
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Bibliotek, Storjord
Dato: 15.08.2016
Tidspunkt: 14:00 – 16:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Orienteringer / drøftesaker: 

- Klagesak jervåte Junkerdal nasjonalpark (se referatsaker)

- Kjørevei Jarbrufjell gård – evaluere bruken av veien 

- Omprioritering av tiltaksmidler – prosedyre for omprioritering av midler

- Henvendelse fra Polarsirkelen friluftsråd angående Nordlandsruta (se referatsak)

- Bemanningssituasjonen på Storjord 

- Samarbeid med kommuner 

- Gjennomgang av styresaker til styremøte 22. september
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

AU 
11/2016

Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 
12/2016

Referatsaker 2003/577

AU 
13/2016

Eventuelt 2003/577
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____________________________________________________________________________________________________

Adresse: Nordmarkveien 4, 8642 Finneidfjord – Telefon: +47 404 92 641
E-post: nordland@naturvern.no – Internett: www.naturvernforbundet.no/ 

Finneidfjord, 8 juni 2016

Klage på dispensasjon til utlegging av åte for jakt på jerv i 
Junkerdal/Balvatn nasjonalpark.

Naturvernforbundet i Nordland (NaNo) viser til vedtak fra Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre datert 25. mai 2016 der det gis dispensasjon til 
utlegging av åte ved jakthytte vest for Rundvatnet i Junkerdal/Balvatn 
nasjonalpark. 

NaNo vil i utgangspunktet uttrykke sterk bekymring for hvordan vedtaket 
legger til rette for jakt på rødlistede store rovdyr inne i en nasjonalpark og 
den uthuling og krenkelse av verneverdiene som dette representerer. Slik 
NaNo vurderer dette vil tilrettelegging for åtejakt på jerv i nasjonalparken 
være i strid med rettsfølelsen til majoriteten av befolkningen og da 
spesielt hos friluftsfolk som er hyppige brukere av det aktuelle 
verneområdet. 

NaNo bestrider nasjonalparkstyrets skjønnsvurdering og påklager 
vedtaket med særlig vekt på følgende forhold:  

Den omsøkte åteplassen ligger relativt langt fra brøytet bilveg og 
må forventes å bli bemannet et fåtall dager i løpet av jaktsesongen. 
Åteplassen vil på denne måten fungere mest som stasjon for 
støtteforing av rødrev - med betydelig potensial for økt etablering, 
høyere overlevelse og bestandstetthet innenfor nasjonalparken. 
NaNo kan ikke se at det finnes faglig grunnlag for 
nasjonalparkstyrets påstander om at slik støtteforing ikke vil ha 
effekter ut over vintersesongen/jaktperioden for jerv og videre ikke 
vil ha negative effekter inn i hekke- og yngletid for sårbare arter. 
For NaNo virker det urimelig at nasjonalparkstyret på denne måten 
legger spekulasjon til grunn for sitt vedtak.
Fjellområdene mellom Sulitjelma og Junkerdal er gode habitater for 
fjellrev og gamle fjellrevhi finnes i og ved nasjonalparken. Det må 
anses å være betydelige muligheter for at individer av fjellrev på 
streif og under spredning fra oppvekstområder på svensk side 
og/eller Saltfjellområdet, kan oppsøke en åtestasjon ved den 
omsøkte lokaliteten. Faren for forveksling av arter ved åtejakt under 
dårlige lysforhold er betydelig. Til tross for at de fleste slike 
hendelser unngår offentlighetens lys, er situasjoner med feilskyting 
av rødrev/fjellrev/jerv kjent fra flere tilfeller. NaNo kan ikke se at 
denne problematikken er vurdert i sammenheng med 
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nasjonalparkstyrets vedtak, og vi forventer at den tillegges 
nødvendig vekt ved behandling av klagen.

I medhold av nasjonal forskrift om forvaltning av rovvilt og 
prinsipper for geografisk differensiert forvaltning, må det legges til 
grunn at lisensfelling av jerv skal være konkret skademotivert og 
rettes inn mot områder hvor slikt uttak kan ha skadeforebyggende 
effekt. NaNo vil minne om at fagmyndighetene ved gjentatte 
anledninger har påpekt ikke-funksjonell soneforvaltning og 
sviktende styring av lisensjakt overfor rovviltnemnda i Nordland. Det 
faglige grunnlaget for nevnte kritikk er senest formulert i NINA-
rapport 1268 Evaluering av norsk rovviltforvaltning publisert 1. juni 
2016. Felling av jerv i umiddelbar nærhet av en stor kildepopulasjon 
på svensk side, kan med bakgrunn i økologisk kunnskap om jervens 
bestandssituasjon, arealbruk, bestandsdynamikk og 
spredningsbiologi, ikke forventes å ha skadeforebyggende effekt. 

Ut fra dette er den omsøkte åtejakta inne i Junkerdal/Balvatn 
nasjonalpark både uhensiktsmessig og i strid med nasjonale føringer 
i rovviltforvaltningen. Når det omsøkte tiltaket dermed ikke kan 
tillegges forvaltningsmessig nytteverdi, men tvert imot kan ha 
potensielt betydelig negativ effekt på biomangfold, 
opplevelsesverdier og verneverdier og med fordel kan lokaliseres i 
god avstand fra nasjonalparken, burde denne kunnskapen åpenbart 
vært tillagt avgjørende vekt ved nasjonalparkstyrets vurdering av 
dispensasjonssøknaden.  

Samlet sett kan Naturvernforbundet i Nordland vanskelig konkludere 
annerledes enn at nasjonalparkstyrets vedtak i beklagelig grad bygger på 
udokumenterte påstander/faglig uholdbare antakelser om tiltakets 
økologiske skadepotensial og påvirkning av verneverdier i nasjonalparken.
Da tiltaket ut fra nasjonale føringer, oppdatert fagkunnskap og formål om 
forebyggende effekt med fordel kan gjennomføres på annen lokalitet 
utenfor Junkerdal/Balvatn nasjonalpark, kan NaNo heller ikke se at finnes 
hjemmel for å innvilging av dispensasjonssøknaden.
Ut fra dette ber vi om at Midtre Nordland nasjonalparkstyre opphever sitt 
tidligere vedtak og at dispensasjon for utlegging av åte trekkes tilbake.

Med hilsen
Leder Naturvernforbundet i Nordland
Tage Vedal
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Fra: Rofstad, Gunnar[fmnogro@fylkesmannen.no]
Dato: 04.07.2016 09:45:55
Til: Ingvaldsen, Inge Sollund; Etnestad, Hanne
Kopi: Skansen, Ronny
Tittel: VS: Klage på tillatelse til utlegging av åte til jerv i Junkerdal/Balvatn

Med hilsen

Gunnar Rofstad
nasjonalparkforvalter
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
-----------------------------
Tlf.nr: 75531565
Epost: fmnogro@fylkesmannen.no

For mer informasjon om Midtre Nordland nasjonalparkstyre
http://www.nasjonalparkstyre.no/no/Midtre-Nordland/

Fra: Tage Vedal [mailto:tage.vedal@gmail.com] 
Sendt: 4. juli 2016 01:06
Til: Rofstad, Gunnar
Emne: Klage på tillatelse til utlegging av åte til jerv i Junkerdal/Balvatn

Hei

Vedlagt er Naturvernforbundet i Nordland sin klage på tillatelse til utlegging av åte til jerv i 
Junkerdal/Balvatn.

Sender fra denne epostkontoen da nordland@naturvernforbundet.no ikkje ser ut til å virke.

Mvh
Tage Vedal
Leder
Naturvernforbundet i Nordland
tlf: +47 40 49 26 41
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Fra: Etnestad, Hanne[fmnohet@fylkesmannen.no]
Dato: 25.07.2016 14:30:00
Til: 'tage.vedal@gmail.com'; nordland@naturvernforbundet.no
Kopi: Siv Mossleth (sivmos@online.no); Ingvaldsen, Inge Sollund; Rofstad, Gunnar; Skansen, Ronny
Tittel: Angående klage på dispensasjon til utlegging av åte for jakt på jerv i Junkerdal nasjonalpark

Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble orientert om klagen fra 
Naturvernforbundet på møte den 8.juli 2016. Arbeidsutvalget gjorde følgende beslutning:
«Klage på jerveåte i Junkerdal nasjonalpark kan ikke behandles på grunn av at klagen kom inn 
etter klagefristens utløp.», se vedlagt møteprotokoll.

Sekretariatet ønsker å legge til at klagen ikke var varslet innen utløpet av klagefristen, i tillegg ble 
den ikke registrert som sak i sekretariatet før nesten tre uker etter at klagefristen var gått ut og 
årsaken til dette var uklar. Hvis klagefristen ikke overholdes kan dette føre til en uoversiktlig 
situasjon for sekretariatet og nasjonalparkstyret. Viser ellers til hva Forvaltningsloven sier om 
klageretten.

§ 30.(når klagen må være fremsatt).

For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet av fristen er avgitt 

til tilbyder av posttjenester som skal sørge for å få sendingen frem til forvaltningsorganet eller 

til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot erklæringen. Kommer erklæringen ikke 

frem, må den gjentas innen en uke etter at vedkommende har fått vite om dette eller burde 

ha forstått det eller - om den opprinnelige frist er kortere - innen en frist av samme lengde 

som denne. Fristen regnes overensstemmende med reglene i domstollovens §§ 148 og 149.

§ 31.(oversitting av klagefristen).

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt

a)
parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd 
med klage etterpå, eller

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om 

endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.

mvh

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
-----------------------------
Tlf.nr: 75547980 / 91622006
Epost: fmnohet@fylkesmannen.no

For mer informasjon om Midtre Nordland nasjonalparkstyre
http://www.nasjonalparkstyre.no/no/Midtre-Nordland/
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Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Telefonmøte
Dato: 08.07.2016
Tidspunkt: 14:00 – 14:15

I tillegg til vedtakssakene til arbeidsutvalget: AU 9/2016 og AU 10/2016 ble det gjort 
følgende beslutninger / orienteringer:

Klage på jerveåte i Junkerdal nasjonalpark kan ikke behandles på grunn av at klagen 
kom inn etter klagefristens utløp. 

Dato for neste AU-møte ble bestemt – 15. august på Storjord kl. 14:00 – 16:00. 

Arbeidsutvalget ble orientert om at Per Ole Oskal ønsker å fratre som styremedlem 
som følge av økt arbeidsmengde etter at han ble valgt som leder for Saltfjellet 
reinbeitedistrikt. Saken ligger inne til Miljødirektoratet til vurdering.

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth
Geir Waage

Leder
Nestleder

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon
Eva Stina Anderson Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Inge Ingvaldsen
Gunnar Rofstad

Nasjonalparkforvalter
Nasjonalparkforvalter

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________

-�10�-



-�11�-



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

AU 7/2016 Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 8/2016 Referatsaker 2003/577

RS 1/2016 MIDNOR - Søknad om tillatelse til gjennomføring 
av arrangement - Polarsirkelsenteret - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Polarsirkelen friluftsråd

2016/4858

RS 2/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Droneflyvning - Saltfjellet -
Svartisen nasjonalpark - Eirik Audunson Skaar

2016/4935

AU 9/2016 Søknad om tillatelse til gjennomføring av 
arrangement - Polarsirkelsenteret - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Polarsirkelen friluftsråd

2016/4858

AU 
10/2016

Dispensasjon fra Motorferdselsforbudet i 
Saltfjellet landskapsvernområde

2016/4935

AU 7/2016 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.07.2016

Arbeidsutvalgets hadde ingen bemerkninger til innkalling / protokoll

AU 8/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.07.2016

Arbeidsutvalget tar referatsakene til orientering
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RS 1/2016 MIDNOR - Søknad om tillatelse til gjennomføring av arrangement -
Polarsirkelsenteret - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Polarsirkelen friluftsråd

RS 2/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Droneflyvning -
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Eirik Audunson Skaar

AU 9/2016 Søknad om tillatelse til gjennomføring av arrangement -
Polarsirkelsenteret - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Polarsirkelen 
friluftsråd

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir Polarsirkelen friluftsråd v. Knut Berntsen 
dispensasjon fra verneforskriften kap. IV pkt 8. til filming med droning av arrangement 
ved Polarsirkelen, i forbindelse med Arctic Race of Norway. Dispensasjon gis med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første avsnitt. 

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
- Droneflyging skal kun skje innenfor de angitte områdene i søknaden

- Dispensasjon er gyldig 13. og 14. august 2016

Polarsirkelen friluftsråd gis og dispensasjon til guidede turer i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark med hjemmel i verneforskriften kap. IV pkt. 6.1.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre gjør Polarsirkelen friluftsråd oppmerksom på at 
produksjonsselskapet som skal filme sykkelrittet Arctic Race of Norway ikke har søkt 
om noen tiltak / aktivitet i Saltfjellet landskapsvernområde. Heller ikke lavtflyging med 
helikopter.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.07.2016

Styrets behandling:
Saken har vært på høring i styret. Syv styremedlemmer har gitt tilbakemelding om at de 
støtter forslag til vedtak. Astrid Tove Olsen var betenkt med å tillate droneflyging i 
landskapsvernområde.

Arbeidsutvalget drøftet betenkelighetene til Astrid Tove Olsen før de fattet vedtak. 

Siv Mossleth fremmet forslag om å ta inn et ekstra punkt i vedtaket: 
Denne dispensasjonen forutsetter at andre nødvendige tillatelser til droneflyging er 
innhentet.

Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir Polarsirkelen friluftsråd v. Knut Berntsen 
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dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde kap. IV pkt 8. til 
filming med drone av arrangement ved Polarsirkelen, i forbindelse med Arctic Race of 
Norway. Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første avsnitt. 

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
- Droneflyging skal kun skje innenfor de angitte områdene i søknaden

- Dispensasjon er gyldig 13. og 14. august 2016

Polarsirkelen friluftsråd gis og dispensasjon til guidede turer i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark med hjemmel i verneforskriften kap. IV pkt. 6.1.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre gjør Polarsirkelen friluftsråd oppmerksom på at 
produksjonsselskapet som skal filme sykkelrittet Arctic Race of Norway ikke har søkt 
om noen tiltak / aktivitet i Saltfjellet landskapsvernområde. Heller ikke lavtflyging med 
helikopter.

Denne dispensasjonen forutsetter at andre nødvendige tillatelser til droneflyging er 
innhentet.

AU 10/2016 Dispensasjon fra Motorferdselsforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde

Forslag til vedtak

Eirik Audundson Skaar gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde for å fly et dronehelikopter rundt Sukkertoppen, jfr forskriftens
kap. IV punkt 8.

Dispensasjonengis på følgende vilkår:
 Dersom det er rein i området som kan bli negativt påvirket av dronehelikopteret gjelder 

dispensasjonen ikke.

 Dispensasjonen gjelder for en dag i perioden 17. - 22. juli 2016.

 Dispensasjonen gjelder i en radius på 500 m rundt krigsmonumentet ved Sukkertoppen.

 Før dispensasjonen nyttes skal det gis skriftlig beskjed (e-post) til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre (fmnogro@fylkesmannen.no).

 Eventuell kommunal tillatelse og eventuell tillatelse fra grunneier tilligger det søker å 

følge opp.

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.07.2016

Styrets behandling:
Saken har vært på høring i styret. Syv styremedlemmer har gitt tilbakemelding om at de
støtter forslag til vedtak. Astrid Tove Olsen var betenkt med å tillate droneflyging i 
landskapsvernområde.

-�14�-



Arbeidsutvalget drøftet betenkelighetene til Astrid Tove Olsen før de fattet vedtak. 

Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen
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Fra: Naturvern Nordland[nordland@naturvernforbundet.no]
Dato: 02.08.2016 21:24:02
Til: Etnestad, Hanne; tage.vedal@gmail.com
Kopi: Siv Mossleth; Ingvaldsen, Inge Sollund; Rofstad, Gunnar; Skansen, Ronny
Tittel: SV: Angående klage på dispensasjon til utlegging av åte for jakt på jerv i Junkerdal nasjonalpark

Hei 

Med all mulig respekt: dette er tøvete.

Man strekker det ene regelverket til det ytterste mens det andre er man totalt rigid på. Etter egen 
vurdering burde vår klage tas til vurdering i henhold til §31:

§ 31.(oversitting av klagefristen).
Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt

a)
parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd 
med klage etterpå, eller

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om 
endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.

Kan ikke behandles? Uvilje kalles det.

Med vennlig hilsen
Tage Vedal
Leder Naturvernforbundet i Nordland

Fra: Etnestad, Hanne [fmnohet@fylkesmannen.no]
Sendt: 25. juli 2016 14:30
Til: tage.vedal@gmail.com; Naturvern Nordland
Kopi: Siv Mossleth; Ingvaldsen, Inge Sollund; Rofstad, Gunnar; Skansen, Ronny
Emne: Angående klage på dispensasjon til utlegging av åte for jakt på jerv i Junkerdal nasjonalpark

Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble orientert om klagen fra 
Naturvernforbundet på møte den 8.juli 2016. Arbeidsutvalget gjorde følgende beslutning:
«Klage på jerveåte i Junkerdal nasjonalpark kan ikke behandles på grunn av at klagen kom inn 
etter klagefristens utløp.», se vedlagt møteprotokoll.

Sekretariatet ønsker å legge til at klagen ikke var varslet innen utløpet av klagefristen, i tillegg ble 
den ikke registrert som sak i sekretariatet før nesten tre uker etter at klagefristen var gått ut og 
årsaken til dette var uklar. Hvis klagefristen ikke overholdes kan dette føre til en uoversiktlig 
situasjon for sekretariatet og nasjonalparkstyret. Viser ellers til hva Forvaltningsloven sier om 
klageretten.

§ 30.(når klagen må være fremsatt).

For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet av fristen er avgitt 

til tilbyder av posttjenester som skal sørge for å få sendingen frem til forvaltningsorganet eller 

til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot erklæringen. Kommer erklæringen ikke 

frem, må den gjentas innen en uke etter at vedkommende har fått vite om dette eller burde 

ha forstått det eller - om den opprinnelige frist er kortere - innen en frist av samme lengde 

som denne. Fristen regnes overensstemmende med reglene i domstollovens §§ 148 og 149.
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§ 31.(oversitting av klagefristen).

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt

a)
parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd 
med klage etterpå, eller

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om 

endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.

mvh

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
-----------------------------
Tlf.nr: 75547980 / 91622006
Epost: fmnohet@fylkesmannen.no

For mer informasjon om Midtre Nordland nasjonalparkstyre
http://www.nasjonalparkstyre.no/no/Midtre-Nordland/
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Nordlandsruta

c/o Polarsirkelen friluftsråd

Moveien 24

8700 Nesna

Til Eiere av overnattingshytter/steder langs Nordlandsruta

Eiere  av  de merka turstiene som utgjør Nordlandsruta

Berørte kommuner

Midtre-Nordland nasjonalparkstyre

Nordland Nasjonalparksenter

Reiselivsselskap

Andre som bidrar til driften av Nordlandsruta

(  se adresselista)

VIL DERE SAMARBEIDE MEI) OSS OM ØKT  FOKUS  PÅ NORDLANDSRUTA 'f

Nordland fylkeskommune(NFK), Statskog, aktuelle turistforeninger/turlag og private aktører

gjorde  på  slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 90-tallet en imponerende jobb med å  få

etablert Nordlandsruta som en helhetlig vandringsled tvers gjennom Nordland i fjelltraktene

langs Svenskegrensen. Begrepet Nordlandsruta ble da skapt, 40 overnattingssteder ble

knyttet sammen med en merket tursti og egen trykksak om Nordlandsruta ble produsert og

trykt/utgitt i  2  opplag. Arbeidet med Nordlandsruta og det potensiale som ligger i denne

stoppet deretter opp og har hatt liten eller ingen fokus de siste 20-30 årene. Mye av

infrastrukturen med turstier og overnattingsmuligheter ligger der fortsatt. NFK, Statskog og

to berørte friluftsrådene arbeider nå for å undersøke muligheten for å sette økt fokus på

Nordlandsruta.

I  sommer og høst planlegger vi å gjøre følgende:

1. Dokumentasjon av hele ruta

På oppdrag fra oss vil 28 år gamle Mari Blomlie Aa gå hele ruta med start i sør  i

begynnelsen av juli. Hun vil sikre GPS-dokumentasjon, fotodokumentasjon og ikke

minst gå med GoPro-kamera på hode med tanke på å kunne produsere

Nordlandsruta minutt for minutt. Hun vil også ha med vedlagte informasjonsark som

vi håper hun kan få legge igjen på overnattingstedene. Håper dere hytteeiere tar

godt mot henne. Videre var det flott hvis dere kunne sende regninga for hennes

overnatting til  :  Polarsirkelen friluftsråd, Moveien 24, 8700  Nesna.

2. Møter med alle dere berørte parter  i  hver  berørt kommune både  i  Norge og

Sverige.

I  løpet av høsten vil vi invitere til møter  i  hver av de berørte kommunene med alle

dere berørte parter. Vi vil kontakte dere nærmere om tid og sted. På disse møtene

ønsker vi blant annet høre med dere om følgende:

0  Vil  dere  samarbeide  med  oss om  økt fokus på Nordlandsruta?

0  Ideer  til  hvordan vi kan få økt fokus?

0  Ideer til  hvordan  vi  skal etablere et system for registrering av de  som går de ulike

etappene samt premiering av de som har gått hele ruta?

0  Registrere  de behov dere  ser for å forbedre rutas infrastruktur
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0  Fremtidig eierskap og drift av det overbyggende arbeidet med Nordlandsruta

ø Er det behov for et eget "piktogram"/logo for Nodlandsruta?

3. Formidling

Vi har etablert egen Facebookside for Nordlandsruta. Her vil vi oppfordre alle

involverte og alle som går ruta om å poste bilder og små nyheter. Og ikke minst

trykke Liker og Del de publiseringer som kommer.

Likeså bruke #nordlandsruta på alle bilder som publiseres på sosiale medier. Vi vil

også forsøke å publisere artikler om Nordlandsruta i ulike andre medier.
Vi har sikret oss domenet www.nordlandsruta.no, men den vil ikke bli operativ før

etter høstens møterunde med dere.

Arbeidet er nå organisert som et prosjekt der undertegnede er prosjektleder. Det er nedsatt
en styringsgruppe for arbeidet i høst som består av følgende:

Kai Erik Breivoll, NFK, næringsavdelinga

Roar Blom, NFK, folkehelseavdelinga

Tare Steiro, Statskog Helgeland

Trond Loge, Salten friluftsråd

Harald Rundhaug, Statskog Salten

På bakgrunn av erfaringene fra arbeidet i sommer og høst og ikke minst fra innspillene fra
dere, vil gruppe konkludere om videreføringen av arbeidet. Dette vil skje vinteren 2017.

Ønsker du mer informasjon om arbeidet eller komme med innspill, kan du kontakte

prosjektleder Knut Berntsen på e-post knut.berntsen@friluftsradet.no eller tlf. 91 77 87 67

 
K0}/oi: Styringsgruppa
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Adresseliste Nordlandsruta  — norsk del:

(ser du at noen mangler her så er det flott hvis dere kan gi oss informasjon om det)

Hattfjelldal kommune

Furuheim gård

Børgefjell hytteutleie

Hattfjelldal JFF

Grannes Camping

Tverrelvnes overnatting

Brurskanken turlag

Sivertsgården

Helgeland reiseliv

Hemnes kommune

Hemnes turistforening

Steikvasselv gård

Rana kommune

Umbukta fjellstue

Rana turistforening

Saltdal kommune

Saltfjellet høyfjellshotell

Bodø og omland turistforening

Sulitjelma turistforening

Graddis fjellstue

Narvik kommune

Hellemobotn grunneierlag

Narvik og omland turistforening

Nordland nasjonalparksenter

Midtre-Nordland nasjonalparkstyre

-�20�-



Nordlandsruta

c/o Polarsirkelen friluftsråd

Moveien 24

8700 Nesna

Til Eiere av ovemattingshytter/steder langs Nordlandsruta

Eiere av de merka turstiene som utgjør Nordlandsruta

Berørte kommuner

Midtre-Nordland nasj onalparkstyre

Nordland Nasjonalparksenter

Reiselivsselskap

Andre som bidrar til driften av Nordlandsruta

( se adresselista)

VIL DERE SAMARBEIDE MEI) OSS OM ØKT FOKUS PA NORDLANDSRUTA ‘.’

Nordland fylkeskommune(NFK), Statskog, aktuelle turistforeninger/turlag og private aktører

gjorde på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 90-tallet en imponerende  jobb  med å få

etablert Nordlandsruta som en helhetlig vandringsled tvers gjennom Nordland ifjelltraktene

langs Svenskegrensen. Begrepet Nordlandsruta ble da skapt, 40 overnattingssteder ble

knyttet sammen med en merket tursti og egen trykksak om Nordlandsruta ble produsert og

trykt/utgitt i  2  opplag. Arbeidet med Nordlandsruta og det potensiale som ligger i denne

stoppet deretter opp og har hatt liten eller ingen fokus de siste 20-30 årene. Mye av

infrastrukturen med turstier og overnattingsmuligheter ligger der fortsatt.  NFK, Statskog og

to berørte friluftsrådene arbeider nå for å undersøke muligheten for å sette økt fokus på

Nordlandsruta.

I  sommer og høst planlegger vi å gjøre følgende:

1. Dokumentasjon av hele ruta

På oppdrag fra oss vil  28  år gamle Mari Blomlie Aa gå hele ruta med start i sør i

begynnelsen av juli. Hun vil sikre GPS-dokumentasjon, fotodokumentasjon og ikke

minst gå med GoPro-kamera på hode med tanke på å kunne produsere

Nordlandsruta minutt for minutt. Hun vil også ha med vedlagte informasjonsark som

vi håper hun kan få legge igjen på overnattingstedene. Håper dere hytteeiere tar

godt mot henne. Videre var det flott hvis dere kunne sende regninga for hennes

overnatting til : Polarsirkelen friluftsråd, Moveien 24, 8700  Nesna.

2.  Møter med alle dere berørte parter i hver berørt kommune både  i  Norge og

Sverige.

l løpet av høsten vil vi invitere til møter i hver av de berørte kommunene med alle

dere berørte parter. Vi vil kontakte dere nærmere om tid og sted. På disse møtene

ønsker vi blant annet høre med dere om følgende:

0  Vil  dere  samarbeide med oss om økt fokus på Nordlandsruta?

0  Ideer til hvordan vi kan få økt fokus?

0  Ideer til hvordan vi  skal  etablere et  system  for registrering av de som går de ulike

etappene samt premiering av de som har gått hele ruta?

0  Registrere de behov dere ser for å forbedre rutas infrastruktur
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