønsker alle lykke til med arbeidet!

	

e Lyrigb )

	

ekspedisjon '
Kristin Thorsrud Teien
kst. avdelingsdirektør

Kopi:
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
KS
Utmarkskommunenes Sammenslutning
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2371-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 22.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 30/2012 28.03.2012

Møter for styret og AU - 2012

Forslag til vedtak  

Styret vedtar følgende møter for 2012:
- Styremøte:

o …mai/juni 

- Førstkommende AU-møte

o ...april   

Bakgrunn

I styremøte 27. januar i sak 9/2012 ble det fattet følgende: 

1. Styret fastsetter følgende datoer for styremøter/befaringer/møte med faglig rådgivende utvalg i 
2012: 

- Tirsdag 27.mars (kveld) og onsdag 28.mars(hele dagen) – konstituering og styreseminar med få 
saker til behandling - Bodø 

- Onsdag 30. mai – befaring Sjunkhatten. Flere alternativ lansert hvor en kombinerer fottur og 
båttur. Sekretariatet bes om å fremme forslag til program. 

- Torsdag 31.mai – ordinært styremøte – Fauske/Valnesfjord eller Bodø, avhengig av program for 
befaringen dagen før. 

- Mandag 3. September – møte mellom styret og faglig rådgivende utvalg – Rognan 

- Tirsdag 4.september – ordinært styremøte – Storjord 

- Torsdag 6.desember – ordinært styremøte - Storjord 
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2.  Styret fastsetter ingen datoer i denne omgang for AU’s møter i 2012. AU bes om å lage sin egen 
møteplan.  

I AU-sak 25/2012 ble det foreslått å flytte styremøte og befaring 30 og 31. mai til 6 og 7. juni. 
Dette av hensyn til at sekretariatet ønsker å delta på ekskursjon til Island i lag med FM. 
Forslaget ble sendt på høring til styret. To personer har meldt tilbake at 7. Juni vil være et 
uheldig tidspunkt. Det er gitt tilbakemelding fra 3 personer som datoen passer for.     

Vurdering 

Styret tar en vurdering og konklusjon på dato for førstkommende styremøte i mai/juni. I tillegg 
bør det fastsettes førstkommende AU-møte for å kunne besvare innkomne søknader. AU vil på 
sitt førstkommende møte fastsette møteplan for resten av 2012.    

Konklusjon

På denne bakgrunn inviteres styret til å foreslå møtedato for kommende styremøte i mai/juni 
2012 og førstkommende AU-møte. AU vil på sitt førstkommende møte fastsette møteplanen for 
resten av 2012.   
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2381-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 22.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 31/2012 28.03.2012

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - budsjett 2012

Forslag til vedtak:

1. Styret sier seg tilfreds med budsjettildelingen for 2012, men har liten forståelse for at DN 

legger detaljerte føringer for styrets bruk av ”frie midler” gjennom å ”pålegge 

driftsutgifter”. En er samtidig lite tilfreds med at midlene ikke er overførbare fra år til år. 

2. Styret vedtar bruk av inntil kr. 420 000,-  av sine frie midler til prosjekt på C-lista som 

ikke er prioritert i ”Bestillingsdialogen”. 

3. En reserve på kr. 230 000,- holdes av i tilfelle forutsetningene endres for prosjekt som er 

vedtatt igangsatt. Reserven kan også benyttes som garanti for oppstart av prosjekt hvor 

endelig tilsagn først vil foreligge etter at sesongen for transport på snødekket mark er 

avsluttet. 

Bakgrunn
I brev datert 14.mars 2012 tildeles MNNPS midler til forvaltning av nasjonalparker og 
tilhørende verneområder i 2012. Samlet ramme er kr. 4 738 000,- og fordelingen er slik det 
framgår av trykte vedlegg til saken. Ingen av de tildelte midlene er overførbare til 2013.

I sak 59/2012 i møte 8.desember 2012 behandlet styret budsjett 2012 og fattet slikt vedtak:
”Styret vedtar budsjett for styret og sekretariatet med en samlet utgiftsramme på kr. 3.443.906,-.
Forslaget oversendes fylkesmannen i Nordland som samordner budsjettprosessen i forhold til 
DN.”

Tildelingen fra DN til drift utgjør kr. 3.380.000,-, dvs. ca. kr.64.000,- lavere enn styrets innspill. 
Reduksjonen beror på at en del poster er redusert noe, gjelder bl.a. etableringskostnader som er 
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redusert med kr. 60.000,-. Driftsutgiftene for styret er redusert med kr. 15.000,- og styret har kr. 
750.000,- til disposisjon i 2012.

Styrets bestilling via ”Bestillingsdialogen 2012” var på kr. 1.422.000,- og en er tildelt kr. 
707.000,-. I tillegg kommer de frie midlene på kr. 650.000,- slik at disponible tiltaksmidler er kr. 
65.000,- mindre enn det som var lagt inn i bestillingen.

Styret må ut fra årets tildeling via ”Bestillingsdialogen” ta stilling til hvordan en ønsker å bruke 
de frie midlene i 2012. Tildelte ressurser til Fjelltjenesten via A- og B-lista er ikke kjent når 
dette skrives, men erfaringsmessig gjøres det fra DN’s side ikke endringer i disse listene. 
Fjelltjenesten har meddelt at vi må ha en felles gjennomgang når de har fått sine endelige 
rammer for å diskutere prioriteringene innenfor A- og B-lista. Foreløpige signaler er at tildelte 
rammer ikke vil gi mulighet til å gjennomføre alle oppgavene som styret har bestilt. Innenfor 
Fjelltjenesten sitt budsjett er det øremerket kr. 100 000,- til oppsynstjenester i Sjunkhatten 
nasjonalpark.

Nærmere om budsjettet
Lønn forvalter og fellesadministrative tjenester 1427.01
Tildelte midler til disse formål er kr. 1 906 000,-  og  midlene disponeres  i praksis av 
fylkesmannen som arbeidsgiver og kr.320 000,- skal dekke de fellesadministrative tjenestene 
som ivaretas av fylkesmannen.

Etablering og drift sekretariat, drift utvalg og forvaltningsplaner 1427.21
Utgjør samlet kr. 1 475 000,- som disponeres av styret i samråd med fylkesmannen. 

Tiltaksmidler 1427.01
Her har styret fått til disposisjon et samlet beløp på kr. 650 000,- ut fra en egen fordelingsnøkkel 
hvor grunnbeløpet er kr. 50 000,- pr. nasjonalpark og et arealavhengig beløp på kr. 110,- pr. 
km2. Disse midlene er omtalt som ”styrets frie midler”.
Styret drøftet i AU-sak /2012 prinsipielt hvordan en ønsket å disponere de frie midlene. 
Signalene var entydige i forhold til at  styret ikke ville prioritere av sine midler til oppgaver de 
mener skal ivaretas av SNO. Ellers ønsket en å avvente endelig budsjett fra DN/SNO.

SNO Bestillingsdialog 1426.30
Her har MNNPS fått tildelt kr. 707 000,-  i forhold til en samlet bestilling på kr. 1 422 000,-.   I 
tildelingsbrevet heter det at midlene skal gå til tiltak som er nødvendige for å ta vare på 
verneverdiene, inkludert investeringsutgifter til informasjon, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. 
Med den begrunnelsen har DN og SNO avslått  bruk av tiltaksmidler til drift og vedlikehold av 
allerede etablert infrastruktur (P-plasser, servicebygg, toalett m.v.) ved innfallsportene til 
nasjonalparkene og tatt seg den frihet å foreslå at styret prioriterer av sine frie midler til dette 
formål. En har også forutsatt at drift av nettsidene ”Barnas nasjonalpark” må dekkes over 
1427.01. Samlet utgjør dette kr. 125 000,- og styret må vurdere om de nå vil prioritere disse 
tiltakene.

Vurderinger
DN og SNO har forutsatt at styrets frie midler bl.a. skal gå til drift av infrastruktur utenfor 
verneområdene. Hvis dette prinsippet skal legges til grunn for styrets arbeid i årene framover, 
vil de ”frie midler” i økende grad bindes opp til å dekke faste årlige driftsutgifter. Styrets ansvar 
for drift av infrastruktur i forbindelse med informasjons-, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak 
utenfor vernområdene må forventes å  påvirke framtidige prioriteringer av investeringsprosjekt i 
bestillingsdialogen. 
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I forhold til de planene som foreligger for Sjunkhattens innfallsporter, vil konsekvensene være 
at styret må bruke det meste av sine frie midler til å dekke driftsutgifter. Drift av 
tilretteleggingstiltak innenfor Sjunkhatten nasjonalpark kan forventes å bli prioritert som del av 
framtidige ”Bestillingsdialoger”.

På C-lista er 2 restaureringsprosjekt tildelt midler – stallen ved Jordbruhytta og ”Fjellrosen” har 
fått kr. 50.000,- hver. Ingen av prosjektene er fullfinansiert pr. i dag og sekretariatet har hatt 
kontakt med prosjekteierne. BOT spør om styret er villig til å forskuttere i påvente av at 
søknadene til Statens kulturminnefond, Gjensidige-stiftelsen og ”Saltenfondet” avklares. De 
mangler 50.-100.000,- og svar på søknadene vil foreligge i midten av april. Hvis nødvendig 
transport ikke kan gjennomføres på snødekket mark etter påske, må stallprosjektet utsettes til 
2013.

Vi har ellers hatt en foreløpig gjennomgang med Fjelltjenesten og konklusjonen er at C-lista ser 
grei ut. Det er tildelt kr. 270 000,- til skjøtsel av nasjonalt viktige kulturlandskap og dette gjør en 
i stand til å følge de faglige råd som er gitt for skjøtsel av bl.a. slåttemarka ved Bredek. I tillegg 
må en vurdere nødvendige tiltak ved Stormdalsgården og Tverrådalen i Beiarn. Statskog vil 
utarbeide et forslag til gjennomføringsplan for disse skjøtselstiltakene som forelegges 
forvaltningen.

Av tildelingsbrevet framgår det at ingen av de tildelte midlene er overførbare. Det gjør 
handlingsrommet for styret begrenset og binder opp administrative ressurser til  å ”plassere” 
restmidler ved årets utgang.

Konklusjoner
Sekretariatet mener styret bør være tilfreds med budsjettildelingen for 2012, men er overrasket over at 

DN uten forutgående dialog legger detaljerte føringer for styrets bruk av ”frie midler” gjennom å 

”pålegge driftsutgifter”. En er samtidig lite fornøyd med at midlene ikke er overførbare fra år til år.

Ut fra en gjennomgang av prosjekt på C-lista uten finansiering, foreslår sekretariatet at styret bruker  

inntil kr. 420. 000,-  av sine frie midler til slike prosjekt. En anbefaler videre at en reserve på kr. 

230 000,- holdes av i tilfelle forutsetningene endres for prosjekt som er vedtatt igangsatt eller spørsmål 

om forskuttering i påvente av endelig tilsagn reises. BOT har allerede spurt om dette og sekretariatet vil 

anbefale at en stiller nødvendige garantier.

Vedlegg:
1 Vedlegg 1  Bestillingsdialogskjema 2012
2 Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder
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Vedlegg 1: Bestillingsdialogskjema 2012

Post 1426.30 - tiltak i nasjonalparker og andre større verneområder

Verneområde Bestiller/forvaltningsmyndighet Tiltakskategori Beskrivelse Pri Omsøkt beløp Økonomisk ansvarlig Tildelt beløp Kommentar
Saltfjellet-Svartisen Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Slått av innmark på Bredek 300 000                   Statskog Fjelltjenesten 200 000               I tillegg tildeles kr 70 000.- fra post 

1426.31.3
Junkerdal Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Brøyting av vedlikehold av vei Ner Skaiti. Kostnadene delt 

i tre; hytteforening, kommunen og MNNS.  Avtale 

mellom Fjelltjenesten og hytteforeningen i dag. 

Kommunen bør inn som avtalepart med et årlig tilskudd 

fra MNNPS til Saltdal kommune.

1 10 000                     FM i Nordland -                       Drift må primært tas over 1427.01

Junkerdal Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Info.rom Balvatnet - tilskudd til drift. Statskog 

v/fjelltjenesten tilsyn og vedlikehold av rommet, årlig 

tilskudd. Behov for midler til div. vedlikeholdsmateriell 

samt vedlikehold av PC-løsning. 

2 5 000                       Statskog Fjelltjenesten -                       Drift må primært tas over 1427.01

Rago Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Drift av servicebygg og søppelhåndtering i Lakshola. 

Kommunen driftet bygget i 2010 og 2011. Årlig tilskudd 

til Sørfold kommunen. Tiltak i faglig godkjent 

forvaltningsplan.

3 15 000                     FM i Nordland -                       Drift må primært tas over 1427.01

Saltfjellet-Svartisen Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Brøyting og vedlikehold av P-plass Tollådalen og Stolpen. 

Forutsetter avtale mellom kommune og grunneier. Årlig 

tilskudd fra MNNPS til Beiarn  og Saltdal kommuner 

(10000,- pr. kommune)

4 20 000                     FM i Nordland -                       Drift må primært tas over 1427.01

Sjunkhatten Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Grusing og vedlikehold av veier inn til innfallsporter i 

parken. Bodømarka øst - grusing av skogsvei fra 

velteplass ved Sandjordelva / Heia. Rye / Tverrbakken - 

grusing vei og P-plass. SNO midler og Bodø kommune. 

Fast tiltak hver andre eller tredje år. 

5 20 000                     FM i Nordland 20 000                 

Rago Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Vedlikehold og drift av anlegg og åpne husvær tilhørende 

parken. Div. utstyr, gass og vedlikehold av hyttene; 

Storskoghytta og Ragohytta, naust og Sørengamma. 

Helikoptertransport av gass, pluss ved opp til Ragohytta. 

Transporten samordnes med Fauske og Sørfold jeger- og 

fiskeforening sitt behov for transport opp til sine hytter i 

området.

6 20 000                     Statskog Fjelltjenesten 20 000                 

Saltfjellet-Svartisen Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Vedlikehold og drift av anlegg og åpne husvær eid av 

Statskog / reindriftsforvaltning. Bukkhågbua, 

Bjøllådalsbua, Glomdalshytta, Pikhåghytta, steinstuer 

Krukki og N-Bjøllåvatn, skogstua Blakkådalen, 

gammer/bruer/trekk-stoler /båttrekk.

7 50 000                     Statskog Fjelltjenesten 50 000                 

Gåsvatnan Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Restaurering Restaurering stall Jordbruhytta. Delfinansiering av 

kulturminne av stor betydning for friluftsliv og landskap. 

Samarbeidsprosjekt med BOT som eier.

8 50 000                     FM i Nordland 50 000                 

Rago Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Restaurering Restaurering Fjellrosen. Rago np lang tradisjon for bruk 

av området i forbindelse med tradisjonelt friluftsliv. 

Mange kulturminner i området som vitner om dette. 

Fjellrosen et minne om tidligere tiders tradisjon for 

hyttebygging i forbindelse med jakt, fiske og annen bruk 

av naturen. Samarbeidskprosjekt FSJFF, 

Fylkeskonservatoren, kommunen og MNNS. 

Delfinansiering av kulturminne av stor betydning for 

friluftslivet.

9 50 000                     FM i Nordland 50 000                 

Sjunkhatten Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Utvide/ gruse opp P-plass ved Bringslimark/Solstad. 

Tildelt midler for 2011. Ikke gjennomført. Midler 

omdisponert. Det søkes på nytt med mål om 

gjennomføring 2012. Fauske kommune bidrar og med 

midler. 

10 10 000                     FM i Nordland 10 000                 
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Saltfjellet-Svartisen Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Kartlegging og overvåking Sårbarhetsanalyse for  områder som påvirkes av 

reindriftas barmarkskjøring. Utarbeide kravspesifikasjon i 

samarbeid med Reindriftsforvaltning og Saltfjellet 

reinbeitedistrikt.  Ref. NINA-rapport Børgefjell

11 10 000                     FM i Nordland 10 000                 

Storlia Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Uttak av introduserte arter Avvirkning av granplantefelt. Bør begynne i nord med 

små planter som kan tas med ryddesag og arbeide seg 

sørover. I sør felt som grenser mot naturlig granbestand. 

Planlegge videre avvirkning.

12 50 000                     Statskog Fjelltjenesten 50 000                 

Saltfjellet-Svartisen Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Kartlegging og overvåking Utsetting av nye ferdselstellere. Oppsetting ferdselsteller 

stikryss Messingslett-Stormdalshei-Granneset og langs sti 

i Austerdalsisen

13 20 000                     Statskog Fjelltjenesten -                       Tellere omrokkeres internt. 

Diskuteres nærmere med SNO/FT

Junkerdal Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Opprydding gamle båter Rosna og Fuglevatnet. Foreligger 

registreringsrapport. MNNPS avklarer oppfølging med 

Statskog/Saltdal kommune; dekning kostnader 

opprydding, egne opplagringsplasser, vilkår for lagring, 

osv. Kartlegge eiere av båter. Utføre arbeidet med 

fjerning av ødelagte båter.

14 30 000                     FM i Nordland 30 000                 

Rago Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Opprydding etter gammelt reingjerde. Fjerning av bolter 

for feste av stolper , se rapport fra Fjelltjenesten. 

Kostnader ved helikoptertransport, arbeid 0,3 ukesverk.

15 12 000                     Statskog Fjelltjenesten 12 000                 

Rago Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Informasjonsskilt gamle Ragohytta. Enkelt informasjons-

skilt settes opp ved restene etter hytta, hindre at restene 

av hytta blir brukt som bålved.

16 15 000                     FM i Nordland 15 000                 

Junkerdal Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Begrense motorferdsel over svenskegrensa - bedre 

merking av grensa på 3 - 4 mye brukte passeringspunkt, 

sjekke mulighet for anskaffelse av offesielle grense-skilt. 

Øke antall oppsynsturer til området for å sjekke effekten 

av merking. Midler til skilting.

17 20 000                     Statskog Fjelltjenesten 20 000                 

Junkerdal Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon 4 nye info.tavler; Evenesdalen - 2 stk, Vassbotn - 1 stk, 

Lille Stilla - 1 stk. Behov for opptrykk av flere A1 plakater. 

Pluss  ny metall-plakat på info.punkt Storjord.

18 57 000                     FM i Nordland 57 000                 

Rago Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Utarbeide turkart. Eget turkart for nasjonalparken 

1:50000. Kontakte Salten Friluftsråd om utarbeiding av 

kart, bidrag fra MNNS. 

19 10 000                     FM i Nordland 10 000                 

Rago Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Nye informasjonstavler og plakater ved innfallsportene til 

parken. Plakatene utdatert og tavlene dårlige. To 

informasjons tavler med A0-plakater, pluss 5 stk A1 

plakater.

20 73 000                     FM i Nordland 73 000                 

Sjunkhatten Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Utarbeide skiltplan og skiltmaler for parken. Pluss skilt til 

Røsvikdalen , Hola og Bringsli. 

21 30 000                     FM i Nordland 30 000                 

Sjunkhatten Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Info.tavler ved 18 mindre innfallsporter til parken. 

Opptrykking av metall-plakater, innkjøp av 

informasjonstavler, pluss oppsetting.

22 150 000                   FM i Nordland -                       Ikke budsjettdekning i år.

Sjunkhatten Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Produksjon av innhold til nettsiden Barnas nasjonalpark. 

SNO-midler og NFK + evt egeninnsats fra ulike 

organisasjoner. Salten Friluftsråd som prosjektansvarlig?

23 75 000                     FM i Nordland -                       Nettsider må dekkes over 1427.01

Rago Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Skifte ut gammel bru Storskogvatnet. Bru bygget ca. 

1971. Helikopterutg. Ca. 50 000, materialkostnader ca.70 

000

24 120 000                   Statskog Fjelltjenesten -                       Ikke budsjettdekning i år.

Junkerdal Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Vedlikehold båttrekk Fuglevatnet. Bremsesystem 

fungerer dårlig, behov for utskifting. Leie inn fagperson.

25 10 000                     Statskog Fjelltjenesten -                       Ikke budsjettdekning i år.

Sjunkhatten Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Drift og vedlikehold Utvide P-plass ved Heggmoen/Stormyra, 5-6 plasser. Må 

avklares med Forsvaret i forhold til skyteplass.

26 30 000                     FM i Nordland -                       Ikke budsjettdekning i år.
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Sjunkhatten Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Klopplegge deler av stien til Finnkonakken som går via 

Stordal gård. 

27 25 000                     FM i Nordland -                       Ikke budsjettdekning i år.

Sjunkhatten Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Etablere hovedinnfallsport ved Røsvik gamle ferjekai. 

Forprosjekt gjennomføres i 2012 - egen finansiering

28 50 000                     FM i Nordland -                       Ikke budsjettdekning i år.

Sjunkhatten Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Etablere hovedinnfallsport i Fridalen. Forprosjekt 

gjennomføres i 2012 - egen finansiering

29 50 000                     FM i Nordland -                       Ikke budsjettdekning i år.

Sjunkhatten Midtre FM i Nordland 

nasjonalparkstyre

Tilrettelegging og informasjon Etablere hovedinnfallsport ved Vatnvatnet. Forprosjekt 

gjennomføres i 2012 - egen finansiering

30 50 000                     FM i Nordland -                       Ikke budsjettdekning i år.

SUM 707 000               
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Besøksadresse:
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N-7485 Trondheim
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Internett:
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Saksbehandler:
Tine Bergmo
Telefon:
7358 0851

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

Arkivkode:

Deres ref.: 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre …
Moloveien 10 …
8002 BODØ …
…

2011/16579  NAT-NP-TIB 14.03.2012

423.0

Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder

Det vises til innmeldte behov for midler til forvaltning, informasjons-, skjøtsels- og 
tilretteleggingstiltak i verneområder innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt
ansvarsområde, for 2012.

Fylkesmannen som regnskapsansvarlig, er tildelt følgende midler som kan disponeres til drift 
av verneområdene innenfor styrets ansvarsområde, slik:

Lønn 
forvalter 
1427.01

Fellesadm 
tjenester 
1427.01

Etablering 
sekretariat 
1427.21

Drift 
sekretariat 
1427.21

Drift 
utvalg 
1427.21

Forvaltn. 
Plan 
1427.21

Tiltaks 
midler 
1427.01

SNO 
Bestillingsdialog 
1426.30

Midtre Nordland nasjonalparkstyre

1 586 000 320 000 40 000 435 000 750 000 250 000 650 000 707 000

Nærmere spesifisering av tildelingen av midler gjennom SNOs bestillingsdialog følger i 

vedlegg 1.

Midlene er forutsatt benyttet til følgende formål:

Lønn forvalter og felles administrative tjenester (1427.01)

Lønn til forvalterstilling, inkluderer også alle sosiale utgifter. Felles administrative tjenester 

utføres av Fylkesmannen og skal dekke faktiske utgifter til arkiv, forværelse, personalarbeid 

etc. Midlene disponeres av fylkesmannen.

Etableringskostnader og drift for sekretariatet (1427.21)

For utgiftsdekning til innkjøp av PC, mobiltelefon, kamera, etablering av bredbånd etc. 

Driftsposten dekker faste utgifter til kontorhold, reiseutgifter, telefon, porto, kontorrekvisita, 
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ev andre administrative kontorutgifter. Midlene disponeres i samarbeid mellom fylkesmannen 

og styret.

Driftsutgifter for utvalgene (1427.21)

Reise og møtegodtgjøring for forvaltningsstyret og arbeidsutvalget, samt reiseutgifter for 

rådgivende utvalg. Midlene disponeres av styret.

Forvaltningsplan (1427.21)

Utgifter til arbeid med forvaltningsplanene, midlene kan benyttes til dekning av utgifter i 

forbindelse med nødvendige registreringer, medvirkningsprosesser, trykking etc. Der behov 

for slike midler er meldt inn over bestillingsdialogen, har DN sørget for å overføre 

innmeldingene til riktig budsjettpost. Midlene disponeres av styret. 

Tiltaksmidler (1427.01) 

Tiltaksmidler for nasjonalparkstyrene. Benyttes til skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene 

i tråd med forvaltningsplanen. Fordeles til hvert enkelt styre, i henhold til en fordelingsnøkkel 

som tar hensyn til antall verneplanområder og størrelse på samlet verneareal. Midlene 

disponeres av styret.

Bestillingsdialog (1426.30)

Tiltaks-/investeringsmidler i nasjonalparker og andre større verneområder i tråd med 

forvaltnings-/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokumenter. Midlene skal gå til tiltak 

som er nødvendig for å ta vare på verneverdiene, inkludert investeringsutgifter til 

informasjon, skjøtsels-, og tilretteleggingstiltak. mv. 

Midlene kan bli utbetalt gjennom overføringer til fylkesmannen og disponeres av styrene, 

eller til lokalansatt ved SNO, dette framkommer av spesifiseringene som er gjort i vedlegg 1.

Rapportering:

Rapport om forvaltningen av verneområdene og bruk av tiltaksmidler utover 

bestillingsdialogen rapporteres på eget skjema, og oversendes fylkesmannen innen den 31.12, 

inneværende år. Fylkesmannen utarbeider deretter en økonomirapport for hvert enkelt styre 

og oversender denne sammen med styrets rapport om forvaltningen av området, til 

Direktoratet for naturforvaltning, innenfor de ordinære fristene for økonomirapportering. 
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Tiltaksmidler over bestillingsdialogen 1426.30:

Av hensyn til nasjonal statistikk og rapportering ber vi om at rapportering på bruk av midlene 

gjøres i tråd med Notat – opplegg for gjennomføring av bestillingsdialogen mellom 

FM/nasjonalpark-/verneområdestyrer og SNO for 2012.

Forutsetninger for bruk av midlene:

Det gjøres oppmerksom på at DN og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i 

bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av at midlene er benyttet i samsvar med 

forutsetningene.

De tildelte midlene er ikke overførbare til 2013 og eventuelle overskridelser kan ikke 

påregnes dekket.

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Elektronisk godkjenning, uten underskrift

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

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ

Vedlegg
1 Vedlegg 1: Bestillingsdialogskjema 2012
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2360-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 22.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 32/2012 28.03.2012

Midtre Nordland nasjonalparkstyre - årsmelding 2011

Forslag til vedtak

1. Styret har følgende innspill/merknader til ”Utkast til årsmelding 2011” datert 22.mars 2012

a. ……………………………………..

b. ……………………..

2. Sekretariatet bes om innarbeide innspillene og distribuere det justerte dokumentet som ”Styrets 

årsmelding for 2011”

Bakgrunn
I sak 10/2012 ”Midtre Nordland nasjonalparkstyre’s rapportering til Direktoratet for 
naturforvaltning”  som ble behandlet i møte 27.januar 2012, fattet styret slikt vedtak:

1. Utfylte rapportskjema for styrets arbeid og oppsummering av dispensasjoner gitt i 
de fire nasjonalparkene for 2011 oversendes DN. 

2. Sekretariatet utarbeider forslag til årsrapport for 2011 til neste styremøte, med 
grunnlag i saksframlegget.

DN presiserer videre at denne rapporteringen ikke er ment som en årsrapport, en slik rapport er 
frivillig å utarbeide for det enkelte styret, men regner med at de fleste styrene sannsynligvis vil 
være interesserte i å synliggjøre sitt arbeid på denne måten. 

Rapporten kan bygges opp rundt følgende tema:
• Supplerer/oppsummerer tabellmessig rapportering

• Kan i tillegg peke på:
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• Viktige erfaringer, utfordringer og forbedringspunkter (internt og 

eksternt)

• Ressursbruk – tid, penger og prosess

• Trusler og utvikling i verneområdene

• Større prosjekt (bestillingsdialog og lignende)

• Eksternt engasjement

• Øvrige relevante tema 

En årsrapport kan gi en mer faglig vurdering av forvaltningsmessige utfordringer og gir styret en 
anledning til å reflektere over egen praksis med muligheter til å endre rutiner/kurs. 

Om ”Utkast til årsmelding 2011”

Målsettingen har vært å lage en kort og lesevennlig årsmelding med en del bilder og 
illustrasjoner. Sekretariatet har tatt utgangspunkt i punktene fra DN og oppsynsrapporter for 
2011 fra SNO/Statskog Fjelltjenesten som foreligger for de respektive nasjonalparkene. I tillegg 
har vi sett på viktige forvaltningsmessige utfordringer dette første året og prioritert blant disse.

For styret vil det være viktig å synliggjøre sitt arbeid utad via en årsmelding. Samtidig vil 
årsmeldingen være et godt grunnlag for evaluering av egen virksomhet. Vi tror også 
årsmeldingen vil være et viktig dokument å henvise til når våre innbyggere spør om nærmere 
informasjon om Midtre Nordland nasjonalparkstyres ansvar og oppgaver.

Styret og sekretariatet bør utvikle årsmeldingen i lag og vi håper utkastet som her legges fram 
kan danne et godt grunnlag for en diskusjon i styret om erfaringene fra første driftsår og de 
utfordringer som ligger foran oss.

Vedlegg:

1 Utkast årsmelding 2011
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Utkast til årsmelding 2011 - Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
 

2 

 

 
Innledning 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble opp-
nevnt av Miljøverndepartementet 10. juni 2010 

som del av ny forvaltningsreform. Styret fikk 

samtidig delegert myndighet i samsvar med § 
62 i naturmangfoldsloven og hadde  konsti-

tuerende møte 16.september 2010. Det er 

styrets første årsmelding som her legges fram. 

 
Styret har forvaltningsansvaret for nasjonal-

parkene Rago, Sjunkhatten, Junkerdal og 

Saltfjellet-Svartisen samt landskapsvern-
områdene Saltfjellet og Gåsvatnan og Storlia 

naturreservat. Samlet forvaltningsområde 

utgjør 3844 km2. Departementet har vedtatt 
egne vedtekter som fastlegger mandat og 

rammer for styrets arbeid. 

 

Sekretariatsfunksjonen ble ivaretatt av 
Fylkesmannen i Nordland fram til mai 2011.  

3 nasjonalparkforvaltere ble ansatt i perioden 

mai-juli 2011 med kontorsted Nordland 
nasjonalparksenter i Saltdal kommune. 

Forvalterne er underlagt styret i alle saker. 

 

Styrets ansvarsområde er 3844 km2 
Rago nasjonalpark – 171 km2 ,  

Junkerdal nasjonalpark – 682 km2 

Sjunkhatten  nasjonalpark – 417,5 km2 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark – 1850 km2  

Storlia naturreservat – 23,5 km2  

Saltfjellet landskapsvernområde – 580 km2 
Gåsvatnan landskapsvernområder – 120 km2 

 

Mulig utvidelse 
Lakhu nasjonalpark – 188 km2 i kommunene 
Gildeskål, Meløy og Beiarn. Forventes 

opprettet ved kongelig resolusjon i 2012 og 

forvaltningsansvaret tillagt MNNPS. 
 

Nasjonalparkenes andel av totalarealet i 
kommunene (2011): 
 

Saltdal - 40,4% (63,8% inkl. LVR/NR) 

Rana - 27,6% (30,7% inkl. LVR/NR) 

Beiarn - 26,7% (28,8% inkl. LVR/NR) 
Meløy -  18,1% 

Sørfold - 15,7% 

Bodø -  14,0% 
Fauske - 14,8% 

Rødøy - 10,5%  

 

LVR =  Landskapsvernområde 
NR = Naturreservat 

 

Styrende organ 
Styret består av 13 medlemmer hvorav 4 er 
valgt av Sametinget, 1 av Nordland fylkes-

kommune og 8 representanter for kommunene  

Sørfold, Bodø, Fauske, Meløy, Rødøy, Beiarn, 
Saltdal og Rana. 

  

AU består av 3 medlemmer. 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2010-
2011 
Inge Myrvoll, leder – Rana kommune (AU) 
Lars Kr. Evjenth – Sørfold kommune 

Siv Mossleth – Saltdal kommune (AU) 

Eva-Stina Andersson – Sametinget (AU) 
Lisa Maria Blind – Sametinget  

Per Thomas Kuhmunen – Sametinget  

Mats Jonas Pavall – Sametinget  

Arne B. Vaag – Fauske kommune 
Torstein Simonsen – Rødøy kommune 

Mari Ann Bjørkli – Meløy kommune 

Ann Rigmor Navjord – Beiarn kommune 
Arild Nohr – Bodø kommune 

Hilde Skogsholm – Nordland fylkeskommune 

 

Styrets sekretariat 
Består av 3 nasjonalparkforvaltere ansatt hos 

Fylkesmannen i Nordland og lokalisert som 

”ytre etat”. Sekretariatet er samlokalisert med 
Statskog Fjelltjenesten og Nordland 

nasjonalparksenter.  

 
Hanne Etnestad 

Ronny Skansen 

Ole Petter Rundhaug  

 
Tiltrådte sine stillinger i perioden 1.mai – 

15.juli 2011. Underlagt styret i alle saker. 

 
Faglig bakgrunn 
Biologisk utdanning på universitetsnivå og 

erfaring fra 
- Statskog/Fjelltjenesten  

- Lokal forvaltning av verneområder 

Setesdal-Vesthei  

- Kommunal forvaltning, ledelse, miljø-, 
plan- og utviklingsarbeid 

 
Faglig rådgivende utvalg 
Faglig rådgivende utvalg er valgt av styret for 

perioden 2011-2012 og har fått sitt mandat av 

styret. Utvalget skal gi råd til styret i saker som 

gjelder forvaltningen av verneområdene. 
Utvalget har hatt et møte i 2011 der bakgrunn 
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for reformen og ”Bestillingsdialogen 2012” var 

tema. 

 
Medlemmer: 

Grunneiere: 
Jan Normann Nilsen – Statskog Salten  
Bjørn Karlsen – Saltdal 

Halvor Bakken – Fauske 

Steinar Nordvik - Bodø  

 
Forum for Natur og Friluftsliv: 
Sylvi Brandsæter – daglig leder  

Erling Solvang – styreleder  
Audun Sandberg – styremedlem 

 

Reinbeitedistrikt: 
John Anders Kuhmunen – Saltfjellet  

Arnfinn Pavall – Doukta  

Elise Blind – Balvatn  

Nils Mathis Anti – 
Hestemannen/Strandtindene  

 

Bondelag: 
Wanja Rakvåg – Rana 

Geir Asle Haraldsen – Beiarn 

 

Bonde- og småbrukerlag: 
Kenneth Norum - Meløy  

Lars Morten Rødaas - Sørfold  

 
Reiselivsorganisasjoner: 
Roger Johansen - Nordland Reiseliv 

Torbjørn Tråslett – Polarsirkelen Reiseliv 
 

Observatør: 
Asbjørn Hagen – daglig leder Nordland 

nasjonalparksenter 
 

Administrativt kontaktutvalg 
Arealplanlegger Eirik Stendal - Sørfold  
Miljøvernsjef Jan Wasmuth - Bodø  

Leder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir - 

Fauske  
Kommuneplanlegger Trond Skoglund - Meløy 

Jordbrukssjef Ole Nilsen - Rødøy  

Skogbrukssjef Otto John Navjord - Beiarn  

Utmarkskonsulent Rune Berg - Saltdal  
Miljøvernsjef Hilde Sofie Hansen – Rana 

 

Utvalget har hatt et møte i 2011 der bakgrunn 
for reformen og ”Bestillingsdialogen 2012” var 

tema. 

 

 
 

Styrets arbeid i 2011 
Ingen myndighet er delegert til forvalterne og 

alle beslutninger er tatt av styret eller AU. 

 
4 styremøter  – 70 saker 

5 AU-møter og ”mail-/tlf.møter” – 146 saker 
 

Budsjett og regnskap 2011 
- Budsjett 2011 for drift av styret og 

sekretariatet var kr. 1 800 000,- 
- Regnskap 2011 viser et samlet forbruk på  

kr. 1 677 178,-.  

- ”Via ”bestillingsdialogen 2011” fikk styret 
kr. 550.000,- til sin disposisjon. I tillegg 

fikk Statskog Fjelltjenesten kr. 290.000,- 

til gjennomføring av tiltak på C-lista. 

 
Oppsynsaktivitet 2011 
Gjennomført av SNO/Fjelltjenesten og knyttet 

til SNO-oppgaver som oppsyn og skjøtsel av 
verneområdet samt innsats knyttet til over-

våking av fjellrev/ jerv. Innenfor disse 

besøkene er det også utført jakt og fiskeoppsyn 
for Statskog. 

 

 
Oppsynstur i laget med politiet  Foto: Geir Håkon Olsen 

 

Saltfjellet-Svartisen: Fjelltjenesten har hatt 

ca 135 feltoppdrag i nasjonalpark og 

tilgrensede verneområder. Mange av disse 

oppdragene er relatert til registrering av 

fjellrev og jerv. 
 

Junkerdal: Fjelltjenesten har i forbindelse med 

38 feltoppdrag besøkt nasjonalparken. Dette 
utgjorde totalt 235 oppsynstimer. Lengden på 

feltoppdragene varierte fra noen timer til flere 

dager. 
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Kjørespor Junkerdal nasjonalpark 

Foto: Jim Tovås Kristensen 
 

 

Rago: Det er gjennomført 8 oppsynsturer inne 

i Rago nasjonalpark, pluss 2 turer opp mot 
området i forbindelse med utsetting/innhenting 

av ferdselsteller. 
Sjunkhatten: Samlet har SNO hatt 15 turer 

på land og sjø i nasjonalparken. Så langt 

har SNO-lokalt  ikke hatt kapasitet  for å 

utføre tiltak i nasjonalparken. 
 
Ferdselsregistreringer  
 

 
Ragohytta    Foto: Ole Petter Rundhaug 

 
Rago: Årets telleresultater var som i 2010 

lavere enn i 2009 og 2008. Totalt ble det i 

tidsperioden 1. juni – 31. oktober registrert 

1241 passeringer ved telleren som står før 
Mellomforsbrua. 

 

Saltfjellet-Svartisen: Det utføres ferdsels-
tellinger ved 3 lokaliteter rundt nasjonalparken 

– Granneset, Tverrådal og Glomdalen. Ved 

Granneset var det i år 1732 passeringer mot 
1644 i fjor. I Tverrådalen var det i 2010  225 

passeringer mot 259 i år. Tellerdataene ved 

disse to stedene er stabile. I Glomdalen har det 

blitt feil på telleren og man har ingen tall for 
2011. 

 

Ferdsel Junkerdal 

 

Junkerdal: Ferdselstelleren er plassert ved 

stien mellom Balvassdammen og de 

populære fiskevannene Rosna og Fuglevatn. 

Stien er trolig en av de mest benyttede 

innfallsportene til nasjonalparken. Ferdsel i 

perioden 2008-2011: 
 

Sjunkhatten: Antallet passeringer var i 

Fridalen 1750 i perioden, i Røsvikdalen 

556 og  ved Vatnvatn 1790. Det er i 

helgene og særlig på søndager at utfarten 

er størst.  
 

Kulturminner 
Forvaltningsmyndigheten ønsker at nye 

kulturminner og tilstand for de som allerede er 
registrert rapporteres og dokumenteres  årlig. 

Dette ligger inne som en fast bestilling. 

 

Junkerdal:  

 
Sara-Jansahelleren.   Foto: Jim Tovås Kristensen 
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Saltfjellet-Svartisen:  

 

 
Gamme ved Jervåga, Stormdalen 

Foto: Kristian Sivertsen 
 

Saltfjellet-Svartisen:  

 
Steinstua ved Nordre Bjøllåvatn 

Foto: Kristian Sivertsen 
 

Rago: 

 
Naust Storskogvatnet  Foto: Ole Petter Rundhaug 
 

Dispensasjoner fra verneforskrifter 2011: 
 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark 
m/verneområder:  
 

Antall motorferdseldispensasjoner: 80 

dispensasjoner gitt for totalt 646 turer. I 
Gåsvatnan LVO utgjør kjentmannsturene for 

Røde Kors ca. 20%, i Saltfjellet LVO ca. 50% 

og i Saltfjellet-Svartisen NP ca. 60% av antall 
turer det er gitt dispensasjoner  for til motor-

ferdsel på snødekt mark (1 skuter = 1 tur). 

 

Antall dispensasjoner gitt fra 
unntaksparagrafen (§48 nml): 
13 dispensasjoner, hvorav 9 for motorferdsel 

og 2 for bygging av hytte og målestasjon 

Brudd på verneregler: Ingen registrert 
 

Storlia naturreservat: 
Antall motorferdseldispensasjoner: Ingen 

registrert 
Antall dispensasjoner gitt fra 
unntaksparagrafen (§48 nml):Ingen 

Brudd på verneregler: Ingen registrert 
 

Sjunkhatten nasjonalpark 
Antall motorferdseldispensasjoner: 32 
dispensasjoner; totalt 97 turer til hytter og 50 

dager med ubegrenset antall turer til ved-

kjøring. 

Antall dispensasjoner gitt fra 
unntaksparagrafen (§4): 2 dispensasjoner for 

motorisert persontransport 

Brudd på verneregler (ikke anmeldt):  
- Tomtebearbeiding ved hytte i Purkvika 

- Båttransport med ATV i Fridalen 

 

 

 
Sjunkhatten   Foto: Geir Håkon Olsen 

 
Rago nasjonalpark 
Antall dispensasjoner gitt fra 
unntaksparagrafen (§48 nml): 5 dispensasjoner 
for motorferdsel 

Brudd på verneregler: Ingen registrert. 

 

Junkerdal nasjonalpark 
Antall motorferdseldispensasjoner: 20 

dispensasjoner gitt for totalt 152 turer , pluss 

en dispensasjon med ubegrenset antall turer. 
Antall dispensasjoner gitt fra 
unntaksparagrafen (§48 nml): 8 dispensa-

sjoner, hvorav 6 dispensasjoner for motor-
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ferdsel og 2 dispensasjoner gitt til innsamling 

av planter og rydding av kratt. 

Brudd på verneregler: 2 anmeldelser for 
ulovlig motorferdsel, pluss 12 advarsler gitt for 

ulovlig motorferdsel. 

 
Styrets forslag til endringer i vedtektene 
 

Styrevedtak 23.september sak 48/2011: 

”Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber 
Miljøverndepartementet om å gjøre følgende 
endringer i styrets vedtekter:  

• Nytt tillegg til pkt. 3: ”Semska-Stødi , Dypen, 
Junkerdalsura og Stor-Graddis naturreservat 
legges inn under styrets geografiske 
virkeområde”.  

• Endring pkt. 5,1. ledd:”Styret kan nedsette 

arbeidsutvalg bestående av 3-5 medlemmer”.  
• Nytt tillegg til pkt. 5: ”Styret kan også 

delegere myndighet til arbeidsutvalget ihht. 
vedtektenes pkt.8.5 ”.  

• Nytt tillegg til pkt. 8.3:”Styret kan også 
delegere myndighet til forvalterne i kurante 
saker. Delegeringen forutsettes forankret i eget 
reglement vedtatt av styret”.  

• Endring i pkt. 8.5: ”Styret har som 

forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar 
for å påse at alle brudd på reglene i 
verneforskriftene som styret får kjennskap til , 
enten blir anmeldt til politiet eller blir 
rapportert til Fylkesmannen i Nordland for 
eventuelle administrative sanksjoner, jfr. 
Naturmangfoldsloven kap. IX.”  

 

Klagesaker 
Fylkesmannens klagerett tatt i bruk 
 
Styret gav 15.juli 2011 Stolpen gård tillatelse 

til å bruke ATV i forbindelse med tilsyn og 

sanking av sau i Gåsvatnan LVR og Saltfjellet-
Svartisen NP langs eksisterende kjørespor på 

strekningen Jarbrufjell gård til hytta ved 

Kvitbergvatnet i den perioden det er sau i 
området rundt Kvitbergvatnet inntil 2 turer pr. 

uke i perioden 15.juni-15.oktober 2011. 

 

Fylkesmannen påklaget styrets vedtak og 
anmodningen om å gi vedtaket oppsettende 

virkning ble ikke fulgt opp av styret 

Klagen ble ikke tatt til følge av styret 
23.september 2011 og oversendt via DN til 

MD som endelig klageinstans 

 

Status i klagesaken 

DN har foreberedt saken til MD i brev datert 

13.desember 2011 og har konkludert slik: 

Styrets tillatelse til å kjøre med ATV inn til 
Kvitbergvatnet er ikke tillatt etter 

motorferdselslovens bestemmelser 

Den samla belastningen vil dersom vedtaket 
skaper presedens, jfr. nml. §10, kunne bli 

betydelig og vil kunne medføre at 

verneformålet for områdene ikke ivaretas 

Manglende drøftelse av alternative 
driftsmetoder eller teknikker for å kunne føre 

et effektivt tilsyn av sau på beite påpekes som 

en mangel ved vedtaket, jf. Nml §12 
Fylkesmannens klage datert 21.juli 2011 tas til 

følge. Søknad om bruk av ATV på barmark for 

kjøring til og fra hytte ved Kvitbergvatnet i 
forbindelse med tilsyn og sanking av sau 

avslås. 

 

Andre klagesaker 
Saltfjellet-Svartisen: Klage på Fylkesmannens 

avslag på søknad om oppføring av nødbu i 

Lappflyttarskaret. 

 
Styret tok oppfordringen fra DN til å samle de 

berørte partene til å finne ny plassering av 

nødbua som ivaretok naturgrunnlaget og 
verneverdiene, og som samtidig var 

hensiktsmessig for reinbeitedistriktet og 

grunneier. Styret har godkjent endelig 
plassering av nødbua.  

 

Junkerdal: Klage fra Fauske kommune på 
avslag til opprettelse av turistløype gjennom 

nasjonalparken. FN har fremmet forslag til 

endring av nasjonalparkgrensen. 

 
Sjunkhatten: Klage på kjøretider i forbindelse 

med dispensasjon for transport av utstyr til 

hytte i Færøyvågen. 

 
Forvaltning av verneverdier og 
tilrettelegging – ”Bestillingsdialogen 2011” 
 
Tiltakene er gjennomført i regi av SNO, 

Statskog Fjelltjenesten, grunneierlag og andre 

samarbeidspartnere 
 

Gjennomførte og påbegynte tiltak 
Rago 

- Supplering med torv på Sørengamma 

- Fjerning av gran som fremmed art ved 
ringbarking, ca. 300 m3, i Hellighola 
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Ringbarket granfelt  Foto: Tore Veisetaune 
 

- Ny bru over Mellomforsen ved 
innfallsporten til nasjonalparken 

 

 
Ny bru Mellomforsen  Foto: Tore Veisetaune 

 

- Fjerning av reingjerde på Flatkjølen i 

sørøstre deler av Rago – uttransport 
2012 

 

 
Rester av gammelt reingjerde  Foto: Tore Veisetaune 

 

- Støtte til restaurering av SFJFF’s hytte 

”Fjellrosa” ved Litleverivatnet 

 

 
Fjellrosa     Foto: Trygve Næss 

 
Junkerdal 
 

- Inforom Balvassdammen: 22. juni 

ble rommet offisielt åpnet og dette 

ble markert med et arrangement. 

Rommet har vært godt besøkt 

gjennom sesongen og tilbakemeld-

ingene fra brukerne har vært svært 

gode.  

 

 
Inforom Balvatnet  Foto: Jim Tovås Kristensen 

 
- Brøyting og vedlikehold av veg Ner 

Skaiti 

- Infopunkt Storjord 

- Fjerning av gammel TV-kabel i 

nasjonalparken og Junkerdalsura 
naturreservat 

 
Skisse: Sivilarkitekt Petter Ording 
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- Registreringer av grønlandsstarr/ 

fjelljunker og vade- og andefugler 

- Transport til BOT’s/SJFF’s hytter 
- Ny wire til båttrekk Fuglvatn 

- Planlegging av prosjekt ”Fjerning av 

båtvrak” Stor-Rossna og Fuglvatn 
 

 
Kartskisse: Jim Tovås Kristensen 

 

 
Båtvrak Rosna   Foto: Jim Tovås Kristensen 

 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
m/verneområder 

- Brøyting av P-plasser ved Stolpen og 

Skoglund 
- Slått av innmark på fjellgårdene Gran-

neset og Bredek. Foreligger faglig 

anbefaling om at man slår alle åkrene 
hvert år ved Bredek og ikke bare ca 

1/3 som vi gjør i dag. Bør også ta opp 

grøftene rundt åkrene og rydde mer 
skog i åkerkantene. Ved Stormdals-

gården er enda en del av åkrene åpne 

og her er anbefalingen å rydde 

skog/kratt på åker og i åkerkanter. 
Tiltak på innmark ved Tverrådalen i 

Beiarn må vurderes. 
 

 
Slåttemark Bredek   Foto: Kristian Sivertsen 

 
- Utskifting av trekkbåtsystemet ved 

Stormdalsåga 

- Transport av utstyr til RT’s og BOT’s 

hytter 

- Riving av varder Polarsirkelsenteret 
- Plan for restaurering av stall ved 

Jordbruhytta 

- Oppsetting av nye verneskilt 

- Rydding av vegetasjon Grotjønn-

enget- Granneset 
 

 
Stall ved Jordbruhytta  Foto: Kristian Sivertsen 

 

 

 
Branntomt reindriftshytte Blakkådalen    

Foto: Kristian Sivertsen 
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- Registrering av søppel, kjørespor 

barmark og beitepåvirking i 

verneområdene  

 

 
 

- Dialog med Saltfjellet reinbeite-

distrikt om retningslinjer for 

barmarkskjøring i regi av reindrifta. 

Videreføres i 2012. 

 
Kjørespor ved Semska  Foto: Carl Norberg 

 
 

 
Søppel funnet inne i et fjellrevhi!   

Foto: Jim Tovås Kristensen 
 

 

 

Sjunkhatten 
- Tilskudd til Øvre Valnesfjord 

grunneierlag til drift av veg inn til 
Hola 

- Konsekvensutredning i regi av NINA 

av foreslåtte/planlagte tilretteleggings-
tiltak i Hømmervatn-Sætervatn-

området 

 

 
Sætervatnet   Foto: Geir Håkon Olsen 

 

- Stiomlegging fra P-plass i Hola, Øvre 
Valnesfjord 

- P-plass ved innfallsport Hola med 

bålplass/sittegruppe – universell 
utforming 

- Vedlikehold/ny bru over utløpet av 

Austerdalsvatnet 

- Arkitektkonkurranse gjennomført for 3 
hovedinnfallsporter – Vatnvatn, 

Fridalen og Røsvik. Vinnerutkastet 

”SAIVU” søkes nå bearbeidet via et 
forprosjekt 

- Styret har satt av kr.150.000,- som sitt 

bidrag  til forprosjekt i 2012. 
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23.09.2011: Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre ved styreleder Inge Myrvoll 

og Nordland fylkeskommune ved fylkesråd 
Marit Tennfjord offentliggjør vinner av 

konkurransen.  

 
Forslaget Saivu levert av Eriksen Skajaa 

arkitekter, Pushak arkitekter og Bjørbekk og 

Lindheim landskapsarkitekter kåres til vinner.  

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre –  

behandler sak 32/2011 ”Forprosjekt 

innfallsporter”. Styrets vedtak: 
”Midtre Nordland nasjonalparkstyre vurderer 

vinnerutkastet som godt egnet til videre 
bearbeiding via et forprosjekt.  
 

Bestillingsdialogen 2012: 
C-lista: 
Omsøkte prosjekt utgjør kr. 1 422 000,-, 
fordelt på de fire parkene: 

Saltfjellet – Svartisen np 

m/landskapsvernområder og Storlia 
naturreservat – 500 000,- 

Rago np – 310 000,- 

Junkerdal np – 132 000,- 

Sjunkhatten np – 490 000,- 
 

B-lista: 
I tillegg kommer bestilling på totalt 32,4 
ukesverk for B-oppgaver i parkene, fordelt på 

parkene: 

– Saltfjellet – Svartisen np 

m/landskapsvernområder og Storlia 
naturreservat – 20,3 ukesverk  

– Rago np – 6,2 ukesverk  

– Junkerdal np – 3,9 ukesverk  

– Sjunkhatten np – 1 ukesverk.  

 

Forvaltningsplaner – status 
 

Forslag til forvaltningsplan for Rago 

nasjonalpark har vært til faglig gjennomgang i 
DN, og vil sendes på høring våren 2012. 

 

Forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark er utenom bevaringsmålene 

endelig godkjent av DN. Planen vil bli trykt 

opp og distribuert i 2012. 

 
Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark er 

godkjent, men mangler bevaringsmål i forhold 

til naturverdiene som skal tas vare på. En må 
vurdere hvorvidt det skal lages bevaringsmål 

for denne planen uavhengig av når den neste 

gang skal revideres. 

 
Forvaltningsplanen for Saltfjellet/Svartisen 

nasjonalpark er fra 1989, og skal revideres 

samtidig med verneplan og verneforskrift. 
Prosessen igangsettes i 2012 og forventes 

avsluttet i 2014. 

 

 
Bolnatinden  Foto: Ole Petter Rundhaug 

 
 

Oppsyns- og fagrapporter  
Oppsynsrapporter for 2011 fra Statskog 
Fjelltjenesten er mottatt for  nasjonalparkene 

Rago, Junkerdal og Saltfjellet-Svartisen. SNO 

har avgitt oppsynsrapport for 2011 for 
Sjunkhatten. 

 

Følgende fagrapporter mottatt for Saltfjellet-

Svartisen. Fylkesmannen har vært 
oppdragsgiver: 

 

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og 
Granneset i Rana kommune – Skjøtselsplan. 
Ecofact rapport 47 
 
Landskapskartlegging av verneområdene på 
Saltfjellet. Aurland naturverkstad – rapport 
05-2011 
 
Naturtypekartlegging i verneområder på 
Saltfjellet 2010 –Biofokus-rapport 2011-8 
 
Kulturminnekartlegging i verneområdene på 
Saltfjellet – NIKU Oppdragsrapport 78/2011 
 

 

Styrets evaluering av 1.driftsår 
Styret ønsker at det legges til rette for følgende 

endringer: 
 

Styrende organ 
Inntil 4 styremøter i året hvorav 2 over 2 dager 
Utvidelse av AU fra 3 til 5 medlemmer 
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Praksisen med mailmøter vurderes når MD har 

besluttet at myndighet kan delegeres 
forvalterne 

 

Faglig rådgivende utvalg 
Vurdere NP-senter og kraftselskap som faste 

medlemmer 

Vurdere aktuelle offentlige instanser som kan 

inviteres som observatører 
Vurdere om representanter fra administrativt 

nivå i kommunene skal være med i utvalget 

 
Administrativt kontaktutvalg 
Vurdere fylkeskommunal adm. representant i 

utvalget 
 

Administrative rutiner 
Politikken skal synliggjøres og 

avstemningsresultatet påføres  hver  sak 
 

Forvaltningspraksis 
Krav om tillatelse fra grunneier før saker 
behandles  

Bedre samordning med kommunene i 

motorferdselssaker 

Utforme retningslinjer for saksbehandlingen i 
samråd med kommunene 

 

Bestillingsdialog 
Vurdere mulige forenklinger av dagens system  

Brev til kommunene med invitasjon til å 

foreslå tiltak 
 

Styrets forventninger til DN/MD 
Dette er bl.a. spilt inn i brev til MD og 

miljøvernminister Erik Solheim. En har også 
bedt om å få møte miljøvernministeren for å 

drøfte sentrale spørsmål som opptar styret og 

som må avklaresdersom en skal lykkes med 
den nye reformen. 

 

Utfordringer slik styret vurderer det: 
• Implementering av modulen  ”Styrer, råd 

og utvalg” som del av arkiv-/saksbehand-

lingssystemet Ephorte 

• Delegering fra styret til forvaltere 

• Endring av vedtektene for styret 

– Ansvarsområde, AU-medlemmer, 

delegering 
• Rask behandling av klagesaker slik at 

forvaltningspraksis kan korrigeres/tilpasses 

løpende 

• Avklare ansvar og roller rundt 

tilrettelegging innenfor og utenfor 

nasjonalparkene 

• Tilstrekkelige oppsynsressurser  i 
verneområdene 

• Forenklinger i ”Bestillingsdialogen”  

– Samordning av rapporteringsmaler  

– Frie tiltaksmidler til styrets 

disposisjon 

 

Styrets og forvalternes deltakelse på 
konferanser i 2011 
Nasjonalparkkonferansen på Røros 2.-3.mars 
2011 
- Styreleder Inge Myrvoll en av innlederne 

- 9  av styrets medlemmer og en av 
forvalterne deltok 

 

Verneområdesamling i Alta 23.-25.august 
2011 
- Nasjonalparkforvalterne deltok 

 

Fagsamling DN 28.-29.november 2011 
- Nasjonalparkforvalterne deltok 

-  

 

Storjord 21.mars 2012 
 

Hanne Etnestad 
Ronny Skansen 
Ole Petter Rundhaug 
 
 
 
 
 
 

 
Utløpet av Storskogvatnet  Foto: Ole Petter Rundhaug 
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/214-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 06.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 33/2012 28.03.2012

Røde Kors hjelpekorps - Klage på vedtak i styresak 4/2012 - Søknader fra 
Røde Kors hjelpekorps i Bodø, Beiarn, Glomfjord, Saltdal, Fauske og 
Sulitjelma om kjentmannsturer i nasjonalparkene for perioden 2012-2015

Forslag til vedtak 1

Klage fra hjelpekorpsene i Salten vedrørende vilkårene som er satt i vedtak 1-11 (punkt 4) i sak 
4/2012 tas ikke til følge. Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for 
endelig behandling.  

Forslag til vedtak 2

Fauske Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften), Saltfjellet
landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 8 i verneforskriften), Gåsvatnan
landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 7 i verneforskriften), for følgende aktiviteter innen 
verneområdene:

1. Delta med en (1) snøscooter på en (1) av hvert hjelpekorps (Saltdal, Beiarn og Bodø) 

sine turer, totalt 3 turer pr. år.       

Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven 
(jf § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene:

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare. 

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. Kjøring skal følge traseene for 

kjentmannsturer, jfr. kart andre hjelpekorps har mottatt. 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt.

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 
oppsynet.

- For kjøring gjennom Dypen naturreservat kreves tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland.
- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 
døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år. 
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- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 
kontroll. 

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn.
- Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Oluf Anders Kuhmunen kontaktes før kjentmannsturen 

gjennomføres.   

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før 
kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 
over.

Forslag til vedtak 3

Klage fra Fauske Røde Kors hjelpekorps på vedtak 1-2 og vilkårene som er satt i vedtak 1-5 
(punkt 4) i sak 4/2012 tas ikke til følge. Klagene oversendes klageinstansen, 
Miljøverndepartementet for endelig behandling.  

Forslag til vedtak 4

Saltdal Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften), Saltfjellet
landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 8 i verneforskriften)til årlig påskevakt på Lønsdal:

Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 
77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene:

Denne omfatter følgende delaktiviteter:
o Montering og tilsyn med repeter på Addjek 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. 
- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt.
- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet.
- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 
døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år. 

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 
kontroll. 

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn.
- Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Oluf Anders Kuhmunen kontaktes før kjentmannsturen 

gjennomføres.   

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før 
kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 
over.

Forslag til vedtak 5

Klage fra Saltdal Røde Kors hjelpekorps på vedtak 6 og11 (punkt 4) i sak 4/2012 tas ikke til 
følge. Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.  

Forslag til vedtak 6

Klage fra Sulitjelma Røde Kors hjelpekorps på vedtak 7 (punkt 4) i sak 4/2012 tas ikke til følge. 
Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.    
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Forslag til vedtak 7

Klage fra Glomfjord Røde Kors hjelpekorps på vedtak 10 (punkt 4) i sak 4/2012 tas ikke til 
følge. Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.  

Bakgrunn 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for Sjunkhatten, Saltfjellet –
Svartisen, Junkerdal og Rago nasjonalpark. Styret har i tillegg forvaltningsansvaret for 
Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsverneområde, samt Storlia naturreservat. Styret skal behandle 
dispensasjonssøknader og ta stilling til hvordan klager skal behandles. Røde Kors 
hjelpekorpsene i Salten (Saltdal-, Fauske-, Sulitjelma-, Beiarn-, Bodø- og Glomfjord Røde Kors 
hjelpekorps) har sendt en felles klage på vilkårene som er satt i vedtak 1-11 gjort i sak 4/2012 
den 27.01.2012 av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

I tillegg har Fauske Røde Kors hjelpekorps påklaget vedtak 1-2 (Sjunkhatten nasjonalpark) og 
vilkårene som er satt i vedtak 1-5. Fauske Røde Kors klager også på at de ikke har mottatt svar 
vedrørende søknad på Saltfjellet. Saltdal Røde Kors hjelpekorps har påklaget vedtak 6
(Junkerdal nasjonalpark) og vedtak 11 (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark). Sulitjelma Røde Kors 
hjelpekorps har påklaget vedtak 7 (Junkerdal nasjonalpark). Glomfjord Røde Kors hjelpekorps 
har påklaget vedtak 10 (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark).

Det er bedt om en uttalelse fra Salten Politidistrikt v/ Politimesteren angående innkommende 
klager. Det er kun nye momenter i saken som skal vurderes i klagen.     

Om nasjonalparkstyret velger å opprettholde vedtakene, sendes saken over til 
Miljøverndepartementet (MD) for endelig behandling. Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
skal forberede klagen. 
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Vurdering

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i sak 4/2012 den 27.01.2012 gitt dispensasjoner til 
Røde Kors hjelpekorpsene i Salten for perioden 2012-2015 på lik linje for det som ble gitt i 
perioden 2007-2011. For Sjunkhatten nasjonalpark ble det i sak 4/2012 gitt tillatelse til det 
samme som i 2010. For 2011 var det ikke søkt om dispensasjon i Sjunkhatten NP fra 
hjelpekorps. Vi har likevel i sak 4/2012 stilt en del kritiske spørsmål rundt dagens 
forvaltningspraksis etter dagens regelverk, jfr. selve saken. 

En av klagene på søknadene er kommet inn fra områdekoordinator for hjelpekorpsene i 
Salten, mens 4 stk. er kommet fra de ulike korpsene. Sekretariatet mener alle disse klagene 
burde gått via områdekoordinator. Klagene burde også vært sendt fra hjelpekorpsene til Salten 
politidistrikt med en uttalelse før de kom til forvaltningsmyndigheten. Dette fordi disse 
aktivitetene skal være godkjent av politiet, jfr. rundskriv fra DN 1999 (redningstjeneste i 
verneområder). Selve hovedsøknadene kommer også via Salten politidistrikt.  

Klage på vilkårene som er satt i vedtak 1-11 – Hjelpekorpsene i Salten

Hovedessensen fra klagen er følgende: 

Distriktsrådet (d-råd) for hjelpekorps i Nordland har den siste tiden registrert frustrasjon i 
flere korps angående arbeidet med tillatelse til kjentmannskjøring i nasjonalparkene ved 
Saltfjellet. D-rådet ba derfor om å få være tilstede på områdemøtet som skulle avholdes på 
Fauske 22. februar i år for å få et større innblikk i prosessen rundt dette. Det kom da fram at 
korpsene generelt er misfornøyde med noen av vilkårene dispensasjonene er gitt på, flere 
peker på tungvinte løsninger for å håndtere nødvendig kjøring, og frykter at beredskapen i 
området beveger seg i feil retning. 

D-rådet er hjelpekorpsenes organ på fylkesnivå og skal blant annet være rådgiver og veileder 
for korpsene på lokalt nivå. Fordi saken involverer mange korps i et område, og fordi 
korpsene i stor grad uttrykker enighet i saken, ser d-rådet det som sin oppgave å bistå 
korpsene. Vi ønsker at administrasjonen rundt søknadene skal være så enkel som mulig, vi 
trenger hjelpekorps som har høy fokus på beredskap uhindret av byråkrati. Dispensasjonene 
må derfor gis på få, men nødvendige vilkår. 

Vi reagerer på følgende av vilkårene som dispensasjonene er gitt på: 

- Aktivitetene skal være godkjente av Salten Politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 
oppsynet. 

I klagen siteres det fra rundskriv T-1/96 (motorferdselsloven). 

Vi mener at Røde Kors Hjelpekorps har hjemmel til å drive redningstjeneste (herunder kurs-
og øvelsesvirksomhet samt kjentmannskjøring) i utmark på bakgrunn av dette lovverket. 
Ytterligere godkjenninger fra politiet skulle i så måte være unødvendige. På samme bakgrunn 
skal det heller ikke være nødvendig å innhente grunneiertillatelser. Dette er lite effektiv bruk 
av korpsenes tid og ressurser. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 hvert år ha tilsendt rapport som 
beskriver all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 
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døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år. 

I tidligere dispensasjoner gitt av Fylkesmannen står det følgende: «Det skal rapporteres til 
Politiet og Fylkesmannen innen 31.08 hvert år. Dette gjøres på en enkel, overordnet måte ved 
bruk av skjema som ble sendt ut av Politiet.» 

Hjelpekorpsene mener dette har vært ei ordning som har fungert godt. Politiet har heller ikke 
kommet med tilbakemeldinger eller begrunnelser som skulle tilsi at skjemaet har mangler. 
Fordi politiet er vår oppdragsgiver ser vi ingen grunn til å omarbeide dette. Fra 
Fylkesmannen var det Gunnar Rofstad og Christian Brun Jensen som i sin tid utarbeidet de 
forrige betingelsene. Heller ikke herfra har vi registrert at noen er kontaktet fordi ordningen 
ikke har fungert. Om Midtre Nordland Nasjonalparkstyre har noe å utsette på den 
innrapporteringa som er gjort, ser vi fram til å diskutere eventuelle måter å løse de konkrete 
utfordringene på. Så langt er det ingen hjelpekorps som har registrert henvendelser angående 
dette. Det minste vi forventer er at det gis rom for forhandlinger før nye betingelser settes. 

Hjelpekorpsene har alltid hatt rutine på å varsle politi, fjelltjeneste og reindriftsnæringa før 
utkjøring. Vi kan ikke se hvilken hensikt det skal tjene å melde inn nøyaktige klokkeslett eller 
antall skutere etter endt sesong. Det som må være viktig for nasjonalparkstyret å vite noe om 
er om turen er gjennomført eller ikke. I dispensasjonen er det ganske klart skrevet hvor mange 
skutere som kan kjøre, og all den tid før varslinga blir gjort skal det være uproblematisk for et 
eventuelt oppsyn å kontrollere om dette overholdes. 

Sekretariatets vurderinger: 

Når det gjelder vilkårene som er satt, klages det på at aktivitetene skal være godkjent av 
Salten politidistrikt. Det klages også på at det må innhentes tillatelse fra grunneier og 
kommune. Det påpekes på at dette ses på som unødvendig byråkrati. 

Bakgrunnen for at aktiviteten skal være godkjent av Salten politidistrikt er fordi det etter DNs 
rundskriv fra 1999, er et krav om at disse søknadene skal være godkjent av politimesteren. Det 
er derfor naturlig at dette kravet stilles av forvaltningsmyndigheten. 

Ved alle motorferdselsdispensasjoner som gis i disse nasjonalparkene stilles det krav i 
vilkårene at grunneiers tillatelse skal innhentes. Det er naturlig at forvaltningsmyndigheten 
informerer om dette ettersom denne typen aktivitet krever tillatelse fra grunneier. En 
grunneier kan normalt forby motorferdsel i utmark. Dette er privatrettslige forhold som i 
utgangspunktet forvaltningsmyndigheten ikke har noe med. Mesteparten av grunnen på disse 
områdene i nasjonalparkene (bortsett fra Sjunkhatten) er på statsgrunn og her har kommunene 
fått delegert myndighet av Statskog på snødekt mark. Derfor vil dette kunne avklares enkelt 
gjennom behandling av motorferdselsloven.  

Vilkåret om at kommunens tillatelse skal foreligge er et vilkår som stilles til alle 
motorferdselsdispensasjoner i verneområdene. Det henvises til rundskriv T-1/96 der det 
vektlegges at denne typen aktivitet er unntatt fra søknad. I rundskrivet til motorferdselsloven 
står det blant annet følgende:  

Motorferdsel er tillatt til en rekke nytteformål med hjemmel direkte i lovens § 4. Kjøring kan 
da skje uten at det er nødvendig å søke om tillatelse. 

Motorferdsel er tillatt i forbindelse med politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns-
og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov. Motorferdsel i forbindelse med utrykninger, 
patrulje- og beredskapstjeneste er tillatt etter denne bestemmelsen. Det er lagt til grunn at 
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bestemmelsen også hjemler motorferdsel i forbindelse med øvelses- og 
utdanningsvirksomhet for enheter som politi, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norsk 
Folkehjelp, Norske Redningshunder og liknende frivillige hjelpeorganisasjoner som deltar i 
den offentlige redningstjeneste slik den er organisert gjennom organisasjonsplan for 
redningstjenesten, vedtatt ved kgl.res. av 4. juli 1980. 

Den lovbestemte tillatelse gjelder også for nødvendig transport av materiell og personell i 
forbindelse med denne redningstjenesten. Øvelsene må være ledd i et øvelsesprogram, altså 
reelle øvelser som er et ledd i redningstjenesten. Øvelses- og utdanningsvirksomheten må 
innskrenkes til så begrensede områder og til så kort tidsrom som mulig for å unngå skader 
og ulemper for friluftsliv, naturopplevelse og naturmiljø. Ved planleggingen av slike øvelser 
er det ønskelig at det tas kontakt med den aktuelle kommunen, eventuelt med fylkesmannens 
miljøvernavdeling, for samarbeid om tidspunktet for øvelsen og hvor og hvordan øvelsen skal 
foregå. 

Det går klart frem av rundskrivet at øvelsesaktivitet til blant annet Røde Kors hjelpekorps er 
unntatt fra søknad, så fremt dette er ledd i et øvelsesprogram, altså reelle øvelser som en del 
av redningstjenesten. Det er også et krav om at aktiviteten skal innskrenkes til så begrensede 
områder og til så kort tidsperiode som mulig. 

Sekretariatet har stilt seg kritisk til omfanget av de tidligere gitte dispensasjoner i forbindelse 
med øvelsesaktivitet i nasjonalparkene, jfr. sak 4/2012. Dette på bakgrunn av blant annet ulik 
forvaltningspraksis i forhold til andre verneområder rundt om i landet og sett i lys av 
rundskriv fra DN 1999 (redningstjeneste i verneområder). I tillegg har vi i sak 4/2012 påpekte 
dette med behov for en bedre koordinering av geografiske virkeområde og at aktivitetene bør 
settes i en beredskapsmessig sammenheng. Det er likevel gitt dispensasjoner for det samme 
som ble gitt fra 2007-2011. Dette blant annet på bakgrunn av den forvaltningspraksisen som 
ble etablert gjennom klagebehandlingen av DN i 2008. Midtre Nordland nasjonalparkstyre har
imidlertid fattet vedtak med brev til Direktoratet for naturforvaltning med en forventning om 
en gjennomgang av denne forvaltningspraksisen som er etablert med bakgrunn i dagens 
regelverk. 

Det er kommunene som er myndighet etter motorferdselsloven. Men på bakgrunn av de 
nevnte punktene vurderer sekretariatet det som naturlig at det blir stilt som vilkår at tillatelse 
fra kommunen skal foreligge, ettersom omfanget av disse aktivitetene går utover det som er 
nevnt i rundskrivet T-1/96.  

Når det gjelder klage på at det skal leveres rapport til Midtre Nordland nasjonalparkstyre så er 
dette med bakgrunnen i at det er nødvendig for at forvaltningsmyndigheten skal kunne gjøre 
de rette vurderingene. Det viser seg ved behandlingen av disse sakene i år at det har vært 
vanskelig å finne tidligere rapporter. Derfor vil det være viktig at det kommer på plass gode 
rutiner for rapportering. Sekretariatet kan heller ikke se at det skulle føre til den store 
arbeidsbelastning å skrive en kortfattet enkel rapport.   

Klage på vedtak  – Fauske Røde Kors hjelpekorps

Hovedessensen fra klagen er følgende: 

1. Saltfjellet Nasjonalpark:
Vi har ikke mottatt svar på vår søknad om kjentmannsturer på Saltfjellet øst av Svartisen med 
2 snøscootere sammen med Beiarn, Saltdal eller Bodø RKH på 2 av deres turer. Vi klager på 
at vi verken har mottatt positivt eller negativt svar på denne søknaden.
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2. Junkerdal Nasjonalpark:
-Til turene:Intet.
-Til vilkårene: 1. Vi mener at innenfor paraplyen av forebyggende redningstjeneste, som 
likestilt med utøvende redningstjeneste, at det ikke kan kreves at tillatelse fra grunneier og 
kommune skal innhentes på forhånd og at dette skriftlig skal medbringes på turen. Dette vil 
hvis opprettholdt medføre et stort administrativt arbeide som i tillegg til den operative jobben 
skal utføres på fritiden. Hvis en slik tillatelse allikevel kreves, mener vi at den tillatelsen bør 
innhentes av Nasjonalparkstyret før dispensasjon blir gitt.

2. At kjøringen skal følge traseene for kjentmannsturer jfr fremlagte kart fra 
Nasjonalparkstyret. Vær og føreforhold vil kunne medvirke til at man er nødt til å fravike 
traseen noe. Vi ønsker at angitte traseer skal være veiledende, men at det tillates å avvike 
disse ved behov som følge av vær og snøforhold.

3. Vi synes at detaljnivået i rapporten som skal sendes Nasjonalparkstyret etter endt sesong 
virker noe vel detaljert. Det bør være nok å gi tilbakemelding om omsøkt tur er utført iht 
dispensasjon, eventuelt om det er avvik.  

3. Rago Nasjonalpark:
-Til turene:Intet.
-Til vilkårene: 1. Vi mener at innenfor paraplyen av forebyggende redningstjeneste, som 
likestilt med utøvende redningstjeneste, mener vi at det ikke kan kreves at tillatelse fra 
grunneier og kommune skal innhentes på forhånd og at dette skriftlig skal medbringes på 
turen. Dette vil hvis opprettholdt medføre et stort administrativt arbeide som i tillegg til den 
operative jobben skal utføres på fritiden. Hvis en slik tillatelse allikevel kreves, mener vi at 
den tillatelsen bør innhentes av Nasjonalparkstyret før dispensasjon blir gitt.

2. At kjøringen skal følge traseene for kjentmannsturer jfr fremlagte kart fra 
Nasjonalparkstyret. Vær og føreforhold vil kunne medvirke til at man er nødt til å fravike 
traseen noe. Vi ønsker at angitte traseer skal være veiledende, men at det tillates å avvike 
disse noe ved behov som følge av vær og snøforhold.

3. Vi synes at detaljnivået i rapporten som skal sendes Nasjonalparkstyret etter endt 
sesong virker noe vel detaljert. Det bør være nok å gi tilbakemelding om omsøkt tur er utført 
iht dispensasjon, eventuelt om det er avvik.   

4. Sjunkhatten Nasjonalpark:

-Til turene:1. Vi klager på at turene over Ånsvikfjellet/Furnesfjellet via Sørdalen  har blitt 
slått sammen med turene om Vassvika og Korsvika. Først og fremst fordi at turen blir da så 
lang at det kan bli utfordrende å kjøre den på en dag, i hvert fall om sjekk av snøskredfare og 
is på vannene skal gjøres samtidig.  For det andre så kan værforholdene gjøre det f. eks
vanskelig å gjennomføre turen over fjellet, men allikevel tillate kjøring til Korsvika og 
Vassvika. Da burde man kunne gjennomføre den turen og ta turen over fjellet når forholdene 
tillater det en annen dag. Vi ønsker å kjøre disse turene for å gjøre en jobb, ikke bare suse 
igjennom med dårlig tid og kanskje dårlig resultat. Vi gjør altså ikke denne jobben fordi det 
morsomt, men fordi vi mener det er nødvendig. Da bør det tilrettelegges for at vi kan 
gjennomføre turene med gode forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb. Vi ønsker disse 
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turene separert som vi har bedt om og grunnlagt i vår søknad.

2. Vi klager på avslag om å gjennomføre sikringsturer opp til området Sætervatnet som 
omsøkt i forkant av vinterferie, påsken og på kveldstid de dagene av påsken det har vært 
utfart. Turene ønskes gjennomført av 2 årsaker. Den ene er å tråkke opp et spor utenfor 
skiløypa der det er mulig for bruk ved f.eks pasienttransport uten å kjøre i stykker oppkjørte 
spor. Samtidig gjør sjåførene seg kjent med løypenettet og hvordan man bør kjøre hvor og 
hvilke hensyn som bør taes hvor ift utfart, etc. Den andre årsaken er at dette løypenettet er 
svært mye brukt, og vi har ved flere anledninger hentet ut folk herfra, også folk som har blitt 
«liggende» igjen i løypa etter at den største utfarten har vært over. En sikringstur på kveldene 
gir oss en trygghet for at alle som skal ned har kommet ned, samtidig som det gir skipublikum 
et trygghet. Man får samtidig en oppfatning av forholdene. 

3. Vi klager på avslag på å kunne bruke Sørdalen som øvingsområde som 
omsøkt en helg i året. Når det begrunnes med at det kan gies åpning for dette i Austerdalen, 
som ikke innehar de samme kvalitetene for oss som Sørdalen, så blir avgjørelsen i våre øyne 
litt merkelig. Her synes det som om noen har forbyttet Sørdalen med Austerdalen i arbeidet 
med forvaltningsplanen. Vi henviser her til NINA-rapport 78 som helt klart angir Sørdalen 
som mest aktuelt øvingsområde (side 22), selv om begge daler er angitt å være innenfor 
området som historisk har vært benyttet som øvingsområde i sin helhet. Det at vi ikke kan 
benytte Sørdalen som øvingsområde, betyr f.eks i år, med rådende snøforhold, ikke får 
gjennomført en god skredøvelse ifm vinterkurset vårt. Dette slår direkte negativt ut på vårt 
beredskapsarbeide, sikkerheten og kompetansen til våre mannskaper.

-Til vilkårene: 1. Vi mener at innenfor paraplyen av forebyggende redningstjeneste, som 
likestilt med utøvende redningstjeneste, mener vi at det ikke kan kreves at tillatelse fra 
grunneier og kommune skal innhentes på forhånd og at dette skriftlig skal medbringes på 
turen. Dette vil hvis opprettholdt medføre et stort administrativt arbeide som i tillegg til den 
operative jobben skal utføres på fritiden. Hvis en slik tillatelse allikevel kreves, mener vi at 
den tillatelsen bør innhentes av Nasjonalparkstyret før dispensasjon blir gitt.

2. At kjøringen skal følge traseene for kjentmannsturer jfr fremlagte kart fra 
Nasjonalparkstyret. Vær og føreforhold vil kunne medvirke til at man er nødt til å fravike 
traseen noe. Vi ønsker at angitte traseer skal være veiledende, men at det tillates å avvike 
disse noe ved behov som følge av vær og snøforhold.  

3. Vi synes at detaljnivået i rapporten som skal sendes Nasjonalparkstyret etter endt sesong.
virker noe vel detaljert. Det bør være nok å gi tilbakemelding om omsøkt tur er utført iht 
dispensasjon, eventuelt om det er avvik.  

Sekretariatets vurderinger: 

Til vilkårene som er påklaget (underpunktene 2 for Junkerdal, Rago og Sjunkhatten NP) at en 
skal kunne avvike disse traseene noe ved dårlig vær og at disse trasene skal være veiledende.  
Dette er vanlige vilkår som blir stilt for ivaretakelse av vernet og verneverdiene. Dette er
vilkår som blir stilt til alle som blir gitt dispensasjoner innenfor disse nasjonalparkene.
Sekretariatet mener det er naturlig at hjelpekorpsene også må forholde seg til de angitte 
trasene.              

Vedrørende ellers klage på vilkårene (underpunkt 1 og 3) henvises det til vurderingene som er 
gjort i den felles klagen fra alle hjelpekorpsene i Salten. 
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Punkt 4.1 (Sjunkhatten NP) så klages det på at turene over Ånsvikfjellet/Furnesfjellet via 
Sørdalen har blitt slått sammen med turene om Vassvika og Korsvika. Her må det sies at 
hjelpekorpset har fått samme antall turer som det ble gitt i 2010. Dette var et vedtak som ikke 
ble påklaget. For 2011 var det ingen søknader om aktivitet fra Fauske Røde Kors hjelpekorps. 
Turene er slått sammen av hensynet til å begrense motorferdselen i nasjonalparken.
Sekreteriatet mener at det vil være fullt mulig å gjennomføre disse turene sammen. Det vises 
ellers til vurderingen som er gjort i styresak 4/2012. 

Punkt 4.2 (Sjunkhatten NP) så klages det på at det er gitt avslag på å gjennomføre 
sikringsturer opp til området Sætervatnet som omsøkt i forkant av vinterferie, påsken og på 
kveldstid de dagene av påsken det har vært utfart. Bakgrunnen for avslaget er gitt i sak 
4/2012. Sekretariatet kan ikke se at det er noen nye momenter i saken. Det ble også gitt avslag 
på dette i 2010.   
Punkt 4.3 (Sjunkhatten NP) så klages det på at det gis avslag på å kunne bruke Sørdalen som 
øvingsområde. I forvaltningsplanen som er nylig godkjent er det kun åpnet opp for å kunne 
benytte Austerdalen. Forvaltningsplanen har vært utarbeidet gjennom en bred høringsprosess 
der ulike aktører hadde anledning å komme med innspill. Det er ikke kommet innspill fra 
Fauske Røde Kors hjelpekorps på forvaltningsplanen som var ute på høring. Det stemmer at 
Sørdalen er nevnt i NINA-rapport 78 som øvingsområde for hjelpekorpsene. Dette er 
imidlertid et område som en ikke har valgt å ta inn i forvaltningsplanen som øvingsområde. 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er som forvaltningsmyndighet nødt til å forholde seg til 
nylig vedtatt forvaltningsplan.    

Til punkt 1 i klagen (Saltfjellet NP) klages det på at det ikke er gitt svar på den delen av 
søknaden som går på kjentmannsturer i Saltfjellet øst av Svartisen med 2 snøscootere sammen 
med Beiarn, Saltdal eller Bodø RKH på 2 av deres turer. Her har det skjedd en glipp fra 
sekretariatet der denne delen av søknaden ikke ble vurdert i sak 4/2012 den 27.01.2012. 
Søknaden vil bli behandlet nå i denne saken. 

Det geografiske virkeområde for Fauske Røde Kors hjelpekorps er i utgangspunktet i 
begrenset grad på Saltfjellet. Det vurderes imidlertid som om at det kan gis tillatelse for 
deltakelse i lag med andre hjelpekorps her. Sekretariatet vurderer det derfor som om at Fauske 
Røde Kors hjelpekorps kan gis tillatelse til å delta med en (1) snøscooter på en (1) av hvert 
hjelpekorps (Saltdal, Beiarn og Bodø) sine turer, totalt 3 turer pr. år.     
   
Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Den 
omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt begrensninger på 
ferdselen både mht sesong, tidsramme og antall turer. Med de vilkår som er satt vil ikke 
skuterkjøring i dette omfanget skade naturmangfoldet eller ha nevneverdig negativ effekt for 
friluftsliv og naturopplevelse i nasjonalparken. Vi vurderer det heller ikke til at denne 
kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor samlet belastning 
på økosystemet.

Saksopplysninger

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes igjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 
8002 Bodø.

Klage på vedtak  – Saltdal Røde Kors hjelpekorps

Hovedessensen fra klagen er følgende: 

1. Årlig påskevakt på lønsdal: her må vi få med montering og tiisyn av reapeter på addjek.
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2. Tur nr 3: her har dere satt en tur uten noen begrunnelse, dette er en av de vaskeligste 
traseene i dårlig vær, for mannskaper er det meget viktig å være kjent her.
her bør vi ha to turer, slik vi hadde i henhold til forrige disp. vi kommer heller ikke i konflikt 
med noe fjellrevhi etter denne trase.
3. Når det gjelder jurkerdal søker vi fortsatt om å få ha 5 scootre her,slik det er nå med 3 
scootre setter det begrensninger for oss , å ta med andre korps inn i området , slik at de kan 
bli kjent her. 
Når det gjelder klauslen at vi må hente inn tillatelse fra grunneier og kommune,har dette 
skapt en del problem, og er en klausul som bør fjernes. Vi bør ha det slik vi hadde det forrige
periode.

Sekretariatets vurderinger:

Punkt 2 i klagen (tur 3 i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark) så er det her gitt samme antall turer 
som det ble gitt for 2007-2011. En ytterligere økning i motorferdselen er ikke ønskelig.  

Punkt 3 i klagen så klages det på at det er gitt tillatelse for bare å benytte 3 scootere for 
kjøring i Junkerdal nasjonalpark. Det er et ønske om å få benytte inntil 5 scootere. I henhold 
til forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark er det lagt begrensinger på maks 3 scootere 
til kjentmannskjøring. Det er ikke ønskelig å gå utover forvaltningsplanen. 

Til punktet angående grunneiers og kommunens tillatelse henvises det til vurderingene som er 
gjort i den felles klagen fra alle hjelpekorpsene i Salten. 

Til punkt 1 i klagen så er det ikke et tiltak som er omsøkt, jfr. oversendt søknad fra Salten 
politidistrikt. Det ble gitt tillatelse til dette formålet fra 2007-2011. Vi vurderer derfor dette 
punktet som en søknad.  

Søknaden om kjøring til tilsyn og montering av repeter må ses i sammenheng med vedtak 11 i 
sak 4/2012 den 27.01.2012 under punkt 1. Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-
prinsippet. Det er derfor lagt begrensninger på ferdselen både mht sesong, tidsramme og antall 
turer. Med de vilkår som er satt vil ikke skuterkjøring i dette omfanget skade naturmangfoldet 
eller ha nevneverdig negativ effekt for friluftsliv og naturopplevelse i nasjonalparken. Vi 
vurderer det heller ikke til at denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil 
medføre for stor samlet belastning på økosystemet.

Sekretariatet vurderer det derfor som om det kan gis tillatelse til montering og tilsyn med 
repeter på Addjek. 

Saksopplysninger

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes igjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 
8002 Bodø.
  
Klage på vedtak  – Sulitjelma Røde Kors hjelpekorps
Hovedessensen fra klagen er følgende: 

Det vil ikke være forsvarlig å bruke medlemmer som ikke er meget godt kjent i fjellet på en 
leteaksjon, og disse øvelsene er eneste mulighet vi har for å bli kjent i nasjonalparken med 
snøscooter. De begrensningene som i dag er satt gjør det vanskelig for oss å holde ved like 
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den kjennskapen vi allerede har, og gjør det lite sannsynlig at nye medlemmer vil bli godt nok 
kjent i fjellet til å gjennomføre en aksjon i dårlig vær. Vi ønsker derfor at tillatelsen utvides til 
å gjelde flere scootere per tur, vi ønsker at 6 snøscootere kan være med pr. tur. ( vi har fått 
tillatelse til 3 snøscootere).

I tillegg ønsker vi å slippe søke flere aktører (kommune, grunneier, politi, samt varsle 
reindriftsnæringen) for hver tur. Dette fører til unødvendig mye byråkrati for et lite lokallag 
som Sulitjelma Rødekors er, og stort tidsbruk for et allerede hardt presset styre. Vi deltar 
frivillig i hjelpekorpset og ser ikke det bør legges føringer for den innsatsen som vi gjør på 
denne måten. Den siste avtalen vi hadde rundt var meget god og vi ønsker oss tilbake til den.

Sekretariatets vurderinger: 

Sulitjelma Røde Kors hjelpekorps klager på at det gis bare tillatelse til å benytte 3 scootere for 
kjentmannskjøring i Junkerdal nasjonalpark. Det er et ønske om å få benytte inntil 6 scootere. 
I henhold til forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark er det lagt begrensinger på maks 3 
scootere til kjentmannskjøring. Det er ikke ønskelig å gå utover forvaltningsplanen. 

Til punktet angående grunneiers og kommunens tillatelse henvises det til vurderingene som er 
gjort i den felles klagen fra alle hjelpekorpsene i Salten. 

Klage på vedtak  – Glomfjord Røde Kors hjelpekorps

Hovedessensen fra klagen er følgende: 

Pkt 3 En tur med inntil fire snøscootere For ruten Storglommvann-vesterdalen-Bjørnfossvann 
På GPS. Ruten er svært krevende i nederste delen av Vesterdalen før nedkjøring til 
Bjørnfossvann(Flatisvann). Det er mye Skavler på sørsiden og mange ras på Nordsiden av 
Vesterdalen. Beliggenhet på skavler forandrer seg fra år til år og etter værforholdene samme 
år. Vi kjører ikke ned til Bjørnfossvann da det siste stykket ned til vannet er svært bratt. 

Pkt 4 Vi avstår fra denne turen og kan ikke regnes som en del av redningstjenesten her. 
Grunnen er at vi bare får en tur. Og dette kan ikke anses som tilstrekkelig da sikkerheten til 
mannskapene kommer i første rekke. 

Generelt må en kunne si at 1-2 turer er alt for lite for å kunne regnes som kjentmann, Vi har 8 
snøscooterførere som kan brukes ved en eventuell aksjon. Det vil si at hver fører får en tur der 
vi har tillatelse til 2 turer. Og der hvor vi har tillatelse til 1 tur vil 4 ikke få kjentmannstur. 
Vi er av den formening om at det ikke er de frivillige organisasjonene som skal være ansvarlig 
for beredskapen i nasjonalparkene. Dette ansvaret er den eieren (dvs dere) som er ansvarlig 
for. Dersom dere ønsker en så streng begrensning av våre muligheter til å kunne assistere ved 
redningsaksjoner i svært dårlig vær, må dere sørge for at dere selv kan ta dette ansvaret. 

Når det gjelder søknader til div kommuner er ikke dette vårt ansvar. 

Sekretariatets vurderinger: 

Når det gjelder første del av klagen, punkt 3 så er det vanskelig å skjønne hva som menes her. 
Denne turen er det søkt om i søknaden for 2012-2015. Det er også gitt tillatelse til dette på lik 
linje med det som ble gitt fra 2007-2011. Hvis det ikke er ønskelig å kjøre her bør en heller 
ikke ha dette med i søknaden. 

I klagen, punkt 4 så klages det på at det gis bare en tur med inntil fire snøskutere i løpet av 
perioden for innlegging av ruten Storglomvatn-Skjelåtind/Spisstind-NVE-hytte mot 
Beiardalen på GPS. Her ble det også gitt det samme i 2007-2011. I utgangspunktet hvis en 
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hadde lagt inn ruten på GPSene så skulle det ikke være behov for flere turer. Men på bakgrunn 
om at det er uklart om dette er tidligere ble gjennomført i perioden 2007-2011 ble det gitt også 
for denne perioden 2012-2015. Vi vurderer det som at en tur bør være tilstrekelig til dette 
formålet. Ellers vil gode rapporteringsrutiner bekrefte/avkrefte om turer blir gjennomført.

Til punktet angående grunneiers og kommunens tillatelse henvises det til vurderingene som er 
gjort i den felles klagen fra alle hjelpekorpsene i Salten.  

Vedlegg: 

Klage på vedtak - Glomfjord Røde Kors

Klage på vedtak om kjentmannskjøring i verneområder fra Fauske Røde kors

Klage på vedtak - Saltdal Røde Kors Hjelpekorps

Klage på vedtak – Glomfjord Røde Kors hjelpekorps

Klage på vedtak om kjentmannskjøring i verneområder - Hjelpekorps i Salten

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:

- Naturmangfoldloven 
- Verneforskrift for Sjunkhatten nasjonalpark
- Forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark
- Verneforskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
- Verneforskrift for Junkerdal nasjonalpark
- Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark
- Verneforskrift for Rago nasjonalpark
- Forvaltningsplan for Rago
- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsverneområde
- Verneforskrift for Saltfjellet landskapsverneområde 
- Dispensasjon for 2010 for Fauske Røde kors hjelpekorps – Sjunkhatten nasjonalpark, 

datert 25.03.2010 gitt av Fylkesmannen i Nordland 
- Dispensasjoner gitt til Bodø, Beiarn, Glomfjord, Saltdal, Fauske og Sulitjelma Røde kors 

hjelpekorps for sesongene 2007/2008-2010/2011 i verneområdene. 
- Klage fra Naturvernforbundet i Nordland, datert 19. Februar 2008
- Søknad om øving i verneområdene for hjelpekorpsene – Salten politidistrikt 2012-2015
- Kart over de ulike kjøretrasene
- Rundskriv fra DN – redningstjeneste i verneområder. Hjelpekorpsens bruk av 

snøscooter, datert 01.03.99.  
- Kart over aktuelle kjentmannstraseer for Røde kors hjelpekorps, Sjunkhatten 

nasjonalpark, vedlegg 18 forvaltningsplan
- Svar på aktuelle spørsmål stilt av sekretariatet den 13.01.2012 fra de ulike 

hjelpekorpsene, mail datert 18.01.2012. 
- Direktoratet for naturforvaltnings klagebehandling av Naturvernforbundet i Nordlands 

klage, datert 01.07.2008 
- Sak 4/2012 styremøte 27. Januar 2012, Midtre Nordland nasjonalparkstyre  
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Parter i saken:
Balvatn reinbeitedistrikt v/ Elise 
Blind

Myrveien 47 8230 SULITJELM
A

Beiarn kommune 8110 Moldjord
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Doukta reinbeitedistrikt v/ Anfinn 
Pavall

Neverhaug 8215 VALNESFJ
ORD

Fauske Røde Kors hjelpekorps
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Glomfjord Røde Kors hjelpekorps
Hestmannen/Strandtindane v/ Nils 
Mathis Anti

Langvassveien 70 8615 SKONSENG

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Rødøy kommune 8185 Vågaholmen
Saltdal Røde Kors hjelpekorps
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Salten Politidistrikt v/ Per 
Thomassen
Salten Røde Kors v/ Bror 
Hemminghytt
Salten politidistrikt v/ 
Politimesteren
Saltfjellet reinbeitedistrikt Olof 
Anders Kuhmunen

Jarbruveien 34 8255 RØKLAND

Statens Naturoppsyn Jernbaneveien 100 8038 Bodø
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Sulitjelma Røde Kors hjelpekorps
Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen
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Midtre Nordland  Nasjonalparkstyre                                                   Glomfjord  27.02.2012 

 

Klage på vedtak om kjentmanns kjøring i Saltfjellet/Svartisen Nasjonalpark 

Viser til deres av 01.02.2012 om dispensasjon for Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps 

Vi vil med dette klage på følgende vedtak: 

 

Pkt 3 En tur med inntil fire snøscootere For ruten Storglommvann-vesterdalen-

Bjørnfossvann  På GPS. Ruten er svært krevende i nederste delen av Vesterdalen før 

nedkjøring til Bjørnfossvann(Flatisvann). Det er mye Skavler på sørsiden og mange ras på 

Nordsiden av Vesterdalen. Beliggenhet på skavler forandrer seg fra år til år og etter 

værforholdene samme år. Vi kjører ikke ned til Bjørnfossvann da det siste stykket ned til 

vannet er svært bratt. 

Pkt 4 Vi avstår fra denne turen og kan ikke regnes som en del av redningstjenesten her. 

Grunnen er at vi bare får en tur. Og dette kan ikke anses som tilstrekkelig da sikkerheten til 

mannskapene kommer i første rekke. 

Generelt må en kunne si at 1-2 turer er alt for lite for å kunne regnes som kjentmann, Vi har 

8 snøscooterførere som kan brukes ved en eventuell aksjon. Det vil si at hver fører får en tur 

der vi har tillatelse til 2 turer. Og der hvor vi har tillatelse til 1 tur vil 4 ikke få kjentmannstur. 

Vi er av den formening om at det ikke er de frivillige organisasjonene som skal være ansvarlig 

for beredskapen i nasjonalparkene. Dette ansvaret er den eieren (dvs dere) som er ansvarlig 

for. Dersom dere ønsker en så streng begrensning av våre muligheter til å kunne assistere 

ved redningsaksjoner i svært dårlig vær, må dere sørge for at dere selv kan ta dette ansvaret. 

Når det gjelder søknader til div kommuner er ikke dette vårt ansvar. 

Når det gjelder antallet turer, Kjører vi alle turene fortløpende. Vi bruker 10-12 timer på en 

slik tur. Det korrekte vil etter vårt syn være å regne de 5 turene for å være en tur 

Dersom vår klage blir avslått, vil vi ikke for fremtiden være i stand til å bistå ved eventuelle 

aksjoner i dårlig vær. I fint vær kan alle det. 

 

Med vennlig hilsen  

Glomfjord Røde kors Hjelpekorps 
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Dato:  2012-02-28

       
       Postboks 120 
         8201 FAUSKE

Til :
MILJØVERNDEPARTEMENTET
Sendes gjennom: 
    Midtre Nordland Nasjonalparkstyre 
    Moloveien 10, 8200 BODØ
    (Kopi av brev sendes pr e-post)

KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FRA 
MOTORFERDSELFORBUDET FOR JUNKERDAL 

NASJONALPARK, RAGO NASJONALPARK, 
SALTFJELLET NASJONALPARK OG 

SJUNKHATTEN NASJONALPARK

Vi viser til:

1. Fauske Røde Kors Hjelpekorps søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet i 
Junkerdal, Rago, Saltfjellet og Sjunkhatten Nasjonalparker i perioden 2012-2015

2. Organisasjonsplan for Redningstjenesten
3. Stortingsmelding-22-Samfunnssikkerhet
4. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, §4.
5. Gjeldende rundskriv av 1999 om forebyggende redningstjeneste.
6. Brev fra Politimesteren i Salten datert 6 mai 2007 om Hjelpekorpsenes skutekjøring i 

vernede områder.
7. Miljøverndepartementets rundskriv T1/96 herunder avsnitt 6 og 7 spesielt.
8. Junkerdal Nasjonalpark – Dispensasjon fra Motorferdselforbudet – Fauske Røde Kors  

Hjelpekorps. Arkivkode 2012/214 – 432.3 fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre sendt pr 
e-post 8 februar 2012, mottatt av Fauske Røde Kors Hjelpekorps 9 februar 2012.

9. RagoNasjonalpark – Dispensasjon fra Motorferdselforbudet – Fauske Røde Kors  
Hjelpekorps. Arkivkode 2012/214 – 432.3 fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre sendt pr 
e-post 8 februar 2012, mottatt av Fauske Røde Kors Hjelpekorps 9 februar 2012.

10. Sjunkhatten Nasjonalpark – Dispensasjon fra Motorferdselforbudet – Fauske Røde Kors  
Hjelpekorps. Arkivkode 2012/214 – 432.3 fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre sendt pr 
e-post 8 februar 2012, mottatt av Fauske Røde Kors Hjelpekorps 9 februar 2012.

11. Sjunkhatten Nasjonalpark – NINA rapport 78 – Norsk Institutt for Naturforsking sin 
konsekvensutredning av Forsvarets virksomhet og annen operativ- og øvingsvirksomhet  
forbindelse med verneplan for Sjunkan-Misten i Nordland, utgitt 18.11.2005.

12. Klage på vedtak fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre av 27. januar 2012 fra Nordland Røde 
Kors Distriktsstyre, datert 28.02.2012.

Organisasjon:            Røde Kors Fauske

Avdeling:                   Hjelpekorps

Stiftet:                        11.01.1966.

Org. nr:                      975 603 202

Leder:                        Steinar Asp Ormåsen

Telefon:                      958 11 112 / 915 49 099

E-post:                       fauske-rkh@bluezone.no

Vår saksbehandler:  Steinar Asp Ormåsen

Side 47



Bakgrunn:
Fauske Røde Kors Hjelpekorps (Fauske RKH) driver frivillig Redningstjeneste underlagt Salten 
Politidistrikt, og utfører både akutte redningsoppdrag og forebyggende redningstjeneste på vegne av 
både Politiet og AMK/Helse. På vinterstid utføres oppdrag som søk og redning samt pasienttransport 
utenfor vei som oftest med hjelp av snøscooter. Oppdragsmengden varierer fra år til år, men mellom 10 
og 15 oppdrag er normalt. Flere av disse skjer innenfor grensene for verneområdene i Salten. For å 
kunne utføre oppdrag, må vi være tilstrekkelig kjent i en del områder, spesielt i områder som kan være 
utfordrende i dårlig vær og/eller ved spesielle føreforhold. Hva som er trygg eller utrygg løype vil 
kunne variere fra år til år, og også gjennom sesongen, avhengig av nedbør, temperatursvingninger og 
vindretninger. På alle turer vi tar, tar vi snø og skredprøver, vurderer vannene med blant annet sjekk av 
istykkelse, samt at vi GPS-logger turene og merker ut skavler og andre farlige områder på kartet. Fordi 
vi er frivillige har vi utfordringer som begrenset fritid å utføre deler av jobben på, vi har stadige 
utskiftninger av mannskap som skal læres opp, godkjennes og gjøres kjent i aktuelle områder. 
Det er en løpende aktivitet å kurse opp nye medlemmer, og sikre at medlemmene våre innehar god nok 
kompetanse, kunnskap og kjennskap til å kunne være en ressurs innen redningstjenesten. I tillegg må vi 
drive inntektsgivende arbeide for å i det hele tatt kunne være i stand til å ha en beredskap som en 
ressurs innen redningstjenesten. Fauske RKH legger ned ca 13.000 frivillige tjenestetimer i året som 
dugnad til samfunnet. 
Fauske Røde Kors Hjelpekorps har hele Fauske og Sørfold kommuner som primærområder og er, 
sammen med de andre Hjelpekorpsene i området, i beredskap for aksjoner og pasienttransporter i hele 
Salten Politidistrikt. Vi skal i tillegg jobbe forebyggende, og opplyse publikum hvis vi anser 
utfartsområder som utrygge. Uten tilstrekkelig kjennskap til områdene kan vi ikke gi ut troverdig og 
sannferdig informasjon. I tillegg for nærområdet til vaktstasjonen vår i Fridalen, Valnesfjord, har vi 
gjennom flere år gjennomført kurs og øvelser for å trene opp vårt personell på en god og trygg måte. Vi 
har derfor for perioden 2012-2015 søkt om følgende turer i verneområder pr år (detaljer og tidsrom iht 
søknad): 
-Kjentmannsturer i Sulitjelma/Junkerdal området med 2 snøscootere sammen med Sulitjelma RKH på 2 
av deres turer. 
-Kjentmannsturer på Saltfjellet øst av Svartisen med 2 snøscootere sammen med Beiarn, Saltdal eller 
Bodø RKH på 2 av deres turer 
-2 kjentmannsturer i Rago med 2 snøscootere 
-2 kjentmannsturer i Sjunkhatten, fra/til Røde Kors hytta over Sætervatnet, Ånsvikfjellet, Furnesfjellet, 
Sørdalen med inntil 4 snøscootere 
-2 kjentmannsturer i Sjunkhatten, fra/til Røde Kors hytta, ned til Vassvika og Korsvika med inntil 4 
snøscootere. 
-Sikringsturer (1 tur i forkant av hhv vinterferien og påsken, samt de av kveldene i påsken det ansees 
nødvendig) i Fridalen fra/til Røde Kors hytta via Hømmervatn, Halsvatn, Sætervatn og skiløypene for å 
tråkke løype for pasienttransport ut fra de mest benyttede utfartsområdene, samt sjekk av vannene. 
-1 helg ifm vinterkurs og skredøvelse i Sjunkhatten, området Sørdalen, Sørdalsheia.
Fauske Røde Kors Hjelpekorps har som nevnt hele Fauske og Sørfold kommuner som 
primærområder og er, sammen med de andre Hjelpekorpsene i området, i beredskap for aksjoner i 
hele Salten Politidistrikt. Dog, i perioder som påske, vinterferier og store utfartshelger er det 
Fridalen i Valnesfjord, hvor vi har vår vaktstasjon, som er vårt primære fokusområde. Dette da 
området er en av Saltens absolutt største utfartsområder. Da vi også har infrastruktur som egen 
vaktstasjon/hytte, og pga områdets gode snøforhold, er dette også vårt primærområde for trening, 
øving og kurs. Dette både på sommeren og vinteren, men vintersesongen spesielt. Hytta vår ligger 
ved parkeringen ved enden av veien til Fridalen, mellom Helsesportssenteret og Fridalsvatnet. Den 
ble bygget på dugnad i 1987, og erstattet vår gamle hytte som lå litt lenger opp i dalen. Hytta er 
nokså stor, har 20 sengeplasser, bad, tørkerom, kjøkken med kiosk-utsalg, kontor/KO-rom og 
undervisningsfasiliteter. Den fremstår som godt vedlikeholdt, og er mye brukt. Også av andre 
innen redningstjenesten i Salten (bla. Politiet, Sivilforsvaret, Norske Redningshunder og andre 
Hjelpekorps i Salten) som base ved kurs og øvelser spesielt. 
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Saksfremlegg:
Først og fremst vil vi takke for at vi har fått dispensasjoner for noen av våre omsøkte turer, men vi 
mener at det i vedtakene foreligger feil i vilkår som gies (disse er endret fra tidligere praksis) og at 
det med avgrensning i turer og sammenslåing av turer vises liten forståelse for den frivillige delen 
av den organiserte redningstjenesten i Norge og de arbeidsoppgaver som ønskes utført når turene 
gjennomføres. Også prinsippet om at antall turer i verneområder oppgies i 1 tur pr snøskuter som 
det er gitt dispensasjon for kontra faktisk kjøre kilometer i verneområder pr år. Fauske RKH har 2 
snøskutere som vi primært benytter + ved anledning private snøskutere i tillegg. Begge våre 
snøskutere ble innkjøpt i 2007. Disse har nå totalt kjørt ca 1800km hver. Dette innebærer all 
kjøring, i og utenfor verneområder, kurs, trening, øving, forebyggende redningstjeneste som 
sikringsturer, samt skarpe pasienthenteoppdrag og redningsaksjoner. Det er et snitt på 450 km pr 
snøskuter pr år. Rundt 10-12% av dette har vært innenfor verneområdene i disse årene. 
Sammenlignet med andre aktører som opererer i verneområdene har vi en følelse av at dette ikke er 
mye. Kjøringen vår i verneområdene er basert på det vi har ansett som strengt nødvendig innenfor 
gitte dispensasjoner i det enkelte år.

Grunnet kort klagefrist (3 uker fra mottak av dispensasjonene) i en periode hvor det også 
forberedes og gjennomføres årsmøte i organisasjonen, forberedelse av vinterkurs for mannskaper, 
samt at det i perioden har vært 2 leteaksjoner (1 i Sulitjelma-området og 1 på Saltfjellet), har vi 
ikke rukket å gå i dybden på våre saksfremlegg. Vi viser her primært til begrunnelser gitt i våre 
søknader, med vedlegg, samt i vårt svar til Nasjonalparkstyret av 17 jan 2012 på spørsmål de 
hadde. I tillegg er det en del fellestrekk for svarene på søknadene til alle de Hjelpekorpsene som 
har søkt om dispensasjon innenfor Salten PD. Denne klagen kommer derfor som et tillegg til 
klagen innsendt av Nordland Røde Kors distriktsråd på vegne Hjelpekorpsene i Salten (ref punkt 
12 i referansene). Denne klagen er derfor en fremsending av de punkter vi ønsker å klage på, med 
en kortfattet begrunnelse. Ønskes en eventuell saksfordypning rundt hver enkelt punkt, av
forvaltningsmyndigheten/klageinstans, så vil vi selvsagt utarbeide og fremsende dette. 

Fauske Røde Kors Hjelpekorps ønsker å klage på følgende:

1. Saltfjellet Nasjonalpark:
Vi har ikke mottatt svar på vår søknad om kjentmannsturer på Saltfjellet øst av Svartisen med 
2 snøscootere sammen med Beiarn, Saltdal eller Bodø RKH på 2 av deres turer. Vi klager på at 
vi verken har mottatt positivt eller negativt svar på denne søknaden.

2. Junkerdal Nasjonalpark:
-Til turene: Intet.
-Til vilkårene: 1. Vi mener at innenfor paraplyen av forebyggende redningstjeneste, som 

likestilt med utøvende redningstjeneste, at det ikke kan kreves at tillatelse fra 
grunneier og kommune skal innhentes på forhånd og at dette skriftlig skal 
medbringes på turen. Dette vil hvis opprettholdt medføre et stort 
administrativt arbeide som i tillegg til den operative jobben skal utføres på 
fritiden. Hvis en slik tillatelse allikevel kreves, mener vi at den tillatelsen bør 
innhentes av Nasjonalparkstyret før dispensasjon blir gitt.
2. At kjøringen skal følge traseene for kjentmannsturer jfr fremlagte kart fra 
Nasjonalparkstyret. Vær og føreforhold vil kunne medvirke til at man er
nødt til å fravike traseen noe. Vi ønsker at angitte traseer skal være 
veiledende, men at det tillates å avvike disse ved behov som følge av vær og 
snøforhold. 
3. Vi synes at detaljnivået i rapporten som skal sendes Nasjonalparkstyret 
etter endt sesong virker noe vel detaljert. 
Det bør være nok å gi tilbakemelding om omsøkt tur er utført iht 
dispensasjon, eventuelt om det er avvik.
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3. Rago Nasjonalpark:
-Til turene: Intet.
-Til vilkårene: 1. Vi mener at innenfor paraplyen av forebyggende redningstjeneste, som 

likestilt med utøvende redningstjeneste, mener vi at det ikke kan kreves at 
tillatelse fra grunneier og kommune skal innhentes på forhånd og at dette 
skriftlig skal medbringes på turen. Dette vil hvis opprettholdt medføre et 
stort administrativt arbeide som i tillegg til den operative jobben skal utføres 
på fritiden. Hvis en slik tillatelse allikevel kreves, mener vi at den tillatelsen 
bør innhentes av Nasjonalparkstyret før dispensasjon blir gitt.
2. At kjøringen skal følge traseene for kjentmannsturer jfr fremlagte kart fra 
Nasjonalparkstyret. Vær og føreforhold vil kunne medvirke til at man er 
nødt til å fravike traseen noe. Vi ønsker at angitte traseer skal være 
veiledende, men at det tillates å avvike disse noe ved behov som følge av 
vær og snøforhold. 
3. Vi synes at detaljnivået i rapporten som skal sendes Nasjonalparkstyret 
etter endt sesong virker noe vel detaljert. 
Det bør være nok å gi tilbakemelding om omsøkt tur er utført iht 
dispensasjon, eventuelt om det er avvik.

4. Sjunkhatten Nasjonalpark:
-Til turene: 1. Vi klager på at turene over Ånsvikfjellet/Furnesfjellet via Sørdalen har 

blitt slått sammen med turene om Vassvika og Korsvika. Først og fremst 
fordi at turen blir da så lang at det kan bli utfordrende å kjøre den på en dag, 
ihvertfall om sjekk av snøskredfare og is på vannene skal gjøres samtidig.  
For det andre så kan værforholdene gjøre det f.eks vanskelig å gjennomføre 
turen over fjellet, men allikevel tillate kjøring til Korsvika og Vassvika. Da 
burde man kunne gjennomføre den turen og ta turen over fjellet når 
forholdene tillater det en annen dag. Vi ønsker å kjøre disse turene for å 
gjøre en jobb, ikke bare suse igjennom med dårlig tid og kanskje dårlig 
resultat. Vi gjør altså ikke denne jobben fordi det morsomt, men fordi vi 
mener det er nødvendig. Da bør det tilrettelegges for at vi kan gjennomføre 
turene med gode forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb. Vi ønsker 
disse turene separert som vi har bedt om og grunnlagt i vår søknad.
2. Vi klager på avslag om å gjennomføre sikringsturer opp til området 
Sætervatnet som omsøkt i forkant av vinterferie, påsken og på kveldstid de 
dagene av påsken det har vært utfart. Turene ønskes gjennomført av 2 
årsaker. Den ene er å tråkke opp et spor utenfor skiløypa der det er mulig for 
bruk ved f.eks pasienttransport uten å kjøre i stykker oppkjørte spor. 
Samtidig gjør sjåførene seg kjent med løypenettet og hvordan man bør kjøre 
hvor og hvilke hensyn som bør taes hvor ift utfart, etc. Den andre årsaken er 
at dette løypenettet er svært mye brukt, og vi har ved flere anledninger hentet 
ut folk herfra, også folk som har blitt «liggende» igjen i løypa etter at den 
største utfarten har vært over. En sikringstur på kveldene gir oss en trygghet 
for at alle som skal ned har kommet ned, samtidig som det gir skipublikum et 
trygghet. Man får samtidig en oppfatning av forholdene. 
3. Vi klager på avslag på å kunne bruke Sørdalen som øvingsområde som 
omsøkt en helg i året. Når det begrunnes med at det kan gies åpning for dette 
i Austerdalen, som ikke innehar de samme kvalitetene for oss som Sørdalen, 
så blir avgjørelsen i våre øyne litt merkelig. Her synes det som om noen har 
forbyttet Sørdalen med Austerdalen i arbeidet med forvaltningsplanen. Vi 
henviser her til NINA-rapport 78 som helt klart angir Sørdalen som mest 
aktuelt øvingsområde (side 22), selv om begge daler er angitt å være 
innenfor området som historisk har vært benyttet som øvingsområde i sin 
helhet. Det at vi ikke kan benytte Sørdalen som øvingsområde, betyr f.eks i 
år, med rådende snøforhold, ikke får gjennomført en god skredøvelse ifm 
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vinterkurset vårt. Dette slår direkte negativt ut på vårt beredskapsarbeide, 
sikkerheten og kompetansen til våre mannskaper.

-Til vilkårene: 1. Vi mener at innenfor paraplyen av forebyggende redningstjeneste, som 
likestilt med utøvende redningstjeneste, mener vi at det ikke kan kreves at 
tillatelse fra grunneier og kommune skal innhentes på forhånd og at dette 
skriftlig skal medbringes på turen. Dette vil hvis opprettholdt medføre et 
stort administrativt arbeide som i tillegg til den operative jobben skal utføres 
på fritiden. Hvis en slik tillatelse allikevel kreves, mener vi at den tillatelsen 
bør innhentes av Nasjonalparkstyret før dispensasjon blir gitt.
2. At kjøringen skal følge traseene for kjentmannsturer jfr fremlagte kart fra 
Nasjonalparkstyret. Vær og føreforhold vil kunne medvirke til at man er 
nødt til å fravike traseen noe. Vi ønsker at angitte traseer skal være 
veiledende, men at det tillates å avvike disse noe ved behov som følge av 
vær og snøforhold. 
3. Vi synes at detaljnivået i rapporten som skal sendes Nasjonalparkstyret 
etter endt sesong virker noe vel detaljert. 
Det bør være nok å gi tilbakemelding om omsøkt tur er utført iht 
dispensasjon, eventuelt om det er avvik.

Konklusjon:
Våre søknader er fremsendt etter en nøye vurdering av Hjelpekorpsets behov for sikkerhet for våre 
egne mannskaper og de vi leter etter/skal hente ut, samt muligheter for prevantivt arbeide som snø 
og issjekking samt oppkjøring av GPS-ruter for trygg og sikker ferdsel. Vi har så langt det har latt 
seg gjøre prøvd å begrense oss og ta miljøhensyn.  

Fauske Røde Kors Hjelpekorps ønsker selvfølgelig også å bidra til en fornuftig og miljømessig god 
forvaltning av områdene, men uten at det går på bekostning av sikkerheten ved utøvelse av 
redningstjeneste i de enkelte områdene. Vi ber om at våre klager taes opp til behandling og håper 
på en positiv avgjørelse.

Med vennlig hilsen

På vegne av Fauske Røde Kors Hjelpekorps

______________________
    Steinar Asp Ormåsen
            Korpsleder

Kopi:
Salten Politidistrikt
Områdekoordinator Salten RKH
Nordland Røde Kors Distriktsråd og Distriktstyre
Norges Røde Kors Hjelpekorps Landsråd
Nasjonalparkstyret ved Hanne Etnestad og Ronny Skansen
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Til
Midtre Nordland Nasjonalpsrkstyre.                                          16.02.12.
 
Saltdal røde Kors Hjlpekorps
postboks 13
8251 Rognan.
 
Klage på vedtak.
 
1. Årlig påskevakt på lønsdal:her må vi få med montering og tiisyn av reapeter på addjek.
 
2. Tur nr 3: her har dere satt en tur uten noen begrunnelse,dette er en av de vaskeligste traseene i dårlig 
vær,
for mannskaper er det meget viktig å være kjent her.
her bør vi ha to turer,slik vi hadde i henhold til forrige disp.
vi kommer heller ikke i konflikt med noe fjellrevhi etter denne trase.
3. Når det gjelder jurkerdal søker vi fortsatt om å få ha 5 scootre her,slik det er nå med 3 scootre setter det 
begrensninger
for oss , å ta med andre korps inn i området , slik at de kan bli kjent her.
Jeg er klar over at i utgangpuntet er forbudt mot all motorisert ferdsel i junkerdal nasjonalpark,(jf§63.punkt6 i 
veneforskriften
),men nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon til motorferdsel i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot 
formålet med vernet
(jf§4 i verneforskriften).
 
Tilstedeværelse av røde kors hjelpekorps er vudert som en trygghet i forbindelse med bruk av til friluftsliv.
vis dere leser tidligere vedtak , ser dere at disse tiltakene vi driver , ikke er i vesentlig strid med 
verneformålet.
 
Når det gjelder klauslen at vi må hente inn tillatelse fra grunneier og kommune,har dette skapt en del 
problem,og er en klausul som bør fjernes.
vi bør ha det slik vi hadde det forrige periode.
 
Med Hilsen
Kenneth Roger Karlsen
Saltdal Røde Kors Hjelpekorps.
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Til

Miljøverndepartementet                                                                  Sulitjelma 29.02.2012

Vedrørende dispensasjon til kjentmannskjøring i Junkerdal Nasjonalpark.

Sulitjelma Rødekors Hjelpekorps vil med dette klage på vedtak gjort av Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre vedrørende dispensasjon for kjentmannskjøring i Junkerdal nasjonalpark.

Dersom det skal være mulig for oss å opprettholde den unike kjennskapen korpsets medlemmer idag 

har til fjellområdet rundt Sulitjelma er det avgjørende at flest mulig av våre medlemmer kan delta på 

øvelser. Det vil ikke være forsvarlig å bruke medlemmer som ikke er meget godt kjent i fjellet på en 

leteaksjon, og disse øvelsene er eneste mulighet vi har for å bli kjent i nasjonalparken med 

snøscooter. De begrensningene som i dag er satt gjør det vanskelig for oss å holde ved like den 

kjennskapen vi allerede har, og gjør det lite sannsynlig at nye medlemmer vil bli godt nok kjent i fjellet 

til å gjennomføre en aksjon i dårlig vær. Vi ønsker derfor at tillatelsen utvides til å gjelde flere scootere 

per tur, vi ønsker at 6 snøscootere kan være med pr. tur. ( vi har fått tillatelse til 3 snøscootere).

I tillegg ønsker vi å slippe søke flere aktører (kommune, grunneier, politi, samt varsle 

reindriftsnæringen) for hver tur. Dette fører til unødvendig mye byråkrati for et lite lokallag som

Sulitjelma Rødekors er, og stort tidsbruk for et allerede hardt presset styre. Vi deltar frivillig i 

hjelpekorpset og ser ikke det bør legges føringer for den innsatsen som vi gjør på denne måten. Den 

siste avtalen vi hadde rundt var meget god og vi ønsker oss tilbake til den.

Vi håper på et snarlig og positivt vedtak.

Mvh Sulitjelma Rødekors Hjelpekorps

Svenn Erik Pedersen

Operativ leder
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        Krokli 28.02.2012 

 

Angående dispensasjoner for Røde Kors i verneområder 

Klage på vedtak fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre av 27. januar 2012. 

Distriktsrådet (d-råd) for hjelpekorps i Nordland har den siste tiden registrert frustrasjon i 

flere korps angående arbeidet med tillatelse til kjentmannskjøring i nasjonalparkene ved 

Saltfjellet. D-rådet ba derfor om å få være tilstede på områdemøtet som skulle avholdes på 

Fauske 22. februar i år for å få et større innblikk i prosessen rundt dette. Det kom da fram at 

korpsene generelt er misfornøyde med noen av vilkårene dispensasjonene er gitt på, flere 

peker på tungvinte løsninger for å håndtere nødvendig kjøring, og frykter at beredskapen i 

området beveger seg i feil retning.  

D-rådet er hjelpekorpsenes organ på fylkesnivå og skal blant annet være rådgiver og veileder 

for korpsene på lokalt nivå. Fordi saken involverer mange korps i et område, og fordi 

korpsene i stor grad uttrykker enighet i saken, ser d-rådet det som sin oppgave å bistå 

korpsene. Vi ønsker at administrasjonen rundt søknadene skal være så enkel som mulig, vi 

trenger hjelpekorps som har høy fokus på beredskap uhindret av byråkrati. Dispensasjonene 

må derfor gis på få, men nødvendige vilkår. 

Vi reagerer på følgende av vilkårene som dispensasjonene er gitt på: 

- Aktivitetene skal være godkjente av Salten Politidistrikt. 
- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved 

kontroll av oppsynet. 
 

Viser til rundskriv T-1/96 Motorferdsel i utmark hvor det heter: 

6.1 § 4 første ledd bokstav a til f 

Motorferdsel er tillatt til en rekke nytteformål med hjemmel direkte i lovens § 4. Kjøring kan 
da skje uten at det er nødvendig å søke om tillatelse. Bestemmelsen omfatter ferdsel både i 
utmark og vassdrag, både om sommeren og vinteren og med motorkjøretøy, motorfartøy og 
luftfartøy. 

Rednings-, oppsyns- og tilsynstjeneste, § 4 første ledd bokstav a 
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Motorferdsel er tillatt i forbindelse med politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- 
og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov. Motorferdsel i forbindelse med utrykninger, 
patrulje- og beredskapstjeneste er tillatt etter denne bestemmelsen. Det er lagt til grunn at 
bestemmelsen også hjemler motorferdsel i forbindelse med øvelses- og utdanningsvirksomhet 
for enheter som politi, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske 
Redningshunder og liknende frivillige hjelpeorganisasjoner som deltar i den offentlige 
redningstjeneste slik den er organisert gjennom organisasjonsplan for redningstjenesten, 
vedtatt ved kgl.res. av 4. juli 1980.  

Den lovbestemte tillatelse gjelder også for nødvendig transport av materiell og personell i 
forbindelse med denne redningstjenesten. Øvelsene må være ledd i et øvelsesprogram, altså 
reelle øvelser som er et ledd i redningstjenesten. Øvelses- og utdanningsvirksomheten må 
innskrenkes til så begrensede områder og til så kort tidsrom som mulig for å unngå skader og 
ulemper for friluftsliv, naturopplevelse og naturmiljø. 

Ved planleggingen av slike øvelser er det ønskelig at det tas kontakt med den aktuelle 
kommunen, eventuelt med fylkesmannens miljøvernavdeling, for samarbeid om tidspunktet for 
øvelsen og hvor og hvordan øvelsen skal foregå. 

Begrepet redningstjeneste omfatter i denne sammenheng også brannvesenets virksomhet og 
annen virksomhet med brannslokning som formål. Slik virksomhet er altså tillatt direkte i 
loven. 

Etter bestemmelsen er det tillatt med motorferdsel i forbindelse med oppsyns- og 
tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov. Eksempel på slik oppsyns- og tilsynstjeneste er 
fjelloppsyn med hjemmel i fjellovens § 36 og fiskeoppsyn med hjemmel i lakse- og 
innlandsfisklovens § 42. Det er bare i forbindelse med oppsyn og tilsynsoppgaver at 
motorferdsel er tillatt med hjemmel direkte i loven. 

Motorferdsel i forbindelse med rednings-, oppsyns- og tilsynstjeneste skal foregå aktsomt og 
hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljø og mennesker, jf. lovens § 8. Se 
nærmere om kravet til aktsomhet ovenfor under 3.2. Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste som 
ikke har hjemmel i lov er omtalt nedenfor under 7.2.1. 

Vi mener at Røde Kors Hjelpekorps har hjemmel til å drive redningstjeneste (herunder kurs- 

og øvelsesvirksomhet samt kjentmannskjøring) i utmark på bakgrunn av dette lovverket. 

Y tterligere godkjenninger fra politiet skulle i så måte være unødvendige. På samme bakgrunn 

skal det heller ikke være nødvendig å innhente grunneiertillatelser. Dette er lite effektiv bruk 

av korpsenes tid og ressurser. 

 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 hvert år ha tilsendt rapport 
som beskriver all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt 
på dag og tid på døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av 
behovet for senere år. 
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I tidligere dispensasjoner gitt av Fylkesmannen står det følgende: «Det skal rapporteres til 

Politiet og Fylkesmannen innen 31.08 hvert år. Dette gjøres på en enkel, overordnet måte ved 

bruk av skjema som ble sendt ut av Politiet.»  

Hjelpekorpsene mener dette har vært ei ordning som har fungert godt. Politiet har heller ikke 

kommet med tilbakemeldinger eller begrunnelser som skulle tilsi at skjemaet har mangler. 

Fordi politiet er vår oppdragsgiver ser vi ingen grunn til å omarbeide dette. Fra Fylkesmannen 

var det Gunnar Rofstad og Christian Brun Jensen som i sin tid utarbeidet de forrige 

betingelsene. Heller ikke herfra har vi registrert at noen er kontaktet fordi ordningen ikke har 

fungert. Om Midtre Nordland Nasjonalparkstyre har noe å utsette på den innrapporteringa 

som er gjort, ser vi fram til å diskutere eventuelle måter å løse de konkrete utfordringene på. 

Så langt er det ingen hjelpekorps som har registrert henvendelser angående dette. Det minste 

vi forventer er at det gis rom for forhandlinger før nye betingelser settes. 

Hjelpekorpsene har alltid hatt rutine på å varsle politi, fjelltjeneste og reindriftsnæringa før 

utkjøring. Vi kan ikke se hvilken hensikt det skal tjene å melde inn nøyaktige klokkeslett eller 

antall skutere etter endt sesong. Det som må være viktig for nasjonalparkstyret å vite noe om 

er om turen er gjennomført eller ikke. I dispensasjonen er det ganske klart skrevet hvor mange 

skutere som kan kjøre, og all den tid førvarslinga blir gjort skal det være uproblematisk for et 

eventuelt oppsyn å kontrollere om dette overholdes. 

D-rådet er kjent med at flere korps vil anke sine vedtak. Vi håper dette brevet kan være med å 

påvirke Midtre Nordland Nasjonalparkstyre til å fatte vedtak der det tas hensyn til at Røde 

Kors Hjelpekorps drives på frivillig basis. Våre medlemmer gjør et utrolig arbeid uten 

fortjeneste, og står i beredskap døgnet rundt hele året gjennom. Per dags dato er dette 

medlemmer med meget høy kompetanse og med god kjennskap til områdene de opererer i. 

Imidlertid må d-rådet for Nordland dele korpsene i Saltens bekymring rundt videre framtid 

dersom det legges opp til unødig byråkrati for å utøve redningsarbeid. D-rådet ønsker ikke 

hjelpekorps som drar ut på oppdrag uten at vi er sikre på at medlemmene har de kunnskaper 

som kreves i alle typer vær og vanskelig terreng, herunder kjentmannskunnskaper. Terrenget 

er foranderlig gjennom vinteren og den eneste måten å være i forkant på er ved å fysisk dra 

inn i et område for å gjøre seg kjent. Ofte må flere korps samarbeide under aksjoner, og 

utfallet av en eventuell aksjon kan stå og falle på de kunnskaper og erfaringer det lokale 

korpset som leder aksjonen innehar. Om dette bortfaller vil en konsekvens kunne være at 

Røde Kors Hjelpekorps ikke sender ut mannskaper på særskilt krevende oppdrag i områder 

der det enkelte korps ikke har nok lokalkunnskap. Egen sikkerhet vil alltid ha prioritet før det 

hentes ut pasienter. Det er derfor viktig at det i framtida legges opp til et godt samarbeid der 

alles interesser blir hørt. 

Hjelpekorpsene i Salten (Saltdal-, Fauske-,Sulitjelma-, Beiarn-, Bodø- og Glomfjord Røde 

Kors Hjelpekorps)vil med denne tilbakemeldingen benytte seg av muligheten til å komme 

med en felles klage på vedtaket gjort av Midtre Nordland Nasjonalparkstyre 27. januar 2012, 

ang. vilkår for kjentmannskjøring. Vi mener at det er gitt upresise og uoppdaterte 

opplysninger i saksutredningen som igjen kan ha påvirket MNNS sine vedtak. 
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For distriktsrådet for hjelpekorps i Nordland       For Hjelpekorpsene i Salten 

Aimee Cathrin Larsen     Bror Hemminghytt 

Adm leder        

Områdekordinator 
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2019-2

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 13.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 34/2012 28.03.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om oppkjøring av skiløype i 
Skjevelfjellområdet påsken 2012 - Saltdal kommune

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan 
landskapsvernområde, og skal behandle dispensasjonssøknader. 

I søknad av 07.03.2012 søker Saltdal kommune om dispensasjon fra verneforskriften for å 
videreføre tiltaket med oppkjøring av skiløype for allmennheten i området Skjevelfjellet, fra 
Trollhaugan til Reinosthelleren / Godhøla. Saltdal kommune har i mange år stått for preparering 
av denne løypa, dette er et attraktivt utfartsområde før og etter påska, med svært mange brukere.
Løypa kommer delvis innenfor Gåsvatnan landskapsvernområde, og det er i disse årene gitt 
dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten til dette tiltaket.

Forslag til vedtak

Saltdal kommune v/ Rune Berg, gis med dette dispensasjon fra kap. IV, pkt. 7 i verneforskriften 
for Gåsvatnan landskapsvernområde, for bruk av snøskuter til preparering av skiløype påsken 
2012. Dispensasjonen gis etter naturmangfoldlovens § 48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for preparering av skiløypa som går fra Trollhaugan til

Reinosthelleren/Godhola.
 All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt.
 Dispensasjonen gjelder for perioden 30. mars til og med 9.april (2.påskedag) 2012.
 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.
 For å redusere eventuelle konflikter i forhold friluftsliv anmodes det om at det kjøres 

minst mulig i helgene.
 Kjøringen skal begrenses i størst mulig grad.
 Kjøring mellom kl. 23.00 og 07.00 er forbudt.
 Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter (med sporsetter eller liknende) og det antall 

turer som trengs for nødvendig preparering.
Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne
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Utrykt vedlegg
- Søknad 07.03.2012

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

Grunnlaget for avgjørelsen
Gåsvatnan landskapsvernområde ble etablert ved kgl. res. av 8. september 1989.
Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

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 Skjevlfjellet.

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 med all motorisert ferdsel innen Gåsvatnan
landskapsvernområde, jf kap. IV, pkt. 7 i verneforskriften. Preparering av skiløype er ikke 
særskilt omtalt i verneforskriftene og må derfor behandles etter de generelle 
dispensasjonsreglene for disse verneområdene. Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 
01.07.09 ble naturvernloven opphevet. For verneområder vernet etter naturvernloven fører dette 
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 lengre 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.

Vurdering

Saltdal kommune har i mange år stått for preparering av denne løypa, dette er et attraktivt 
utfartsområde før og etter påska, med svært mange brukere. Omsøkte aktivitet, begrenset bruk 
av snøskuter for preparering av skiløype vurderes som et spesielt tilfelle som ikke strider mot 
verneformålet. Det foregår innenfor en begrenset tidsperiode og er etter Midtre Nordland 
nasjonalparkstyres mening ikke i strid med verneverdiene eller verneformålet. 

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 motorisert ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på 
vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
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Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det foreslås derfor at det legges 
begrensinger på tidspunkt, antall skutere og en ytre tidsramme. Med de vilkår som er satt vil 
skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Denne kjøringen sammen med 
annen lovlig kjøring i området vurderes heller ikke til å medføre for stor samlet belastning på 
økosystemet.

Nasjonalparkstyret 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.

Parter i saken:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 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

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/1976-2

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 13.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 35/2012 28.03.2012

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde -
Søknad om dispensasjoner i forbindelse med utsetting av fjellrev i området 
2012 - 2018 - Norsk institutt for naturforskning

Bakgrunn
I søknad av 07.03.12 søker Norsk institutt for naturforskning (NINA) om tillatelse til utsetting av 
fjellrev, utplassering av kunstige hi, utplassering av forautomater og motorisert ferdsel i Saltfjellet –
Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde. Disse tiltakene er en del av avlsprogrammet 
for fjellrev som utføres av NINA på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, det søkes om 
nødvendige tillatelser til gjennomføring av FOU tiltaket.
Tillatelser til utsetting av fjellrev og utplassering av forautomater i verneområdene ble tidligere innvilget 
for perioden 2009 – 2011.

Forslag til vedtak 1

Norsk institutt for naturforskning gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet –
Svartisen nasjonalpark, kap. IV, pkt. 1.1, 4.1 og 6.1, for utsetting av fjellrev, forautomater og fotobokser 
samt motorferdsel i tilknytning til utsetting og drift. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. IV pkt. 8 i vernforskriften nasjonalparken) og 
kap.IV pkt 4.3  i verneforskriften for nasjonalparken.

Forslag til vedtak 2

Norsk institutt for naturforskning gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene
for Saltfjellet landskapsvernområde, kapittel IV, pkt. 1 og 8, for utsetting av fjellrev, forautomater og 
fotobokser samt motorferdsel i tilknytning til utsetting og drift. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for hele prosjektperioden 2012-2018.

 Dispensasjonen gjelder for utsetting av inntil 20 fjellrev pr. år.

 Dispensasjonen gjelder for inntil fem (5) kunstige hi

 Dispensasjonen gjelder for inntil 14 stk forautomater fordelt på åtte (8) lokaliteter (inntil to (2) 

automater pr. lokalitet), inklusive seks (6) forlagertønner. Automatiske kamera og 

chiplesersystem plasserer i tilknytning til forautomatene.
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 Dispensasjonen gjelder for inntil fire (4) landinger med helikopter pr. år i perioden 1.oktober –

1.mars i forbindelse med utsetting av rev og transport av installasjoner

 Dispensasjonen gjelder nødvendig bruk av snøscooter i forbindelse med utsetting av rev og 

transport av installasjoner.

 Motorisert transport samkjøres i størst mulig grad med annen oppsyns- og oppdragsaktivitet 

innenfor verneområdene.

 Stein for steinsetting av forautomaten skal ikke hentes/brytes løs innenfor verneområdene.

 De kunstige hiene skal fjernes etter at tilvenningsperioden, dvs. den første vinteren, er over.

 Plassering av installasjonene skal skje i samarbeid med Statskog Fjelltjenesten (oppsyn for 

verneområdet).

 Tilsyn og oppfølging av installasjonene skal utføres av oppsynet for verneområdet, som en del av 

oppsynsarbeidet i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde.

 Ved en eventuell avvikling av forsøket skal alt utstyr (inkluderer også tilfraktet stein) fjernes.

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

Trykt vedlegg
- Søknad 07.03.2012

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

Grunnlaget for avgjørelsen
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde ble etablert ved kgl. res. av 8. 
september 1989. Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Formålet med vernet av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt 
fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er 
særlig markert og verdifull. Formålet med vernet av Saltfjellet landskapsvernområde er å bevare et 
egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap. I tillegg skal nasjonalparken og landskapsvernområdet 
sammen med Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et 
sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

Det er et generelt forbud mot alle tekniske inngrep i områdene, jf. verneforskriftenes kap IV pkt. 1.1 for 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og kap IV pkt. 1 for Saltfjellet landskapsvernområde. Videre heter det i 
kap. IV, pkt 6.1 i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark at ”All ferdsel og aktivitet skal 
skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og 
bufe, eller er til ulempe for andre”. All motorisert ferdsel er også forbudt i nasjonalparken og 
landskapsvernområdet, jf. verneforskriftenes kap IV pkt. 4.1 for nasjonalpark og kap IV, pkt. 8 for 
landskapsvernområdet.

I følge § 48 i naturmangfoldloven kan likevel 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.
For Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark kan også forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til motorferdsel i 
”nødvendige tilfeller”, jf. kap.IV pkt. 4.3  i verneforskriften.

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Dette går særlig på 
kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning.
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Vurdering

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker en streng praksis når det gjelder oppsetting av ulike
innretninger i nasjonalparken og landskapsvernområdet, dette gjelder også motorferdsel.

Saltfjellet er en av Norges viktigste områder for fjellrev i dag. Fjellreven er en viktig del av
verneformålet for både Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde, og det er
ønskelig å sikre en levedyktige bestand. Resultatene fra avlsprogrammet for fjellrev tyder på at avl og 
utsetting er et vesentlig bidrag til å redde den utrydningstrua arten.

Fjellreven er en av Norges/Nordens mest truede arter. Avlsprogrammet for fjellrev er et FOU prosjekt 
som skal finne fram til og evaluere aktuelle tiltak for a redde den utrydningstruga fjellreven. Formålet er 
å avle fjellrev i fangenskap for utsetting til områder der fjellrevbestanden enten er utryddet eller er liten
for langsiktig overlevelse. For å sikre best mulig overleving settes det ut et kunstig hi (likt det
som de er vokst opp i) ved et naturlig hi, for å sikre en gradvis tilvenning, forautomater og 
overvåkingskamera sette opp i tilknytning til disse. 

Pr. i dag er det tre forautomater innenfor verneområdene på Saltfjellet, og i 2006 ble det satt ut 2 
fjellrevvalper innenfor verneområdet. I et nærliggende område til Saltfjellet; Junkeren i Rana, er det 
siden 2008 satt ut til sammen 29 valper og uplassert installasjoner på tre hiplasser med til sammen 6 
forautomater. I følge rapporter fra NINA har utsettinga i Junkeren resultert i etableringer og ynglinger i 
Saltfjellet og i de nærliggende Vindelfjella i Sverige, men ikke i utsettingsområdet i Junkern. Fortsatt 
utsettinger i Junkern vil derfor trolig bidra til å styrke den fåtallige bestanden i verneområdene på 
Saltfjellet. NINA sier videre at foreløpig er utsettinger planlagt i Junkern, men det er et ønske å ha 
mulighet til å sette opp forautomater og registreringssystem på lokaliteter innenfor verneområdene på 
Saltfjellet hvis dyr etablerer seg der.  

I søknaden blir det opplyst at utsetting av rev og foring har gitt positive resultat for 
fjellrevbestanden på Saltfjellet. Med de vilkår som er satt, vurderes tiltakene og den motoriserte 
ferdselen til ikke å gjøre nevneverdig skade på verneverdiene eller stride mot verneformålet for
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde.

De omsøkte tiltakene og den motoriserte ferdselen er også vurdert opp mot føre-var-prinsippet. 
Det er derfor satt vilkår i forbindelse med oppsetting av installasjonene, begrensinger på tidspunkt for 
helikoptertransport og samordning med andre oppgaver oppsynet har i området. Dette for å begrense 
belastningen på miljøet og naturgrunnlaget i området. Med de vilkår som er satt vil tiltak i dette 
omfanget ikke skade naturmangfoldet i nevneverdig grad. Disse tiltakene sammen med andre lovlige 
tiltak i området, vurderes heller ikke til å medføre for stor samlet belastning på økosystemet.
Nasjonalparkstyret mener også det er viktig at avlsprosjektet fullføres og følges opp i henhold til planen, 
og gir derfor tillatelse til omsøkte tiltak og motorisert ferdsel. 

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 kommune 8110 Moldjord
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Hestmannen / Strandtindene RBD v/ Nils 
Mathis Anti

Langvassveien 70 8615 SKONSENG

Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 Mo i Rana
Norsk institutt for naturforskning Tungasletta 2 7485 Trondheim
Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
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Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ O.A. Kuhmunen Jarabruveien 34 8255 RØKLAND
Statskog Fjelltjenesten v/ Kristian Sivertsen Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Statskog SF avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Vedlegg:
1 Søkand Mdttre Nordland Nasjonalparkstyre 2012
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og 
Saltfjellet landskapsvernområde, og skal behandle dispensasjonssøknader. 
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Norsk institutt for naturforskning

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre
Moloveien 10
8002 Bod0

Dykkar ref:
Var ref:
Stad:
Dato:

227/12-642.38/AL
Sreb0vik
den 7 mars 2012

Seknad om leyve til utsetjing ay fjellrey, utplassering ay kunstige hi,
utplassering ay forautomatar og motorisert ferdsel i Saltfjellet
Nasjonalpark 2012 - 2018.

Utsetjing av fjellrev i utvalde fjellomrade i Noreg har som f0remal a reetablere
fjellrevbestandar der dei er utd0yd eller a styrkje og knyte saman fatallige bestandar.
Prosjektet er ein del av Avlsprogrammet for fjellrev som vert utf0rt av NINA pa oppdrag
fra DN. Vi s0kjer her om naudsynte 10yver til gjennomf0ring av FOU tiltaket.

L0yve til utsetjing og utplassering av fOrautomatar i Saltfjellet nasjonalpark er tidlegare
gjeve av Fylkesmannen i Nordland for perioden 01.04.2009 - ref: 200617098 og var
gjeve til 31.12 2011 og Statsskog for samme periode ref: 09/00565 med opsjon pa
forlenging av 10yve etter ein evaluering av resultata.

Det er pr dato tre forautomatar i verneomradet pa Saltfjellet; St0di, Campo og Straites
N0. Vidare er det i nCErliggjande Junkeren (Rana) p.t. utplassert installasjonar pa tre
hiplassar med tilsaman 6 fOrautomatar (2 pa kvar, Heinbergvatnet, Junkerfjell og
Kaldvatnet). I 2006 vart det sett ut 2 fjellrevkvalpar i Saltfjellet NP. Sidan 2008 er det i
Junkern arleg sett ut til saman 29 kvalpar kvalpar fra Avlsprogrammet. Det vart i 2011
registrert at dyr som har utvandra fra Junkeren var involvert i minst ei yngling pa
Saltfjellet og minst tre ynglingar i dei nCErliggjande Vindelfjella i Sverige. I tiIIegg er det
registrert fleire ikkje-ynglande individ i bae fjellomrade med opphav fra utsetjingane i
Junkeren. Utsetjingane i Junkeren har saleis resultert i etableringar og ynglingar i
Saltfjellet og Vindelfjella, men ikkje i utsetjingsomradet i Junkern. Fortsatte utsetjingar i
Junkern vii saleis truleg bidra til a styrkje dei fatalege bestanden i Saltfjellet NP ..
Avhengig av utviklinga frametter, kan det i prosjektperioden bli aktuelt med utsejing pa
unytta hilokalitetar i Saltfjellet, men f0rebels er utsetjingar planlagte med utgangspunkt i
Junkern. Det er derimot eit ynskje a ha 10yve til utsetjing dersom dette skulle verte
aktuelt samt a oppretthalde 10yve til a plassere ut forautomatar og registreringssystem
pa lokalitetar der utsette dyr etablerer seg i Saltfjellet NP. Resultata fra
avlsprogrammet for fjellrev tyder pa at avl og utseijing er eit vesentleg bidrag til a
redde den utrydnigstuga arten. Omlag 1/3 av alle kvalpar f0dd i det fri i Noreg i 2011
var fra utsette dyr samt at fjellrevbestanden i Dovrefjell der arten var utd0ydd pa 1990
talet, i 2011 var den st0rste bestanden i Noreg (sja elles Arsrapport fra Avlsprogrammet
for meir informasjon (www.nina.no).
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Varigheit: Prosjektet er langsiktig og gjeld mellom anna planmessig utsetjing og
oppf01gning i Saltfjellet og Junkern i Rana over en 6-8 ars periode. Antal revar for
utsetjing vii vera 5- 20 individ pr ar. S0knaden omfattar saleis 10yve tiI evt. utsetjing av
fjellrevkvalpar, bruk av helikopter, bruk av sn0skuter, utplassering av kunstige hi,
f6rautomatar, kamera og chiplesarar med batteri og socellepanel for heile
prosjektperioden (2012 - 2018).

Om Avslprogrammet
Avlsprogrammet for fjellrev er et FOU prosjekt som skal finna fram til og evaluere
aktuelle tiltak for a redde den utrydningstruga fjellreven. F0remalet er a avle fjellrev i
fangenskap for utsetjing til omrader der fjellrevbestanden anten er utd0yd eller er liten
tillangsiktig overleving. Ein avlsstasjon for fjellrev vart bygd og apna pa Sreterfjellet,
Oppdal i 2005. Pr dato er det 16 revar i avlsbasen. Oagleg drift og grunnfinansiering av
stasjonen er sikra via ein eigen rameavtale mellom NINA og Oirektoratet for
Naturforvaltning (ON). NINA har ansvar for metodeutvikling, evaluering og forsking
knytt til utsetjing av fjellrev fra avlsstasjonen. Oet er ogsa NINA sitt ansvar a skaffa
naudynlege 10yver samt utarbeide planar og instruksar for lokalt feltpersonell (SNO
mfl.) som bistar ved utseljing og oppf0lgjing. All utplassering og flytting skjer i samrad
med lokalt SNO/Fjellteneste samt forvaltningsmyndigheiter.

Beskriving av aktivitetar
Kunstige hi: Dei kunstige hia er konstruert av glasfiber, isolert med 1, 5 og 2 cm
sandwichkjerne. Inne i hiet plasserast ei trekasse med isolert botn av same type som
vert brukt i pelsdyrnreringa (sja foto under). Dei kunstige hia er av same type som
revane er vante med fra avlsstasjonen. Ved utsetjing vert revane halde innelukka i hiet i
ca. 2 timar. F0remalet med hia er a gi revane ro og tilh0yrigheit. Erfaringsmessig vii
revene etter kvart ta i bruk naturlege hi i omradet. Utsette hi som vert forlate kan
brukast om att. Behovet for antal kunstige hi i Saltfjellet NP vii vera maks 5 stk i 10pet
av prosjektperioden. Hia kan flyttast og takast inn nar det vurderast at det ikke lengre er
behov for dei.

Foto: Morgan Fre!s0Y, OPP
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Forautomatar: Det er utvikla ein forautomat som er laga slik at den ikkje skal nyttast av
andre artar som til d0mes raudrev og krakefugl (sja Bevaringsbiologi rapport 2007, eller
arsrapport 2011,2012). L0pande evaluering og vidareutvikling av utsetjingsmetodar og
bruk avforautomat, fotoboksar, radiotelemetri, mikrochip mv. avheng av ein god
oppf01gjing i felt samt gode tekniske metodar og utstyr med optimal funksjonalitet under
ekstreme vcerforhold.

Forautomaten bestar av forkammer med ein eller to inngangar (0=150 mm),
matkammer og dispenser. Prototypen er sett saman av tre stk 120 liters Jelsafat i
polyester. Inngangspartiet bestar av et liggjande fat med 1-2 inngangsr0yr.
Inngangspartiet er festa til eit staende fat som tener som fOrkammer. Forkammeret er
kjeda til fat nr. 3 som tener som dispenser. Alle samankoblingar er avstiva med 21 mm
vannfast finer. Det er laga 8 mm hull i bunnen slik at kondens og fokksn0 som smeltar
skal renne ut (eit forbetra system for fjerning av fukt er under utpr0ving i Nordland).
Inngangspartiet har ein utforming som skal hindra at raudrev og krakefugl utnyttar foret.
Automatane er i mange h0ve kamuflert i terrenget ved hjelp av torv og naturstein. I
forbindelse med bruk av forautomatar og utsetjing av dyr er automatiske kamera av
Talon Extreme (www.reconoutdoors.com). Stealth Cam og Cudde Back kamera tatt i
bruk. Kameraene er i hovudsak montert utanfor foratomatane og i nokre h0ve inne i
automaten (Figur 1 A og B). Kameraene nyttast for a registrere aktivitet av fjellrev og
for a registrere evt. aktivitetlfOrautomatbruk av andre artar som raudrev, krakefugl mv.
Ved etableringar og utsetjing nyttar vi 2 automatar ved kvar lokalitet der det bur fjellrev samt at
einskjilde f6rautomatar vert stategisk plassert i omradet. Ved utplasseringar vert det teke
omsyn tillogistikk for a minimalisere motorisert ferdsle.

Forlager: I ncerleik til fOringsautomatar vii det utplasserast eit Jelsafat som fungerar
som forlager i barmarksperioden. Dette fordi ettersyn og oppfylling av automatar vert
utf0rt tit fots og det saleis er begrensa kor mykje ein kan fa med seg.

Stealth Cam

Foto av oppsatt f6rautomat med en av dei utsatte revane utanf0re.

034F
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BeS0k av utsatt rev inne i f6rkammeret.

Transbonder (microchip avlesing)
Erfaringer fra utsetjingsfors0k pa Saltfjellet, Finse, Dovre og Sylane med automatiske
kamera syner at det er vanskeleg a sja kva individ som nyttar fOrautomaten. Vi har
derfor tatt i bruk eit system som les transpondarar (microchip) og som skal gi eksakte
data samt fungere som back-up nar det automatiske kameraet sviktar (batterisvikt,
dugg, sn0 mv). System et bestar av ein antenne ved inngang til forkammer samt ein
lesar (Micromark data logger) pamontert 4stk seriekobla 12 v gel batteri samt 2 stk
solcellepanel. Dataloggar og batteri vert monterte inne i forautomatane.

Bruk av helikopter og sn0skuter: Bruk av helikopter vert begrensa til frakt av
materiell (rever, forautomater, kunstige hi og forlagert0nner f0r og ved utsetjing) og
berre nar dette er formalstjenlig av omsyn tillang avstand fra veg og vanskelig logistikk.
Aktuell periode for utsetting og bruk av helikopter er 1. oktober - 1. mars og maksimalt
4 landingar pr sesong. Bruk av sn0skuter gjelder transport av for, sjekk av
forautomatar, samt tapping av data fra kamera og chiplesarar. Normalt vert dette utf0rt
kvar 3. veke. Dette oppdraget vert fortrinnsvis utf0rt av pa oppdrag fra DN til SNO eller
til fjelloppsyn/bygdeallmenning/-fjelltjeneste eller lokale personar. Nedlasting av data fra
chiplesarar og kamera er av en teknisk karakter som krev opplrering. Det kan ogsa
vera aktuelt med srerskilte turer tilnytta fjellrev dersom det vert registrert aktivitet i nye
omrade eller oppstar spesielle situasjonar (funn av daude dyr, hilokalitetar mv.). Bruk
av sn0skuter og helikopter vert berre nytta til h0gst n0dvendig aktivitet og samkj0rast
med anna oppsyns I oppdragsaktivitet. All aktivitet av NINA personell vii pa f0rehand
meldast til aktuelle fjelloppsynsmenn samt at det ogsa vert f0rt kj0yrebok som sendast
tit aktuell forvaltningsmyndigheit etter kvar sesong. Ved all ferdsel vert det teke srerskild
omsyn til a unnga forstyrring av dyreliv (srerlig rein).

Vi s0kjer hermed om 10yve til :
Inntil 4 landingar pr ar med helikopter i perioden 1. oktober - 1. mars 2012 - 2018.
L0yve til bruk av sn0skuter pa sn0f0re.
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L0yve til utsetjing av inntil 20 kvalpar pr ar (p.t og inntil vidare skjer utsetjingane i
Junkern).
Utsetjing av inntil 5 kunstige hi.
Utsetjing av inntil 14 stk f6rautomatar fordelt pa 8 lokalitetar inklusive 6 f6rlagert0nner
(tre er ute pr. dato) samt utplassering av inntil 8 stk chiplesarsystem i tilknyting til
fOrautomatar.

Dersom dykk har behov for ytterlegare opplysningar eller informasjon vennligst ta
kontakt med underteikna. Vi hapar pa ein positiv handsaming av s0knaden.

M111elsing~
rilct{anda

Prosjektleiar JervprosjektetlBevaringsbiologi fjellrev
tlf. 93087930 (m), e-post: arild.landa@nina.no

-
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2039-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 14.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 36/2012 28.03.2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i forbindelse med transport av utstyr, materialer og 
ved til hytte ved Sørskardet og Nordskardet i Fauske kommune - Anders 
Jensen

Bakgrunn 

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

Anders Jensen søker om tillatelse til å kjøre materialer, bagasje og utstyr fra Hola i Valnesfjord 
til hytte ved Sørskardvatnet i Fauske kommune. Videre søker han om bruk av snøskuter i 
forbindelse med vedhogst på sin egen grunn til/fra aktuelle hogstområder i nasjonalparken, til 
hytter ved Sørskardvatnet og Nordskardet. Det søkes for 3 år fremover. 

Forslag til vedtak 1

Anders Jensen gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark til å kjøre 
6 tur/returer med snøskuter fra Hola i Valnesfjord til hytte ved Sørskardvatnet. Dispensasjonen 
gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 6.3 f og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kart er forbudt.
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2014.    
- Dispensasjonen gjelder for inntil seks (6) turer pr. sesong med èn (1) snøskuter for 

nødvendig frakt av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. 
mai.  

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april 
gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00.

- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren. 
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- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og 
forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok.  

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.

Forslag til vedtak 2

Anders Jensen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark 
for bruk av snøskuter i forbindelse med vedhogst til hytte ved Sørskardvatnet i Fauske
kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten 
nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.  

Vilkår for dispensasjonen:

- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til to (2) dager pr. sesong
(ubegrensa antall turer pr dag) og kjøring skal følge løype fra hogstområde til hytte.

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.  
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2014. Dispensasjon gjelder for 

perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.            
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter.
- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt 

kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved 
utfylling av kjørebok.          

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.

Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen.

Forslag til vedtak 3

Anders Jensen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark 
for bruk av snøskuter i forbindelse med vedhogst til hytte ved Nordskardet i Fauske kommune. 
Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 j i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark og 
forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.  

Vilkår for dispensasjonen:

- Antall kjøringer for transport av ved er begrensa oppad til to (2) dager pr. sesong
(ubegrensa antall turer pr dag) og kjøring skal følge løype fra hogstområde til hytte.   

- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.  
- Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 – 01.05.2014. Dispensasjon gjelder for 

perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.            
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter.
- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen, kart med inntegnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt 

kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved 
utfylling av kjørebok.          

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt 
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2014.
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Vi gjør oppmerksom på at vedhogst skal følge retningslinjer som er fastsatt i forvaltningsplanen.

Vedlegg

- Kart over kjøretrase og kjørebok  

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt 

- Verneforskrift for Sjunkhatten nasjonalpark
- Naturmangfoldloven
- Forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark
- Søknad datert 06.03.2012

  
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. 

I utgangspunktet er det forbudt mot all motorisert ferdsel innen nasjonalparken, jf § 3 punkt 6.1 i 
verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. I henhold til § 3 punkt 6.3f. kan 
forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til bruk av beltekjøretøy på vinterføre til transport av varer 
og utstyr til hytter og tillatelse til bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst 
i nasjonalparken, jf § 3 punkt 6.3 j.

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

Etter forvaltningsplanen kan det gis dispensasjon for inntil 6 turer pr. år for transport av bagasje 
og utstyr til hytter (hytte minst 2,5 km fra brøytet bilveg) med snøscooter mellom 1. januar til og 
med 1. mai. Det kan gis inntil 5 årige dispensasjoner etter forvaltningsplanen. Sekretariatet 
mener det er naturlig at det gis for 3 års periode av hensynet til at Fauske kommune gir for en 3
års periode.

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 omfang vil ha liten innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. Den 
omsøkte kjøringen er vurdert opp mot samlet belastning for området og føre-var-prinsippet. Det 
er derfor lagt begrensninger på ferdselen med vilkår om et begrenset antall turer, begrenset 
tidsperiode og krav om å følge en fastsatt løypetrasè. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.

Vi vurderer omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt, til ikke å være i strid med formålet 
med vernet av Sjunkhatten nasjonalpark, 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.

Parter i saken:
Anders Jensen Holstad 8214 FAUSKE
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Doukta reinbeitedistrikt V/ Anfinn 
Pavall

Neverhaug 8215 VALNESFJORD

Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Statens Naturoppsyn Jernbaneveien 100 8038 Bodø
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/1964-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 15.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 37/2012 28.03.2012

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselforbudet for transport til Saltfjellstua - Rana 
turistforening

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde, og skal behandle dispensasjonssøknader. 

I søknad av 07.03.12 søker Rana turistforening om dispensasjon fra motorferdselforbudet for en 
tur-retur Semska – Saltfjellstua i perioden 10. – 30.april for transport av nødvendig utstyr til 
drift av hytta. Av sikkerhetsmessige årsaker søkes det om tillatelse til å benytte to snøskutere. 
Søknaden gjelder også dispensasjon for å kjøre fram nødvendig ved som hentes inntil 500 m sør 
for hytta.

Forslag til vedtak

Rana turistforening gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområd, jf. kap. IV, pkt.4.1 i verneforskriften for 
nasjonalparken og kap. IV, pkt. 8 i verneforskriften for landskapsvernområdet. Dispensasjonen 
gjelder bruk av snøskuter til frakt av ved og nødvendig utstyr til Saltfjellstua, og gis etter 
kapittel IV pkt 4.3 andre strekpunkt i verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og 
kapittel VI, pkt. 2 i verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for traseen Semska - Saltfjellstua, samt for henting av ved

ca 500 m sør for hytta.
 Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 10. – 30. april 2012.
 Dispensasjonen gjelder for 1 - en tur med 2 - to snøskutere for nødvendig frakt av 

proviant og utstyr.
 Transport av ved. Dispensasjonen gjelder for det antall turer som er nødvendig for å få 

fram nødvendig ved til hytta. Transporten skal utføres i løpet av 1 - en dag.
 Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00.
 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
 All kjøring utenom angitte formål og omsøkte trase er forbudt.
 Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge.
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 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. Det anmodes om at 
Saltfjellet reinbeitedistrikt kontaktes før kjøringen starter.

 Før  dispensasjonen nyttes skal det gis melding til oppsynet, Statskog Fjelltjenesten v/ 
Kristian Sivertsen, tlf 98842329)

 Kjørebok skal føres for hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter 
endt dispensasjonsperiode, og senest 01.08.12.

 Dispensasjonen og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.

Utrykt vedlegg
- Søknad 07.03.2012

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

Grunnlaget for avgjørelsen
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde ble etablert ved kgl. res. 
av 8. september 1989. Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Formålet med vernet av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er å bevare et vakkert og tilnærmet 
uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i 
naturforholdene er særlig markert og verdifull. I tillegg skal nasjonalparken sammen med 
Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra til å bevare et 
sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske- og andre kulturminner.

Formålet med vernet av Saltfjellet landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert 
natur- og kulturlandskap. I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet- Svartisen 
nasjonalpark, Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et 
sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

I utgangspunktet er det forbudt med all motorisert ferdsel innen Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde, jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften for 
nasjonalparken og kap. IV, punkt 8 i verneforskriften for landskapsvernområdet.

Forskriftene åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig motorisert 
transport til eksisterende hytter i området i perioden 1. mars- 30. april, jf kap. IV, punkt 4.3 i 
verneforskriften for nasjonalparken og kap. VI, punkt 2 i verneforskriften for
landskapsvernområdet.

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

Vurdering
Å kunne transportere ved, materialer, verktøy, forbruksartikler og diverse annet fram til hytta, 
samt avfall ut fra 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 
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Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde kan det gis tillatelse til 
dette i mars og april. 

Hovedformålet med vernet av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Saltfjellet 
landskapsvernområde er å bevare et stort, sammenhengende naturområde med store naturverdier 
og mange kulturminner. 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 gitt begrensinger 
på ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring i 
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Nasjonalparkstyret vurderer det heller ikke til at 
denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor samlet 
belastning på økosystemet.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre vurderer omsøkte tiltak, med de forslag til begrensinger som 
er gitt, til ikke å være i strid med formålet med vernet av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og 
Saltfjellet 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.

Parter i saken:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 Mo i Rana
Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA
Rana turistforening Postboks 1254 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

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2091-2

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 13.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 38/2012 28.03.2012

Junkerdal nasjonalpark - Søknad om motorisert transport av varer og 
utstyr til hytte ved Botnvasstjørnan - Atle Sigurd Vorren

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Junkerdal nasjonalpark, jf §6 i 
verneforskriftene, og skal behandle dispensasjonssøknader. 
I søknad av 08.03.2012 søker Atle Sigurd Vorren, Fauske om dispensasjon fra 
motorferdselforbudet i Junkerdal nasjonalpark for å transportere varer og utstyr med snøscooter 
til sin hytte ved Botnvasstjørnan innenfor nasjonalparken.

Forslag til vedtak

Atle Sigurd Vorren, Fauske 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 Botnvasstjørnan, 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 2012 - 2015.
- 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.
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Utrykt vedlegg
- Søknad 08.03.2012

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

Grunnlaget for avgjørelsen
Junkerdal nasjonalpark ble etablert ved kronprinsregentens resolusjon av 9. januar 2004.
Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

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.

Begrunnelse
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.
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.

Forvaltningsplanen gir retningslinjer for dispensasjonspraksisen, her åpnes det for å gi tillatelse 
til transport til hytter fra marka er snødekt og til og med 1.mai. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Nasjonalparkstyret vurderer et svært begrenset antall turer på snøføre med snøskuter til ikke å 
være i strid med verneformålet.
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Føre-var § 9
Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet, det er derfor lagt begrensinger på 
ferdselen mht en avgrensning av sesongen, et begrenset antall turer og avgrensning av tidspunkt 
på døgnet. 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring i dette omfanget i liten grad skade vegetasjonen og 
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.

§ 11 -Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 - Miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder
Ikke aktuelt i denne saken.

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 nasjonalparkstyre

Parter i saken:
Atle S. Vorren Pb 312 8201 FAUSKE
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Statskog Fjelltjenesten v/Jim T. 
Kristensen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog SF avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter
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