
Møteinnkalling

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Tårnvika, Kjerringøy (Bodø kommune)
Dato: 30.05.2012
Tidspunkt: 09:00

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

Programmet for befaringen/styremøtet 29. og 30. mai ligger med som eget vedlegg.

Orienteringer: 

Forsker Paul Bolstad fra NINA: Om avlsprogrammet for fjellrev og mulige prosjekter i 
vårt område – ref.sak 51/2012

Forsker Gunn Elin Fedreheim fra Nordlandsforskning: Muligheter for samarbeid om en 
besøksstrategi for et eller flere verneområder – ref.sak 46/2012 
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 
42/2012

Referatsaker 2003/577

RS 7/2012 Ønsker svar på om tiltakshaver har fulgt opp 
vilkår for dispensasjon reingjerde Saltfjellet -
Jernbaneverket

2009/8056

RS 8/2012 Avgjørelse i klagesak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Sjunkhatten nasjonalpark -
Færøy 69/1 - Motorferdsel

2011/1809

ST 
43/2012

Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 
44/2012

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om 
bygging av anneks ved hytte på Lønsdal - Morten 
Sæterhaug

2012/2686

ST 
45/2012

Rago nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for 
helikoptertransport Fjellrosen 2012 - Fauske og 
Sørfold jeger- og fiskerforening

2011/6720

ST 
46/2012

Verdiskaping - mulig samarbeidsprosjekt med 
Nordlandsforskning

2012/3590

ST 
47/2012

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark -
oppstartmelding utvidelse, revisjon forskrift og 
forvaltningsplan

2012/3644

ST 
48/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
tillatelse til bygging av utedo i Stabbursdalen, 
Beiarn kommune - Osbakk grunneierlag

2012/2399

ST 
49/2012

Utvikling av Nordland nasjonalparksenter til 
Nasjonalt naturhus - Pilotprosjekt 2013-2018 -
Høringsuttalelse

2012/3719

ST 
50/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til bruk av snøscooter for 
besøkskjøring fra Røsvik-Vassvika - Paal Eddie 
Pettersen

2012/2358

ST 
51/2012

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

2012/1976

ST 
52/2012

Balvatn reinbeitedistrikt - 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

2012/214
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ST 
53/2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Oppfølging av sak 
vedrørende ulovlig barmarkskjøring ved 
Hømmervatnet

2011/5852

ST 
54/2012

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - nytt bygg i 
tilknytning til reindriftshytte ved Stallogropa

2012/3621

ST 
55/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til bruk av ATV på barmark i 
forbindelse med tilsyn og sanking av sau ved 
Kvitbergvatnet - Stolpen gård (sak ettersendes)

2011/587

ST 
56/2012

Reguleringsplan for E6 Krokstrand - offentlig 
ettersyn - høringsuttalelse

2012/3418

ST 
57/2012

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - oppnevning av 
3 medlemmer til arbeidsutvalget

2012/3644

ST 
58/2012

MNNPS's besøk i kommunene høsten 2012 -
møteplan

2012/3647

ST Saltfjellet landskapsvernområde – Søknad om 
59/2012 dispensasjon for bygging av gapahuk ved Kjemåvatn –

Lønsdal Velforening   

ST
60/2012 Eventuelt 
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Side 4

ST 42/2012 Referatsaker

RS 7/2012 Ønsker svar på om tiltakshaver har fulgt opp vilkår for dispensasjon

RS 8/2012 MIDNOR - Avgjçrelse i klagesak - Dispensasjon fra verneforskriften

- Sjunkhatten nasjonalpark - Færçy 69/1 - Motorferdsel



MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2686-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 04.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 44/2012 30.05.2012

Saltfjellet landskapsvernområde - Søknad om bygging av anneks ved hytte på 
Lønsdal - Morten Sæterhaug

Bakgrunn
Morten Sæterhaug søker om å få bygge et anneks til sin hytte innenfor Saltfjellet landskapsvernområde. 
Dagens tomt og hovedhytte ligger innenfor landskapsvernområdet, mot jernbanen nord for Lønsdal 
stasjon, se vedlagt søknad med kartskisser. 

Forslag til vedtak 

Søknad om tillatelse til oppføring av anneks i tilknytning til hytte ved Lønsdal innenfor Saltfjellet 
landskapsvernområde avslås i henhold til kap.IV pkt. 1 i verneforskriftene for landskapsvernområdet.

Trykt vedlegg
- Søknad av 11.04.2012

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

Grunnlaget for avgjørelsen
Saltfjellet landskapsvernområde ble opprettet ved kgl. res. 8. september 1989. 

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. 

Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, jfr kap. IV, pkt 1. 
Oppføring av bygning, anlegg og faste innretninger er eksempler på slike inngrep.

Forskriftens kap VI har bestemmelser om hvilke tiltak forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til. Det 
er her ikke åpnet for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av private bygninger til det 
formålet som det søkes om her.
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I følge unntaksparagrafen, § 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. 

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

Vurdering
Det er søkt om nybygging av et anneks i tilknytning til eksisterende hytte i området. 
Verneforskriftene åpner imidlertid ikke for å gi tillatelse til nybygging av hytter innenfor 
verneområdet. 
For at unntaksparagrafen, §48 i naturmangfoldsloven, kan benyttes må to vilkår være oppfylt for at 
dispensasjon kan gis:

1) tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og

2) tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål 

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

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

DN’s rundskriv sier:
“Tiltak som kan påvirke verneverdiene nevneverdig vil nesten alltid også være i strid med 

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

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

Eksisterende forvaltningsplan fra 1991 for de verna områdene i Saltfjellet omtaler på side 32 under
pkt. 4.4.4, retningslinjer for bygging av nye hytter, buer og naust, samt utvidelse av eksisterende
bygninger. Her står det følgende:
”Nye hytter og buer, samt utvidelse av eksisterende hytter medfører nye inngrep og kan føre til mer
ferdsel og nye krav til motorisert transport. Ut fra vernehensyn er dette ikke ønskelig. Et absolutt
forbud mot utvidelse av eksisterende hytter kan imidlertid komme i konflikt med de kontrakter som er
inngått mellom Statens skoger og festere før vernet ble vedtatt.”
Videre står det på side 36:
”Når det gjelder utvidelse/ombygging av eksisterende hytter, bør likhetsprinsippet gjøre seg
gjeldende. Ved eventuelle søknader bør en derfor kunne tillate utvidelse/ombygging av eksiterende
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bygninger i samsvar med festekontrakten. Det tillates imidlertid ikke bygging av anneks/uthus.
Eventuelle søknader må behandles særskilt med hensyn til behovet, og en tillatelse må kun gis
dersom det ikke kommer i konflikt med verneinteressene.”

Gjeldende forvaltningsplan for landskapsvernområdet er under revisjon, men inntil den reviderte planen 
er godkjent gjelder retningslinjene i eksiterende forvaltningsplanen. Hensikten med en forvaltningsplan 
er at den skal sikre forvaltningsmyndigheten en samlet oversikt over alle aktuelle tiltak innenfor et 
verneområde. Tilfeldige avgjørelser og ”bit for bit” avgjørelser skal forhindres. 

Innenfor verneområdene på Saltfjellet ligger det i dag ca. 20 hytter og naust, og oppføring av anneks i 
tilknytning til hytta kan være relevant for flere hytter i området. Dette kan medføre en utvikling med 
byggeaktivitet som ikke ønskes i verneområder og som vil være i strid med verneformålet. Hovedregelen 
er at oppføring av bygninger er forbudt da dette er irreversible inngrep som kan endre landskapets art 
eller karakter, jfr. verneforskriftens kap. IV. Dersom en dispensasjon kan gis må det foreligge 
sikkerhetshensyn eller vesentlige samfunnsinteresser, jf unntaksparagrafen § 48 i naturmangfoldsloven,  
ingen slike forhold foreligger i denne saken. 

I henhold til §7 i naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene; kunnskapsgrunnlaget 
(§8), føre-var-prinsippet (§9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 
En kjenner ikke til registreringer av sårbare arter eller naturtyper i området, men vurderer denne 
byggesaken slik at føre-var-prinsippet og samlet belastning i området må tillegges stor vekt.

Alle hytter og naust som i dag ligger innenfor Saltfjellet landskapsvernområde utgjør i 
utgangspunktet en belastning på naturmiljøet; nedbygging av areal, diverse inngrep i forbindelse 
med hytteområder, slitasje og forstyrrelse i forbindelse med ferdsel. Økt bebyggelse i området 
vil forsterke denne belastningen, mer areal vil bli nedbygd noe som ikke er ønskelig innenfor 
landskapsvernområdet.  Ved å gi en tillatelse til et slikt nye bygg innenfor verneområdet, vil en 
skape en presedens i slike saker med fare for økt bebyggelse og derved en gradvis forringelse av 
området. 
  
Viser også til tre saker i 2007 hvor det ble søkt om oppsetting av nye naust ved Store Gåsvatnet 
og Kvitbergvatnet. Naustene var planlagt satt opp inntil eller i samme område som eksisterende 
naust i disse områdene. Tillatelse til oppsetting av naustene ble gitt av daværende 
forvaltningsmyndighet for verneområdene, men disse tillatelsene ble i ettertid , i brev av 
13.03.2008, opphevet av Direktoratet for naturforvaltning av hensyn til offentlige interesser. De 
omsøkte naustene ble ikke vurdert til å være spesielle tilfeller som unntakspragrafen, kap. VIII, i 
verneforskriften krevde. 

På denne bakgrunn finner nasjonalparkstyret at det omsøkte annekset vil påvirke verneverdien og dermed 
strider mot verneformålet, den generelle dispensasjonsbestemmelsen er derved ikke oppfylt og kan ikke 
benyttes i dette tilfelle, jf §48 i naturmangfoldsloven. I tillegg vil inngrepet føre til økt belastning på 
naturmiljøet i området.

Saksopplysninger
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Saltfjellet landskapsvernområde, og 
skal behandle dispensasjonssøknader. 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
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Morten Sæterhaug Vasaveien 15 8610 MO I RANA
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Statskog Fjelltjenesten v/ Kristian 
Sivertsen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2011/6720-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 16.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 45/2012 30.05.2012

Viser til e-poster datert 15. september 2011 og 10.05.2012 fra leder i Fauske og Sørfold jeger-
og fiskerforening med søknad om dispensasjon for helikoptertransport i forbindelse med 
oppsetting av hytta Fjellrosen ved Litlverivatnet. Det søkes om inntil 6 turer i løpet av en dag i 
perioden slutten av juni og ut juli.

Forslag til vedtak
Fauske og Sørfold Jeger og Fiskerforening gis dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel 
i Rago nasjonalpark; kap. III pkt 2.4a, for nødvendig helikoptertransport i forbindelse med 
gjenoppsetting av Fjellrosen ved Litlverivatnet. Dispensasjonen er gitt etter naturmangfoldloven 
§ 48.

Dispensasjonen har følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer i løpet av juni – juli 2012, nasjonalparkstyret 

informeres når tidspunktet for transporten er bestemt.
 Transporten skal skje forbindelse med gitt dispensasjon for flytting og restaurering av 

hytta Fjellrosen.
 Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av flyvningen. Kontaktperson er 

Tore Veisetaune, tlf: 91627036.
 Nedsetting av materialer skal skje på en slik måte at den er mest mulig skånsom mot 

vegetasjonen.
 Nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier må foreligge.
 Dispensasjonen skal tas med ved flyging og forevises ved kontroll.
 Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.
 Fauske og Sørfold Jeger- og Fiskerforening skal ta kontakt med Statskog og 

reindriftsaktørene i området for å eventuelt kunne samordne behov for 
helikoptertransport.

 Det skal tas hensyn til rein på beite – Duokta reinbeitedistrikt v/Signar Pavall, tlf: 
41557680, bør kontaktes før flyging.

Bakgrunn
Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening ønsker å benytte helikopter i Rago nasjonalpark i 
forbindelse med restaurering og flytting av eksisterende hytte ved Litlverivatnet. 
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Grunnlag for avgjørelsen
Rago nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 22. januar 1971. Formålet med vernet 
er at nasjonalparken skal representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i 
grenseområdet mot den svenske nasjonalparken Padjelanta.
Vedtak om vern av Rago nasjonalpark er hjemlet naturvernloven. Den 1. juli 2009 trådte 
naturmangfoldloven i kraft og naturvernloven ble opphevet. Selv om naturvernloven er 
opphevet, gjelder verneforskrifter vedtatt i medhold av den inntil Kongen bestemmer noe annet, 
jf naturmangfoldloven § 77 første punktum. I de tilfelle det søkes om dispensasjon etter den 
generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriftens § VIII, skal disse vurderes etter 
naturmangfoldlovens dispensasjonsbestemmelse, jf nml § 48. Verneforskriftens generelle 
dispensasjonsbestemmelse er satt ut av kraft. 
I naturmangfoldloven § 48, pkt 1, fastslås det at forvaltningsmyndigheten kan 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. 
I henhold til verneforskriften for Rago nasjonalpark kap. III, pkt. 2.4. a) skal naturmiljøet være 
fredet mot motorisert ferdsel til lands og til vanns og landing med luftfartøy med mindre dette
skjer i politi-, ambulanse- eller sikringsøyemed. I kap III, pkt. 3 i verneforskriften står det at 
”departementet eller den departementet gir fullmakt kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene 
når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, og arbeid eller tiltak av 
vesentlig samfunnsmessig verdi, eller i særlige tilfeller, når detter ikke er i strid med formålet 
med nasjonalparken.”

Begrunnelse
Det er et mål for forvaltningen å minimalisere motorisert ferdsel i Rago nasjonalpark. Hyttene i 
nasjonalparken ligger langt fra vei, og transport av nødvendig utstyr og materiale inn til hyttene 
er vanskelig. Bruk av helikopter er et langt mer effektivt og skånsomt hjelpemiddel enn bruk av 
barmarkskjøretøy, og vil derfor være den beste løsningen i dette tilfellet. Det forutsettes at 
transporten av materialer og utstyr samordnes med eventuell annen varetransport som måtte 
være nødvendig sesongen 2012. Fylkesmannen anser at tiltaket ikke kommer i strid med 
verneformålet.
Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 
naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for 
verneverdiene gjennom forstyrrelse og slitasje. I dette tilfellet er det satt vilkår om et begrenset 
tidsrom for flygingen. Helikopterflyging i et slikt begrenset omfang er ikke kjent å gi skade på 
vegetasjon og dyreliv og vil derfor ikke virke negativt på verneverdiene i området. Hensynsfull 
ferdsel er uansett satt som et vilkår.

Føre-var § 9
Det er særlig det uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv som er formålet med 
vernet i Rago nasjonalpark. Med de vilkår som er satt vil helikopterflyging i gitt område og 
omfang ikke skade naturmangfoldet eller landskapet. 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Flytting av hytta skjer kun innenfor et begrenset område. Det er ca 40 m mellom den gamle 
tomta og den nye. Det anses ikke å være noen fare for økt belastning på området. Ut over den 
aktuelle helikopterflygingen foregår ingen form for motorisert ferdsel i området på denne tiden 
av året. Også vinterstid er behovet for motorisert ferdsel i området minimalt.
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Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11og Miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.

Saksopplysninger
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Rago nasjonalpark jf. brev fra 
Direktoratet for naturforvaltning av 29.05.02 om delegering av forvaltningsmyndighet.
Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter at underretning 
om dette vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Fylkesmannen i Nordland, 
Moloveien 10, 8002 Bodø.

Med hilsen

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter

Parter i saken:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Duokta reinbeitedistrikt v/Arnfinn Pavall Neverhaug 8215 VALNESFJORD
Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening Postboks 34 8226 STRAUMEN
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Statskog Fjelltjenesten v/ Tore 
Veisetaune

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3590-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 16.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 46/2012 30.05.2012

Verdiskaping  - mulig samarbeidsprosjekt med Nordlandsforskning

Forslag til vedtak:
1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å samarbeide med Nordlandsforskning i 

utviklingen av en besøksstrategi for et eller flere av verneområdene hvor styret er 

forvaltningsmyndighet.

2. Første trinn i prosessen blir å kartlegge dagens bruk av områdene via en 

situasjonsanalyse.

3. Nordlandsforskning inviteres til å lede en søknadsprosess med mål å sikre ekstern 

finansiering av gjennomføringen av en situasjonsanalyse.

Bakgrunn
Styret har i løpet av første driftsår satt temaet verdiskaping på dagsorden og i tilknytning til 
styremøtet 28.mars ble det gjennomført et seminar om temaet med forelesere utenfra. En av 
disse var forsker Gunn Elin Fedreheim fra Nordlandsforskning.

Sekretariatet og AU har drøftet videre oppfølging og konkludert med at mulighetene for et 
nærmere samarbeid med Nordlandsforskning rundt utvikling av en besøksstrategi for et eller 
flere verneområder bør vurderes. I den anledning ble det avholdt et møte på Universitetet i 
Nordland der styreleder Siv Mossleth og sekretariatet deltok. Konklusjonen på møtet var at 
Nordlandsforskning skulle lage et notat som grunnlag for en diskusjon i styret 30.mai – notatet 
gjengis nedenfor. Gunn Elin Fedreheim vil i styremøtet orientere nærmere om mulighetene for 
et nærmere samarbeid.

Side 15



Notat: Utvikling av besøksstrategi for verneområder 

Til: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Fra: Nordlandsforskning v/  forsker Gunn Elin Fedreheim og seniorforsker Tone Magnussen 
Dato: 21. mai 2012

Bakgrunn
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ved Ole Petter Rundhaug, Ronny Skansen og Siv Mossleth 
og Nordlandsforskning ved Tone Magnussen og Gunn Elin Fedreheim hadde et møte fredag 4. 
mai for å diskutere mulig FoU-samarbeid. Midtre Nordland nasjonalparkstyre er i en prosess 
hvor deres rolle i forhold til verdiskaping i vernede områder avklares, og Nordlandsforskning 
har derfor tilbydd seg å bidra i denne prosessen. Dette notatet er første del av dette bidraget, og 
det skisseres her hvordan Nordlandsforskning kan bidra i utviklingen av en besøksstrategi, og 
hvor det er mulig å få finansiering til dette. 

Status
Den nye forvaltningsordningen fra 2010 innebærer opprettelse av nasjonalparkstyrer med ansvar 
for forvaltningen av større verneområder. Det er knyttet store forventninger til disse 
nasjonalparkstyrene med tanke på deres rolle både som forvalter, men også i forhold til lokal og 
regional utvikling i tilknytning til vernede områder. Tidligere miljøvernminister Erik Solheim 
har spesifisert at nasjonalparkstyrene ikke kan bruke av sine driftsmidler til å gjennomføre 
oppgaver som går utover de rent forvaltningsmessige oppgavene. Dette er en spesifisering som 
mange har tolket dit at nasjonalparkstyrene ikke kan ha en rolle i forhold til næringsutvikling. 
Men det ligger uansett et handlingsrom her for nasjonalparkstyrene, selv om de ikke kan drive 
kommersiell virksomhet med offentlige midler. 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre hadde 28. mars et verdiskapingsseminar. I etterkant av dette 
deltok forvalterne på ”Samling for nasjonalparkforvaltere” (23.-25. april) i regi av Direktoratet 
for naturforvaltning, hvor verdiskaping var ett av temaene som ble tatt opp. 

Med bakgrunn i dette ønsker Midtre Nordland nasjonalparkstyre at Nordlandsforskning skal 
skissere hvordan de kan utvikle en besøksstrategi for de verneområdene som faller inn under 
Midtre Nordland nasjonalparkstyres forvaltningsansvar. Per i dag er det kun Jotunheimen 
nasjonalpark som har en slik besøksstrategi i Norge. 

Arbeidet med en besøksstrategi omfatter flere prosesser:
1) Kartlegge dagens bruk av områdene (situasjonsanalyse)
2) Avklare rollefordelingen mellom forvaltningen og de ulike aktørene (ansvarsanalyse)
3) Utvikle en strategi og prioritere tiltak (implementering)

Dette notatet fokuserer på den første delen av prosessen, og er dermed et forslag til en 
situasjonsanalyse som kan brukes inn i Midtre Nordland nasjonalparkstyres arbeid med å utvikle 
en besøksstrategi. 

Problemstillinger
Aktuelle problemstillinger som vil besvares i en situasjonsanalyse inkluderer følgende:

 Hva har vi per i dag av infrastruktur og tilbud? Hvilke tilbud finnes i dag når det gjelder 
infrastruktur og annen tilrettelegging for bruk? 
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 Hvem er de besøkende til disse områdene? Hvor kommer de fra, alder, kjønn, formål 
med reisen osv?

 Hvilken type besøk er det snakk om? Er det turgåere eller andre? Er det de som vil 
oppleve verneområdene på 1 time eller 1 dag?

Med andre ord skal en situasjonsanalyse avklare hva som finnes av datamateriale og 
registreringer på dette området og oppsummere hva vi vet per i dag. 

Gjennomføring
Et prosjekt vil gjennomføres i tett samarbeid med Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Det vil i
tillegg være nødvendig å gjennomføre møter med en rekke aktører: Statens Vegvesen, Nordland 
nasjonalparksenter, Nordnorsk reiseliv avdeling Bodø, de berørte kommunene med mer. 
Avhengig av finansiering er det også ønskelig med en studietur kombinert med seminar for 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Nordlandsforskning. Nordlandsforskning vil skrive en 
rapport som presenterer situasjonsanalysen, og vil kunne stille opp og presentere denne for 
styret ved behov. 

Finansiering
Basert på dette notatet, og etter beslutning i Midtre Nordland nasjonalparkstyre, vil 
Nordlandsforskning lede en søknadsprosess som kan finansiere gjennomføringen av en 
situasjonsanalyse. Felles for de foreslåtte finansieringsordningene er at Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre må spille en aktiv rolle i form av egeninnsats og som partner i prosjektet. Per i 
dag er følgende finansieringsordninger aktuelle:

Maks. tilskudd Krav til MNNPS Søknadsfrist
VRI 80 000,- (20 000,-) Egeninnsats 

tilsvarende 80 000,-
Løpende

Kompetansemegling 
NFK

80 000,- (20 000,-) Egeninnsats 
tilsvarende 80 000,-

01.09.12

Samarbeidstiltak ? ? 01.09.12
Regionale 
forskningsfond 
(kvalifiseringsstøtte)

250 000,- Partner Oktober 2012

Vurdering
Sekretariatet anbefaler at styret innleder et samarbeid med Nordlandsforskning i utviklingen av 
en besøksstrategi for et eller flere av verneområdene hvor styret er forvaltningsmyndighet.
Første trinn i prosessen blir å kartlegge dagens bruk av områdene via en situasjonsanalyse.
Dette arbeidet må finansieres via finansieringsordninger utenfor styrets budsjett og  
Nordlandsforskning inviteres til å lede en søknadsprosess med mål å sikre ekstern finansiering 
av gjennomføringen av en situasjonsanalyse.
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3644-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 16.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 47/2012 30.05.2012

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - oppstartmelding utvidelse, revisjon 
forskrift og forvaltningsplan

Forslag til vedtak:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre godkjenner oppstartmeldingen for utvidelse, revisjon 

av forskrift og forvaltningsplan og ber om at den sendes ut på bred høringsrunde til 

aktuelle instanser

2. Høringsfristen settes til 1.oktober 2012

Bakgrunn

Herved presenteres oppstartmeldingen som er resultatet av en prosess mellom fylkesmannen og 
sekretariatet i Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Nedenfor gjengis et utdrag av 
oppstartmeldingen hvor det redegjøres nærmere om oppdraget og den forestående prosess. 

Ellers viser vi til selve meldingen med vedlegg som følger saken.

Forvaltningens oppdrag

De ulike fagdirektoratene gir hvert år Fylkesmennene såkalte embedtsoppdrag. Direktoratet for 
naturforvaltning har gitt Fylkesmannen i Nordland følgende oppdrag: ”Saltfjellet-Svartisen: 
oppstart av revisjon av verneområdene på Saltfjellet samt forvaltningsplan. Utarbeide forslag 
som sendes til DN for faglig gjennomgang.”

Prosessen er tredelt; en del omhandler vurdering av utvidelse av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark i Rana og Rødøy kommuner, en del omhandler revisjon av verneforskriftene og 
verneform på Saltfjellet og en siste del omhandler utarbeidelse av forvaltningsplan for 
områdene. 
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Arbeidet omfatter følgende delprosesser:

Revidering av forvaltningsplan for verneområdene på Saltfjellet

Verneforskriftene for verneområdene danner de ytre rammene for forvaltningsplanen. 
Forvaltningsplanen skal klargjøre rammene og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdene 
ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging med 
mer. Gjeldende plan fra 1990 skal nå avløses av en ny plan som skal være et vedlegg til 
verneplanen som vil bli endelig vedtatt i kongelig resolusjon.

En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme 
verneformålet. Gjennom en åpen forvaltningsplanprosess skal vi forsøke å avklare og ta stilling 
til hvordan de ulike verne- og bruksinteressene skal håndteres.

Den nye forvaltningsplanen vil først og fremst omfatte alle områdene Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre i dag har forvaltningsansvar for (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan 
og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat) og utvidelsesområdene i Rana og 
Rødøy kommuner.  I tillegg omhandler den også Semska-Stødi naturreservat. Dette 
verneområdet forvaltes av Fylkesmannen i dag, men tas med da det ligger midt inne i Midtre 
Nordland nasjonalparkstyres ansvarsområder. 

Forvaltningsplanen vil inneholde følgende hovedkapittel
- Innledning
- Presentasjon av nasjonalparken og forvaltningen
- Beskrivelse av landskap, plante- og dyrelivet med bevaringsmål
- Brukerinteresser og forvaltningsmål
- Forvaltningsoppgaver og tiltak

o Tilrettelegging for bruk 
o Skjøtselstiltak for å fremme verneformålet 
o Tilrettelegging og utarbeiding av parkeringsplasser ved inngangsportene til 

verneområdene
o Motorferdsel i tilknytning til hytter og næring

- Saksbehandling

Tidligere oppstart på revisjon av forvaltningsplanen
Fylkesmannen startet arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for verneområdene på 
Saltfjellet ved å sende ut oppstartsmelding 30.08.05. Av ulike årsaker stoppet prosessen opp 
etter det var gjennomført folkemøter og kontordager i kommunene. Fylkesmannen hadde da 
mottatt 37 skriftlige innspill, samt muntlige innspill på folkemøter, kontordager i kommunene 
og pr. telefon. Innspillene er oppsummert i vedlegg 1. Innspillene følger den videre prosess og 
vil bli gjennomgått og vurdert i et eget notat.

Utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Utvidelsesområdene har bakgrunn i blant annet St.meld.nr 37 (2000-2001) Om Vasskrafta og 

kraftbalansen der det heter at Etter at Stortinget har handsama denne meldinga, vil Regjeringa 

vurdera desse naturområda på nytt med tanke på å sikra dei gjennom bruk av naturvernlova. 

Fylkesmannen fikk oppdraget med å utrede områdene i 2008, og startet arbeidet samme høst. I 

2009 ble prosessen satt foreløpig på vent etter vedtak om oppheving av den gamle 

naturvernloven og innføring av naturmangfoldloven. Nye krav i loven medførte at det var behov 
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for å samtidig lage forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og oppdatere 

forskriften i henhold til nytt regelverk. Det kan leses mer om utvidelsesprosessen på 

Fylkesmannens hjemmesider: http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=51194

Fram til prosessen ble satt på vent høsten 2009 fikk vi inn mange innspill og meninger om 

utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i de aktuelle områdene. Vedlagt denne 

oppstartsmeldingen finner du en tabell med liste over innspill. Disse vil bli tatt stilling til i 

prosessen. 

Følgende områder er omfattet av utvidelsesprosessen (se kartvedlegg):

Elvestrengene i Tespa og Bjøllåga, Rana kommune. 

Austerdalsvatnet, Rana kommune

Glomdalen, Rana kommune

Melfjordens Nordside fra grensen til Rana, Rødøy kommune

De store diskusjonene i prosessen gjaldt avgrensing av utvidelse på Melfjordens nordside. Her 

ønsker ikke Rødøy kommune vern da det vil stoppe Rødøy-Lurøy kraftverks ønske om 

utbygging av Indre og Ytre Stelåga til kraftformål. Statnetts overføringslinje gjennom området 

gjør at nasjonalparken ikke kan utvides helt til sjø. Dersom det foreslås vern vest for 

overføringslinja vil det bli i form av naturreservat eller landskapsvern. 

Det andre området der det er stor diskusjon er området rundt Austerdalsvatnet i Rana. Rana 

kommune ønsker at Austerdalsvatnet ikke omfattes av utvidelse av nasjonalparken med 

bakgrunn i planer for satsning på turisme og kraftutbygging. Fylkesmannen har med bakgrunn i 

kartlegginger, innspill og vurderinger av lovverk vært i tvil om Austerdalsvatnet kan inngå i en 

utvidet nasjonalpark. Dette med bakgrunn i at vannet er senket gjennom tunell fra slutten av 

1950-tallet. Med bakgrunn i de inngrep som er gjort i Austerdalsvatnet er Fylkesmannen av den 

oppfatning at selve Austerdalsvatnet ikke bør innlemmes i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Vi 

foreslår derfor å redusere de arealene som blir vurdert for vern i dette området, slik at bare 

områdene nord og vest for Austerdalsvatnet kan innlemmes i nasjonalparken. Vi ber derfor om 

innspill på dette i denne høringen. Dersom det ikke er vesentlige innspill som tilsier at området 

likevel bør vurderes innlemmet i nasjonalparken frigis selve Austerdalsvatnet som mulig område 

for vern etter at denne høringa er avsluttet. Vi vil sende ut eget informasjonsskriv om dette til 

kommune, grunneiere og interessenter. Planstatus for området vil således avgjøres av 

kommuneplanens arealdel og eventuelt konsesjonsbehandling etter vannressursloven. 

Fylkesmannen tar i dette arbeidet ikke stilling til utbyggingssakene, men kun stilling til om 

området egner seg som del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Etter kartlegging av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder i 2010-

2011 er det på statsgrunn identifisert et lite (ca 1,5 km2) område, Hávvamåhkke, med ekstremrik 

myr som er kartlagt med særlig viktige verdier som anbefales innlemmet i verneområdet. Vi ber 

i denne oppstartsmeldingen om innspill på om området bør omfattes av vern. Se vedlagte kart 

med verdibeskrivelse av området. 
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Andre grenseendringer er i svært liten grad aktuelt. Det må da være ved konkrete kartlegginger 

av svært viktige verdier eller der det dokumenteres for eksempel at et inngrep som skulle ligge 

utenfor ligger innenfor (altså rene kartfeil).

Resultatet av den forestående prosess forventes å bli et nytt vernevedtak i form av kongelig 
resolusjon med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 35 hvor nye grenser og forskrifter fastsettes 
for verneområdene i Saltfjellet-Svartisen. Av nevnte paragraf framgår at utkast til 
forvaltningsplan skal legges frem samtidig med vernevedtaket. Der det også er aktuelt med 
skjøtselsplan, skal den inngå i forvaltningsplanen.

Oppdatering av verneforskriften for verneområdene på Saltfjellet

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble opprettet for 23 år siden, i 1989, da med hjemmel i 
naturvernloven. Etter den tid har naturvernloven blitt opphevet og erstattet av 
naturmangfoldloven, og det er nye maler for verneforskrifter. 

Når Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark eventuelt utvides, kan ikke det nye arealet vernes med 
hjemmel i en opphevet lov. Dette må da enten vernes som et nytt, selvstendig verneområde, eller 
ved en utvidelse der en samtidig oppdaterer den eksisterende verneforskriften etter nytt lovverk 
og nye maler. I dette tilfellet vurderes det siste som den beste løsningen.

Verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark må derfor oppdateres etter ny lov og ny 
forskriftsmal. Da er det også naturlig å oppdatere verneforskriftene for Saltfjellet og Gåsvatnan 
landskapsvernområder og Storlia naturreservat samtidig. Semska-Stødi ligger som ei “øy” i 
Saltfjellet landskapsvernområde, og det er naturlig at det gjøres en vurdering av både verneform, 
verneforskrift og hvem som er forvaltningsmyndighet. Naturreservatene Dypen, Blakkådalen og 
Fisktjørna har så spesielle verneverdier at de blir ikke tatt med i dette arbeidet.

I dag er det største vernede arealet nasjonalpark, med et areal på 2 102 km2, mens 
landskapsvernområdene dekker 627 km2 og Storlia og Semska-Stødi naturreservater 36,5 km2. 
De ulike verneformene har litt forskjellige formål (hentet fra naturmangfoldlovens §§ 35-37):

 Nasjonalparker er større naturområder som inneholder særegne eller representative 
økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep.

 Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller 
opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også 
kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

 Naturreservater er områder som
a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur
b) representerer en bestemt type natur
c) på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold
d) utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller
e) har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Det kan være aktuelt å vurdere verneformen for deler av disse verneområdene. En eventuell 
endring av verneform skjer på bakgrunn av verneverdier, og dette vil høres på samme måte som 
forvaltningsplanen og forslag til utvidelse i Rana og Rødøy kommuner.

Gjeldende maler til forskrifter finnes på Fylkesmannen i Nordlands heimeside www.fmno.no,
og dagens verneforskrifter vil så langt som mulig overføres til disse malene. Denne 
oppdateringen av verneforskriften og eventuelt endring av verneform har ikke som hensikt 
verken å gjøre verneforskriftene strengere eller mer liberal, men å oppdatere forskriftene etter 
nytt lovverk og nye maler. Ny kunnskap kan medføre justeringer. Det kan i en del tilfeller 
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likevel føre til endret restriksjonsnivå: for eksempel er kjøring med snøskuter til egen hytte ikke 
begrenset til mars og april i dagens mal.

Prosess

Det startes nå opp en stor og komplisert prosess med mange involverte og ansvarlige, og det er 
viktig med en god samordning mellom Fylkesmannen og Midtre Nordland nasjonalparkstyre for 
å få en oversiktlig prosess og god fremdrift.

Roller

Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for Blakkådalen, Dypen, Fisktjørna og Semska-Stødi 
naturreservater. Fylkesmannen er også ansvarlig for utvidelsen i Rana og Rødøy kommuner, og 
oppdatering av de eksisterende verneforskriftene og en vurdering av verneform. Fylkesmannen 
har dessuten klagerett på vedtak fattet av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark, Saltfjellet og Gåsvatnan landskapsvernområder og Storlia naturreservat. Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre er ansvarlig for å utarbeide forvaltningsplan for verneområdene på 
Saltfjellet.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble opprettet etter konsultasjon mellom Sametinget og 
Miljøverndepartementet. Nasjonalparkstyret ivaretar derfor konsultasjonskravet, og trenger ikke 
konsultere med Sametinget/samiske interesser i sin del av prosessen.

Etter konsultasjon mellom Sametinget og Fylkesmannen er det bestemt at det skal opprettes et 
Arbeidsutvalg som skal bistå Fylkesmannen i prosessene med utvidelse i Rana og Rødøy og 
oppdatering av forskriftene. Bakgrunnen for opprettelse av og sammensetning av 
Arbeidsutvalget er beskrevet i avsnittet “Hva er gjort så langt”. Dette arbeidsutvalget skal ikke 
bistå Midtre Nordland nasjonalparkstyre i arbeidet med forvaltningsplanen, men kan gi innspill.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har ingen beslutningsrett i det arbeidet som Fylkesmannen 
har ansvar for, og på samme måte har ikke Fylkesmannen beslutningsrett for saker som Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre har ansvar for. Imidlertid vil både Fylkesmannen og Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre kunne avgi høringsuttalelse til hverandres planer.
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Trykte vedlegg

1 Innspill-tematisk oppsummering

2 VS: Sammendrag

3 OPPSTARTSMELDING 21 mai 2012

4 Forslag til endring Austerdalsvatnet med AU 
alternativ

5 Vedlegg oversikt over innspill til utvidelsesprosessen

6 oversikt verneområdene

7 Forskriftsmal for naturreservater2012

8 Forskriftsmal for landskapsvernområder - ny lov -
06.09

9 Forskriftsmal NP - ny lov - 06.09
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MIDTRE	NORDLAND	NASJONALPARKSTYRE	OG	
FYLKESMANNEN	I	NORDLAND

Oppstartsmelding
Utarbeidelse av forvaltningsplan og oppdatering av verneforskrifter for 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde, 
Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat, samt avslutning av 

verneplan utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rødøy og Rana 
kommuner

Fylkesmannen i Nordland og Midtre Nordland Nasjonalparkstyre

Mai 2012
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Bakgrunn
Allerede i 1936 ble det lagt fram planer om nasjonalpark på
Saltfjellet. Dette ble fulgt opp i 1964 da Saltfjellet ble foreslått 
som nasjonalpark i landsplan for nasjonalparker.

Etter en lang og tidkrevende prosess ble Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde, Gåsvatnan 
landskapsvernområde og Storlia naturreservat opprettet ved 
kongelig resolusjon 8. september 1989. Samtidig ble 
bestemmelsene for Semska – Stødi naturreservat (vernet ved 
Kronprinsregentens resolusjon av 20. august 1976) revidert. Til 
sammen utgjør disse områdene ca 2770 km2 i kommunene Rana, 
Rødøy, Meløy, Beiarn, Bodø og Saltdal. I nær tilknytning til 
Saltfjellet-Svartisen finner vi også Fisktjørna, Blakkådalen og 
Dypen naturreservater. 

Nasjonalparken og de tilliggende verneområdene har store 
verneverdier. Disse er først og fremst knyttet til den store 
variasjonsbredden i naturen og at store deler av områdene er 
uberørt av tekniske inngrep. Nasjonalparken danner grensen for 
en rekke plante- og dyrearters nord/sør utbredelse, og her møtes 
også vestlige og østlige arter. Området har også store 
kvartærgeologiske verdier. Videre brukes områdene mye i 
frilufts- og rekreasjons-sammenheng og av reindriften. Det beiter 
også sau i deler av området. Det finnes en rekke samiske- og 
andre kulturminner i området

Fylkesmannen har fra opprettelsen og fram til 2010 vært forvaltningsmyndighet for alle disse 
verneområdene, og er i dag forvaltningsmyndighet for Blakkådalen, Dypen, Fisktjørna og 
Semska-Stødi naturreservater. Fylkesmannen er også ansvarlig for vurdering av utvidelse av 
nasjonalparken i Rana og Rødøy kommuner, og oppdatering av de eksisterende 
verneforskriftene og en vurdering av verneform. 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble konstituert i september 2010 og overtok da 
forvaltningsmyndigheten for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet og Gåsvatnan 
landskapsvernområder og Storlia naturreservat. Foruten den løpende forvaltningen, er Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre også ansvarlig for å utarbeide forvaltningsplan for verneområdene 
på Saltfjellet.

I 1990 ble det utarbeidet og vedtatt en forvaltningsplan for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark, Saltfjellet og Gåsvatnan landskapsvernområder og Storlia og Semska – Stødi 
naturreservater. Forvaltningsplanen tilfredsstiller ikke dagens krav og etter 22 år er det behov 
for en gjennomgang og oppdatering. Det foreligger også skjønnsforutsetninger i forbindelse 
med erstatningssaken etter vernet.

Formålet med Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark med 
omkringliggende 
verneområder 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 
å bevare et 
sammenhengende 
naturområde som også 
inneholder mange samiske 
og andre kulturminner. 
Formålet er også å gi 
allmennheten muligheten til 
naturopplevelse i området. 
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Utviklingen i verneområdene de siste 20 årene
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med tilhørende verneområder ble vedtatt opprettet i 1989. 
Når forvaltningsplanen skal revideres, er det naturlig å se nærmere på utviklingen i 
verneområdene siden opprettelsen for 23 år siden.

Verneverdiene
Hovedinntrykket er at verneverdiene er forvaltet på en god måte av Statskog som grunneier 
og Fylkesmannen i Nordland samtidig som det er gjennomført tilretteleggings- og 
skjøtselstiltak så langt en har hatt ressurser til det. Med utgangspunkt i forvaltningsplanen fra 
1990 ble det i løpet av det første 10-året etter opprettelsen gjennomført flere større prosjekt 
knyttet til infrastruktur og informasjon. I denne perioden ble det etablert innfallsporter med 
informasjonstavler, åpne husvær ble restaurert og nye bruer kom på plass.

Det er de siste årene foretatt supplerende kartlegginger for å øke kunnskapen om 
verneverdiene som grunnlag for arbeidet med ny forvaltningsplan. Det er også laget 
skjøtselsplaner for noen utvalgte slåttemarker, bl.a. ved fjellgården Bredek, samt planer for 
uttak av fremmede arter, det gjelder i hovedsak plantet sitka og norsk gran.

Fjellreven har alltid vært til stede i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og området vurderes som 
et nøkkelområde for denne arten. Bestanden har i perioder vært svært svak og fjellrevens 
situasjon nasjonalt har medført at det gjennom avlsprogrammet for fjellrev er satt ut valper i 
tilknytning til Saltfjellområdet for å sikre bestanden. Fjellrev fra Saltfjellet inngår også i 
avlsmaterialet i prosjektet. Reindriftsnæringa har sett på dette som en konfliktsak og det har 
vært vanskelig å bli enige om tiltakene. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) driver 
overvåking av den norske fjellrevbestanden på oppdrag fra forvaltninga. NINA mener 
bestanden har framstått som kritisk lav i flere år med få individer og kun en yngling i 2010 og
fem i 2011. De vurderer situasjonen slik:

«I 2011 fikk vi imidlertid hele 5 ynglinger og en klar økning fra 8 til 13 individer registrert 
med DNA, til tross for et noe mindre prøvevolum. Tre av disse var utsatte rever fra 
avlsprogrammet. Den positive utviklingen skyldes trolig først og fremst svært gode 
smågnagerforhold med god valpeoverlevelse fra 2010 til 2011. Om den lille delbestanden får 
ytterligere drahjelp med gode smågnagerforhold utover vinteren er usikkert. Tilflyt av rever 
fra de mange ynglingene på svensk side av grensen er også en mulig kilde for styrking av 
bestanden. Alt i alt ser situasjonen på Saltfjellet noe bedre ut enn det har gjort de siste 3-4 
årene».

Store rovdyr 
Bjørn observeres sporadisk innenfor eller i randsonen til nasjonalparken uten at en har 
ynglinger i området. I mai 2012 er det bekreftet spor etter et dyr ved Raufjellet i Rana og med 
stor sannsynlighet har den overvintret i området. Den svenske bjørnebestanden er økende og 
vi må forvente å treffe på streifende dyr i de østlige delene av verneområdene. 

For jerven er Saltfjellet et nøkkelområde med en livkraftig bestand. Det brukes store ressurser 
til overvåking og bestandsregulerende tiltak slik at antall ynglinger kan bringes i samsvar med 
de bestandsmål som er satt.
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Også gaupebestanden er livskraftig i området og det gjennomføres lisensjakt og gis tillatelser 
til skadefellinger ved tap av rein og husdyr på beite. Våren 2012 ble det gitt tillatelse til 
skadefelling av et dyr i Skjevlfjellområdet innenfor Gåsvatnan landskapsvernområde.

Dagens rovviltforvaltning styres av rovviltnemnda og skal være lik innenfor og utenfor 
verneområdene.

Kulturminner
Det er foretatt kartlegging av samiske kulturminner i verneområdene og noen enkeltobjekt er 
restaurert uten at det er gjort en helhetlig vurdering av hvordan en ønsker å synliggjøre disse. 

Det er også mange andre kulturminner av stor verdi innenfor nasjonalparkens og 
landskapsvernområdenes grenser. En del av disse ble restaurert på 1980-tallet av Statskog i 
samarbeid med kulturminneforeninger/historielag og lokale entusiaster. Det gjelder bl.a. 
Granneset, Stormdalsgården og steinstuene ved Krukki og Nordre Bjøllåvatn. Fjellgården 
Bredek eies av Rana Museum og her er bygningene restaurert jevnlig siden 1982-83. I 2009 
bevilget verneområdeforvaltninga midler til å gjøre større restaurering av bygningene. Det er 
fortsatt behov for nye tiltak. 

Etter at vernevedtaket ble fattet har Statskog, forvaltningsmyndighetene og turistforeningene 
lagt ned store ressurser i å restaurere kulturminner og gamle husvær som Stormdalsgården, 
Saltfjellstua, Krukkistua, Bjøllådalskoia og Bukkhågbua. Det gjelder også enkle husvær i og i 
nærheten av verneområdene: i Tverrådalen, Staupådalen og ved Nevernes i Beiarn. Mange 
som har sett hvordan værslitte tømringer kan restaureres beklager nok i dag at ikke den gamle 
stallen ved Krukkistua kom til heder og verdighet. Et par av gammene i området er også 
restaurert – det gjelder bl.a. Kristinegamma i Tverrådalen og gamma ved Jervåga i 
Stormdalen.

Statskog SF eier mange av kulturminnene og har hatt egne friluftslivsmidler i tillegg til de 
ressursene forvaltningen har hatt til disposisjon. Dette arbeidet føres nå videre av Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre som forvaltningsmyndighet med egne tiltaksmidler. Stallen ved 
Jordbruhytta skal bl.a. restaureres dette året i regi av Bodø og Omegns Turistforening med 
tilskudd fra kulturvern- og forvaltningsmyndigheter.

Med utgangspunkt i de siste registreringene som er foretatt, må forvaltningen vurdere mulige 
tiltak for å sikre og eventuelt synliggjøre flere av kulturminnene i området.

Reindrift og beitedyr
Verneområdene omfatter kjerneområdene for reinbeitedistriktene Hestmannen-Strandtindene 
og Saltfjellet. Svenske samebyer har beiteområder på norsk side ihht. Reinbeiteloven. 
Området dette gjelder innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt er avgrenset av E6 i vest, 
Virvassdalen i sør og Dypendalen i nord. I utgangspunktet gjelder beiteretten for månedene 
juli og august, men erfaringsmessig er det svensk rein i dette området også utover høsten.

Det er tre siidandeler i Hestmannen/Strandtindene og for tiden seks andeler i Saltfjellet. 
Fastsatt øvre reintall i distriktene er i dag 3500 i Saltfjellet og 1500 i 
Hestmannen/Strandtindene.

I Saltfjellet har antall dyr økt fra 2400 i 89/90 til vel 3300 i 2010. For Hestmannen-
Strandtindene er det en økning fra 350 til 1450 i samme periode. Næringa hevder at 
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rovviltbestanden har økt siden 1989 samtidig som en har opplevd et økende press på 
reindriftas arealer utenfor verneområdene i form av hyttebygging, kraftproduksjon, nydyrking 
etc.  

Driftsformen har i denne perioden endret seg med økende mekanisering ved bruk av 
helikopter, ATV og motorsykkel. Det foreligger så langt ikke godkjente driftsplaner for disse 
to reinbeitedistriktene. Uten slike planer, er det vanskelig for forvaltningen å få på plass den 
dispensasjonspraksis som reindriftsloven og verneforskriftene forutsetter.

Med utgangspunkt i Beiarn og Saltdal slippes en del sau på beite.De mest brukte 
beiteområdene er Jarbrudalen, Harondalen, Sørdalen, Skjevlfjellet, Stabbursdalen og 
Tverrådalen. Antall dyr er redusert noe de siste årene. Det gis årlige dispensasjoner til 
utkjøring av saltstein. En dispensasjon til barmarkskjøring i forbindelse med tilsyn av sau er 
påklaget, men foreløpig ikke avgjort av klagemyndigheten. Utnyttinga av beiteressursene er 
viktig og vurderes ikke å gå på bekostning av verneverdiene.

Med utgangspunkt i Bjøllånes slippes en del sau og storfe på beite. På sine steder i Storlia 
naturreservat har dette medført markslitasje og erosjon. Det er særlige utfordringer knyttet til 
beite av storfe i fuktige områder med liten bæreevne.

Barmarkskjøring
Før opprettelsen av nasjonalparken var det vanlig å kjøre traktor fra E6 over til Bjøllådalen, 
inn Jarbrudalen og andre dalfører i forbindelse med hyttebygging, elgjakt mv. Spor etter dette
synes fortsatt flere steder og Statskog satte foten ned for slik kjøring midt på 80-tallet. 

I dag er det barmarkskjøringen i regi av reindriftsnæringa som utgjør den største trusselen mot 
verneverdiene og den har et økende omfang. Fjelltjenesten har kartlagt kjøreskadene i 
Saltfjellet og bl.a. langs kjøretraseen vestover fra Semska kan det være behov for å vurdere 
avbøtende tiltak. Dagens kjøring foregår uten at det er gitt nødvendige dispensasjoner fra 
verneforskriften. Dette blir viktig å avklare i arbeidet med forvaltningsplanen.

Vi ser ellers en økende tilbøyelighet til å søke om dispensasjon til å bruke ATV og tyngre 
beltekjøretøy i forbindelse med transport av elgslakt og tilsyn av sau. Klagesaker under 
behandling vil bidra til å fastlegge forvaltningspraksis på dette området.

Ferdsel til fots
Verneområdene er mye brukt til friluftsformål, og ferdselen foregår i hovedsak langs merka 
stier. Det er kun på noen få steder langs disse eller i nærheten av veg en kan snakke om 
slitasjeskader. Polarsirkelsenteret ligger omsluttet av Saltfjellet landskapsvernområde og har 
et årlig besøk på 150.-160.000 turister i perioden 1.mai-1.september. Rundt senteret er det 
betydelig markslitasje og spesielle utfordringer som tilsier at tiltak må vurderes. 

Både ved Engabreen i Meløy og Austerdalsisen i Rana er det sommertid turisttrafikk inn mot 
verneområdene, men det meste av ferdselen skjer i randsonen og på slitesterke områder. Det 
kan være aktuelt å kartlegge nærmere omfanget og konsekvensene for verneverdiene av denne 
ferdselen.

Langs stien til Marmorslottet i Fisktjørna naturreservat, en av hovedinnfallsporten til parken i 
vest,  har vi større slitasjeskader på noen myrstrekninger og fuktige partier. En del tiltak er 
iverksatt, men flere må vurderes. Langs hovedstinettet for øvrig er det på særlig bløte partier 
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bygd en del klopper – det gjelder bl.a. langs sti til Granneset/Bredek, Sørdalen-Gåsvatnan og 
Jarbrudalen-Kvitbergvatnet. 

Innfallsportene med størst ferdsel er Semska og Lønsdal i Saltdal, Tollådalen og Beiarfjellet i 
Beiarn og Storvollen-Bjøllånes i Rana kommune. I den sentrale delen av Saltfjellet-Svartisen 
kan vi si noe om omfanget av ferdselen ved å se på besøket på turistforeningenes hytter. 
Saltfjellstua ble restaurert i 1997 og her var det vel 100 overnattinger pr. år i perioden 1983-
96 mens tallet har økt til et snitt 620 pr. år i perioden 1997-2011. På Krukkistua har antall 
overnattinger vært ca. 200 pr. år i perioden 2005-2011. Bjøllåvasstua antas å ha det høyeste 
antall overnattinger av hyttene innenfor verneområdene uten at vi kan vise til nøyaktige tall.

Fjelltjenesten har utført ferdselstellinger på oppdrag fra Fylkesmannen ved hovedinnfalls-
porter i sør som Fisktjørna, Blakkådal og Stormdalsheia. Dette materialet vil bli bearbeidet og 
presentert i forvaltningsplanen. Statskog har inntrykk av at antall overnattinger på Granneset 
og Stormdalsgården er mindre i dag enn de første årene etter at parken ble opprettet.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre må nå vurdere om det er behov for å kartlegge ferdselen 
ytterligere innenfor sitt forvaltningsområde.

Eksisterende og nye bygninger
Vernesforskriftene åpner kun for vedlikehold av eksisterende bygg og tillatelse til nybygg gis 
bare unntaksvis.

I Brundalen sør i nasjonalparken ble det gitt tillatelse til ny privat hytte hvor den gamle hytta 
er beholdt som uthus/anneks. I Gåsvatnan landskapsvernområde er det gitt to tillatelser til 
bygging av nye private hytter til erstatning for de gamle ved Store Gåsvatn. Ved Kjemåvatnet 
i Saltfjellet landskapsvernområde ble det gitt tillatelse til å føre opp ei ny hytte under 
forutsetning av at den gamle hytta i Addjek ble revet. De seinere år er praksisen om 
nybygging i verneområder innskjerpet, og søknader om bygging av naust ved Store Gåsvatn 
og Kvitbergvatnet er avslått.

Verneforskriften er noe mindre restriktiv i forhold til hytter åpne for almenheten og hytter 
knyttet til reindrift og husdyrnæring. Skjerstad JFF sin hytte ved Gåsvatnet er tillatt utvidet. 
BOT har fått tillatelse til å bygge ny sikringshytte ved Tverrbrennstua og ny “Tåkeheimen”. 
RT har fått tillatelse til å bygge ny sikringshytte ved Krukkistua og utedo/uthus ved 
Saltfjellstua. Det er gitt tillatelser til gjeterhytter på Innerskogen ved Ramskjell, i Sørdalen for 
beitelag i Saltdal og nødbu for Saltfjellet reinbeitedistrikt på Skavelfjellet mellom Stormdalen 
og Blakkådalen. I det siste tilfellet betinget av at den gamle nedbrente hytta i Blakkådalen 
rives.

Statkrafts hytte ved utløpet av Bogvatn og tidligere jeger- og fiskhytte ved Straites er revet 
siden vernevedtaket ble fattet.

Det foreligger bl.a. innspill om nye foreningshytter og dette blir drøftet nærmere i arbeidet 
med forvaltningsplanen. 

Motorisert ferdsel - nødvendig transport til hytter
De fleste private hyttene som genererer behov for transport av materialer og utstyr ligger i 
Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder. Forvaltningspraksis har vært å innvilge inntil 
6 turer pr. sesong i perioden 1.mars -1.mai. Verneområdene i Saltfjellet er de eneste hvor 
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kjøring med skuter ikke er tillatt før 1.mars og det uttrykkes misnøye med denne 
begrensningen.

Ellers er det behov for transport av ved og utstyr til foreningshyttene i Saltfjellet. En del 
gjennomføres i foreningsregi og en del i regi av Fjelltjenesten. 

Transport- og redningsoppdrag løses i økende grad av helikopter og hvis denne utviklingen 
fortsetter er det naturlig å forvente nedgang i den motoriserte ferdselen på snødekt mark. 
Det foregår en betydelig motorisert ferdsel i regi av SNO/Fjelltjenesten i forbindelse med de 
årlige jervregistreringene hvor hovedformålet er å kartlegge ynglehi og samle inn DNA-
materiale.

Jakt og fiske
Mulighetene for fiske etter ørret og røye er gode, spesielt i de østlige og nordlige delene av 
nasjonalparken. Isfiske på Nordre og Søndre Bjøllåvatn er populært på våren. Viskisvatnan og 
Kjemåvatnet er også populære vatn med lettere tilgjengelighet. Det drives i beskjeden grad 
aktiv fiskekultur med utsetting av fisk fra grunneieren innenfor verneområdene. Det begrenser 
seg først og fremst til el-fiske i bekker for utsetting i bl.a. Åsvatnet. Det har også sporadisk 
vært satt ut fisk i området rundt Tespdalen av grunneier.  Justering av fiskeregler foretas med 
utgangspunkt i prøvefiskeresultat og i samarbeid med organisasjonene som også kommer med 
forslag til tiltak.

Mulighetene for småviltjakt er gode i hele Saltfjellet og i gode rypeår er det mange jegere som 
benytter hyttene i området. De siste årene har en sett en økende tendens til større jaktcamper 
med lagring av utstyr fra år til år, en utvikling Statskog og forvaltningen ikke vurderer som 
ønskelig.

Elgjakt utøves i alle hoveddalførene og uttransport av slakt skjer de fleste steder ved bruk av 
helikopter. Innenfor verneområdene har antall tildelte og felte dyr økt siden vernevedtakene 
ble fattet.

Nye friluftsaktiviteter
Også i Saltfjellet-Svartisen ser en nye friluftsaktiviteter vokse fram, om enn i et beskjedent 
omfang så langt. Helt i vest innbyr en del av toppene til toppturer og de åpne områdene langs 
E6 har vist seg å være attraktive for kiting. Noen legger også under gunstige vindforhold turen 
til Bjøllåvatn eller Straites. Denne aktiviteten er problematisert en del av reindriftsutøverne. 

Ellers er det en del hundespann å se på vårvinteren på strekningen Semska-Søndre Bjøllåvatn. 
På nordsida av Saltfjellet er det registrert noe bruk av sykkel innenfor verneområdene. 

Forvaltningsmyndigheten har definert noen stier som mulige ridestier og hvilke traseer som 
kan brukes forutsettes avklart nærmere i arbeidet med forvaltningsplanen. Bruken av hest er 
beskjeden og skjer i hovedsak med utgangspunkt i Beiarn og Saltdal.

Oppsyn
Oppsynstjenesten i disse verneområdene ivaretas av Statskog FT som del av SNO’s 
tjenestekjøp og det er ingen SNO-ansatte knyttet til denne tjenesten. Til verneområdene i 
Saltfjellet-Svartisen er det knyttet ett årsverk. Tilgjengelige oppsynsressurser er små 
sammenlignet med andre store verneområder her i landet. Oppsynet har tilgang til 
foreningshyttene i området.
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Beredskap og sikkerhet
Det har forekommet dødsulykker og redningsaksjoner innenfor nasjonalparken siden den ble 
opprettet, men omfanget vurderes som lite. Flere av ulykkene er knyttet til ferdsel av turister 
uten nødvendig kunnskap og aktsomhet på og nær isbreene. De fleste rednings- og 
leteaksjoner har vært i forbindelse med at skiløpere har blitt liggende værfast på hytter under 
vinterturer i Saltfjellet. Den gode tilgangen på hytter med sikringshytter i sentralområdet gjør 
at forutsetningene for trygg ferdsel er til stede.

I de vestlige delene av parken er det beskjeden trafikk og de som oppsøker disse områdene 
har i de aller fleste tilfeller ferdighetene og utstyret for å kunne ta seg fram på en trygg måte. 

Forvaltningen har tilrettelagt for kjentmannsturer for Røde Kors i verneområdene og det er 
gitt dispensasjoner til 4 ulike korps for totalt 156 turer for perioden 2012-2016. Vedtaket er 
påklaget og MD har bebudet nye retningslinjer for denne typen aktiviteter i verneområdene. 
Klagesaksbehandlingen, sammen med de nye retningslinjene, vil danne grunnlag for framtidig 
forvaltningspraksis.

Forvaltningsmessige utfordringer
Gjennom forvaltningsplanen kan det ikke gis tillatelse til tiltak som er forbudt i 
verneforskriften. Likedan kan ikke tiltak som det er gitt åpning for i verneforskriften forbys 
gjennom forvaltningsplanen. For uten dette, er det en rekke tiltak og aktiviteter det ”kan” gis 
tillatelse til. Forvaltningsplanen skal forsøke å avklare hva som kan/bør tillates og i så fall på 
hvilke vilkår.

Det er viktig å kjenne verneområdene godt ved utarbeidelse av forvaltningsplanen. Den vil 
derfor ha et kapittel som beskriver naturtilstanden med hensyn til verdier og inngrep. Med 
bakgrunn i det som framkommer i prosessen vil dagens bruk og ønsker for fremtidig bruk bli 
beskrevet.

De største forvaltningsmessige utfordringene er knyttet til de østligste og nordligste delene av 
verneområdene hvor det er flest hytter og størst menneskelig aktivitet. Store deler av 
nasjonalparken har liten grad av tilrettelegging og framstår som en villmarkspark. Via 
forvaltningsplanen skal det gis retningslinjer for hvordan områdene skal forvaltes slik at de 
forblir uberørte også i framtida. 

Et av målene med den nye forvaltningsmodellen er å øke det lokale eierskapet til 
verneområdene og prosessen fram til godkjent forvaltningsplan vurderes som viktig for dette 
arbeidet.

Forvaltningens oppdrag
De ulike fagdirektoratene gir hvert år Fylkesmennene såkalte embedtsoppdrag. Direktoratet 
for naturforvaltning har gitt Fylkesmannen i Nordland følgende oppdrag: ”Saltfjellet-
Svartisen: oppstart av revisjon av verneområdene på Saltfjellet samt forvaltningsplan. 
Utarbeide forslag som sendes til DN for faglig gjennomgang.”

Prosessen er tredelt; en del omhandler vurdering av utvidelse av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark i Rana og Rødøy kommuner, en del omhandler revisjon av verneforskriftene og 
verneform på Saltfjellet og en siste del omhandler utarbeidelse av forvaltningsplan for 
områdene. 
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Det meldes med dette oppstart for planarbeidet. Arbeidet omfatter følgende delprosesser:

Revidering av forvaltningsplan for verneområdene på Saltfjellet
Verneforskriftene for verneområdene danner de ytre rammene for forvaltningsplanen. 
Forvaltningsplanen skal klargjøre rammene og sikre en enhetlig forvaltning av 
verneområdene ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell 
tilrettelegging med mer. Gjeldende plan fra 1990 skal nå avløses av en ny plan som skal være 
et vedlegg til verneplanen som vil bli endelig vedtatt i kongelig resolusjon.

En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme 
verneformålet. Gjennom en åpen forvaltningsplanprosess skal vi forsøke å avklare og ta 
stilling til hvordan de ulike verne- og bruksinteressene skal håndteres.

Den nye forvaltningsplanen vil først og fremst omfatte alle områdene Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre i dag har forvaltningsansvar for (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark,
Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat) og
utvidelsesområdene i Rana og Rødøy kommuner.  I tillegg omhandler den også Semska-Stødi 
naturreservat. Dette verneområdet forvaltes av Fylkesmannen i dag, men tas med da det ligger 
midt inne i Midtre Nordland nasjonalparkstyres ansvarsområder.

Forvaltningsplanen vil inneholde følgende hovedkapittel
 Innledning
 Presentasjon av nasjonalparken og forvaltningen
 Beskrivelse av landskap, plante- og dyrelivet med bevaringsmål
 Brukerinteresser og forvaltningsmål
 Forvaltningsoppgaver og tiltak

- Tilrettelegging for bruk (P-plasser ved innfallsporter, merking av stier, 
klopplegging, åpne hytter etc)

- Skjøtselstiltak for å fremme verneformålet (skjøtsel av kulturlandskap, 
granplantinger etc.)

- Motorferdsel (i tilknytning til hytter og næring)
 Saksbehandling

Tidligere oppstart på revisjon av forvaltningsplanen
Fylkesmannen startet arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for verneområdene på 
Saltfjellet ved å sende ut oppstartsmelding 30.08.05. Av ulike årsaker stoppet prosessen opp
etter det var gjennomført folkemøter og kontordager i kommunene. Fylkesmannen hadde da 
mottatt 37 skriftlige innspill, samt muntlige innspill på folkemøter, kontordager i kommunene 
og pr. telefon. Innspillene er oppsummert i vedlegg 1. Innspillene følger den videre prosess og 
vil bli gjennomgått og vurdert i et eget notat.

Utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Utvidelsesområdene har bakgrunn i blant annet St.meld.nr 37 (2000-2001) Om Vasskrafta og 

kraftbalansen der det heter at Etter at Stortinget har handsama denne meldinga, vil 

Regjeringa vurdera desse naturområda på nytt med tanke på å sikra dei gjennom bruk av 

naturvernlova. Fylkesmannen fikk oppdraget med å utrede områdene i 2008, og startet 

arbeidet samme høst. I 2009 ble prosessen satt foreløpig på vent etter vedtak om oppheving av 

den gamle naturvernloven og innføring av naturmangfoldloven. Nye krav i loven medførte at 
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det var behov for å samtidig lage forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og 

oppdatere forskriften i henhold til nytt regelverk. Det kan leses mer om utvidelsesprosessen 

på Fylkesmannens hjemmesider: http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=51194

Fram til prosessen ble satt på vent høsten 2009 fikk vi inn mange innspill og meninger om 

utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i de aktuelle områdene. Vedlagt denne 

oppstartsmeldingen finner du en tabell med liste over innspill. Disse vil bli tatt stilling til i 

prosessen. 

Følgende områder er omfattet av utvidelsesprosessen (se kartvedlegg):

- Elvestrengene i Tespa og Bjøllåga, Rana kommune. 

- Austerdalsvatnet, Rana kommune

- Glomdalen, Rana kommune

- Melfjordens Nordside fra grensen til Rana, Rødøy kommune

De store diskusjonene i prosessen gjaldt avgrensing av utvidelse på Melfjordens nordside. Her 

ønsker ikke Rødøy kommune vern da det vil stoppe Rødøy-Lurøy kraftverks ønske om 

utbygging av Indre og Ytre Stelåga til kraftformål. Statnetts overføringslinje gjennom 

området gjør at nasjonalparken ikke kan utvides helt til sjø. Dersom det foreslås vern vest for 

overføringslinja vil det bli i form av naturreservat eller landskapsvern. 

Det andre området der det er stor diskusjon er området rundt Austerdalsvatnet i Rana. Rana 

kommune ønsker at Austerdalsvatnet ikke omfattes av utvidelse av nasjonalparken med 

bakgrunn i planer for satsning på turisme og kraftutbygging. Fylkesmannen har med bakgrunn 

i kartlegginger, innspill og vurderinger av lovverk vært i tvil om Austerdalsvatnet kan inngå i 

en utvidet nasjonalpark. Dette med bakgrunn i at vannet er senket gjennom tunell fra slutten 

av 1950-tallet. Med bakgrunn i de inngrep som er gjort i Austerdalsvatnet er Fylkesmannen av 

den oppfatning at selve Austerdalsvatnet ikke bør innlemmes i Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark. Vi foreslår derfor å redusere de arealene som blir vurdert for vern i dette 

området, slik at bare områdene nord og vest for Austerdalsvatnet kan innlemmes i 

nasjonalparken. Vi ber derfor om innspill på dette i denne høringen. Dersom det ikke er 

vesentlige innspill som tilsier at området likevel bør vurderes innlemmet i nasjonalparken 

frigis selva Austerdalsvatnet som mulig område for vern etter at denne høringa er avsluttet. Vi 

vil sende ut eget informasjonsskriv om dette til kommune, grunneiere og interessenter. 

Planstatus for området vil således avgjøres av kommuneplanens arealdel og eventuelt 

konsesjonsbehandling etter vannressursloven. Fylkesmannen tar i dette arbeidet ikke stilling 

til utbyggingssakene, men kun stilling til om området egner seg som del av Saltfjellet-

Svartisen nasjonalpark.

Etter kartlegging av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder i 

2010-2011 er det på statsgrunn identifisert et lite (ca 1,5 km2) område, Hávvamåhkke, med 

ekstremrik myr som er kartlagt med særlig viktige verdier som anbefales innlemmet i 

verneområdet. Vi ber i denne oppstartsmeldingen om innspill på om området bør omfattes av 

vern. Se vedlagte kart med verdibeskrivelse av området. 
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Andre grenseendringer er i svært liten grad aktuelt. Det må da være ved konkrete 

kartlegginger av svært viktige verdier eller der det dokumenteres for eksempel at et inngrep 

som skulle ligge utenfor ligger innenfor (altså rene kartfeil).

Resultatet av den forestående prosess forventes å bli et nytt vernevedtak i form av kongelig 
resolusjon med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 35 hvor nye grenser og forskrifter fastsettes 
for verneområdene i Saltfjellet-Svartisen. Av nevnte paragraf framgår at utkast til 
forvaltningsplan skal legges frem samtidig med vernevedtaket. Der det også er aktuelt med 
skjøtselsplan, skal den inngå i forvaltningsplanen.

Oppdatering av verneforskriften for verneområdene på Saltfjellet
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble opprettet for 23 år siden, i 1989, da med hjemmel i 
naturvernloven. Etter den tid har naturvernloven blitt opphevet og erstattet av 
naturmangfoldloven, og det er nye maler for verneforskrifter.

Når Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark eventuelt utvides, kan ikke det nye arealet vernes med 
hjemmel i en opphevet lov. Dette må da enten vernes som et nytt, selvstendig verneområde, 
eller ved en utvidelse der en samtidig oppdaterer den eksisterende verneforskriften etter nytt 
lovverk og nye maler. I dette tilfellet vurderes det siste som den beste løsningen.

Verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark må derfor oppdateres etter ny lov og ny 
forskriftsmal. Da er det også naturlig å oppdatere verneforskriftene for Saltfjellet og 
Gåsvatnan landskapsvernområder og Storlia naturreservat samtidig. Semska-Stødi ligger som 
ei “øy” i Saltfjellet landskapsvernområde, og det er naturlig at det gjøres en vurdering av både 
verneform, verneforskrift og hvem som er forvaltningsmyndighet. Naturreservatene Dypen, 
Blakkådalen og Fisktjørna har så spesielle verneverdier at de blir ikke tatt med i dette 
arbeidet.

I dag er det største vernede arealet nasjonalpark, med et areal på 2 102 km2, mens 
landskapsvernområdene dekker 627 km2 og Storlia og Semska-Stødi naturreservater 36,5
km2. De ulike verneformene har litt forskjellige formål (hentet fra naturmangfoldlovens §§ 
35-37):

 Nasjonalparker er større naturområder som inneholder særegne eller representative 
økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep.

 Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller 
opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også 
kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

 Naturreservater er områder som
a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur
b) representerer en bestemt type natur
c) på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold
d) utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller
e) har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Det kan være aktuelt å vurdere verneformen for deler av disse verneområdene. En eventuell 
endring av verneform skjer på bakgrunn av verneverdier, og dette vil høres på samme måte 
som forvaltningsplanen og forslag til utvidelse i Rana og Rødøy kommuner.
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Gjeldende maler til forskrifter finnes på Fylkesmannen i Nordlands heimeside www.fmno.no,
og dagens verneforskrifter vil så langt som mulig overføres til disse malene. Denne 
oppdateringen av verneforskriften og eventuelt endring av verneform har ikke som hensikt 
verken å gjøre verneforskriftene strengere eller mer liberal, men å oppdatere forskriftene etter 
nytt lovverk og nye maler. Ny kunnskap kan medføre justeringer. 

Prosess
Det startes nå opp en stor og komplisert prosess med mange involverte og ansvarlige, og det 
er viktig med en god samordning mellom Fylkesmannen og Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre for å få en oversiktlig prosess og god fremdrift.

Roller
Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for Blakkådalen, Dypen, Fisktjørna og Semska-Stødi 
naturreservater. Fylkesmannen er også ansvarlig for utvidelsen i Rana og Rødøy kommuner, 
og oppdatering av de eksisterende verneforskriftene og en vurdering av verneform. 
Fylkesmannen har dessuten klagerett på vedtak fattet av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark, Saltfjellet og Gåsvatnan landskapsvernområder og Storlia naturreservat. Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre er ansvarlig for å utarbeide forvaltningsplan for verneområdene 
på Saltfjellet.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ble opprettet etter konsultasjon mellom Sametinget og 
Miljøverndepartementet. Nasjonalparkstyret ivaretar derfor konsultasjonskravet, og trenger 
ikke konsultere med Sametinget/samiske interesser i sin del av prosessen.

Etter konsultasjon mellom Sametinget og Fylkesmannen er det bestemt at det skal opprettes et 
Arbeidsutvalg som skal bistå Fylkesmannen i prosessene med utvidelse i Rana og Rødøy og 
oppdatering av forskriftene. Bakgrunnen for opprettelse av og sammensetning av 
Arbeidsutvalget er beskrevet i avsnittet “Hva er gjort så langt”. Dette arbeidsutvalget skal 
ikke bistå Midtre Nordland nasjonalparkstyre i arbeidet med forvaltningsplanen, men kan gi 
innspill.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har ingen beslutningsrett i det arbeidet som Fylkesmannen 
har ansvar for, og på samme måte har ikke Fylkesmannen beslutningsrett for saker som 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har ansvar for. Imidlertid vil både Fylkesmannen og 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre kunne avgi høringsuttalelse til hverandres planer.

Prosesskrav
Naturmangfoldlovens §§ 41, 42 og 43 fastsetter særskilte bestemmelser om saksbehandling 
ved opprettelse av verneområder, og MD har gjennom sitt rundskriv T-3/99 gitt utfyllende 
bestemmelser til disse saksbehandlingsreglene. Disse er nå under revidering, men gjelder 
fortsatt inntil et nytt rundskriv er på plass.

DN-håndbok nr. 17-2001, revidert september 2010, omtaler rundskrivet. Rundskrivet gjelder i 
utgangspunktet ved opprettelse av nye verneområder, og ikke ved endring eller revisjon av 
gjeldende bestemmelser. Det bør likevel anvendes så langt det er hensiktsmessig også i 
endringssaker og i arbeidet med forvaltningsplaner for store verneområder. Da dette arbeidet 
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omfatter både vern av nye arealer og arbeid med forvaltningsplan, vil hele prosessen følge 
disse retningslinjene.

Konsekvensutredning
Forskrift om konsekvensutredninger er fastsatt ved kongelig resolusjon av 26. juni 2009 i 
medhold av ny plan- og bygningslov av 27. juni 2008 §§ 4-6 og 14-6. Den og 
veiledningsmateriell til den nye forskriften finnes på Miljøverndepartementets nettsider 
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/Planlegging_Plan-
_og_bygningsloven/konsekvensutredninger.html?id=410042). 

Opprettelse av nye nasjonalparker og andre verneområder større enn 500 km2 skal alltid
konsekvensutredes. Nasjonalparker og andre verneområder mellom 250 km2 og 500 km2 skal 
konsekvensutredes dersom planene fører til vesentlig endring i dagens bruk for 
primærnæringene eller lokalt reiseliv. Utvidelsesarealet i Rana og Rødøy er ca 120 km2, og 
utløser dermed ikke kravet til konsekvensutredning. Oppdateringer av verneforskrifter og 
eventuell endring av verneform er heller ikke tiltak som utløser krav om 
konsekvensutredning. 

Det blir derfor ikke gjennomført konsekvensutredninger i disse prosessene. Imidlertid betyr 
ikke dette at konsekvensene ikke skal vurderes, og det vil bli gjort grundig i 
høringsdokumentet.

Konsultasjon med Sametinget/samiske interesser
Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem. 
Denne retten er nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige 
stater artikkel 6. Norge skrev som første land under ILO-konvensjonen i 1990.

Avtale om prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget ble 
underskrevet av kommunal- og regionalministeren og sametingspresidenten 11. mai 2005. 
Prosedyrene ble fastsatt ved kongelig resolusjon 1. juli 2005.

Konsultasjonsprosedyrene forplikter regjeringen, departementer, direktorater og andre 
underliggende statlige virksomheter til å konsultere med Sametinget så tidlig som mulig når 
det vurderes å innføre lover eller tiltak som kan påvirke samiske interesser direkte. Statlige 
myndigheter skal gi Sametinget full informasjon på alle stadier i behandlingen av en sak. 
Målet med konsultasjonene er at det skal oppnås enighet om foreslåtte tiltak.

Den 31. januar 2007 ble det inngått avtale mellom Miljøverndepartementet og Sametinget om 
retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder. Avtalen finnes på 
Miljøverndepartementets internettsider
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/20022003/Stmeld-nr-25-2002-
2003-.html?id=402861).

Dersom Sametinget eller Fylkesmannen krever det, kan det opprettes et arbeidsutvalg (AU). 
Dette er vanlig når det arbeides med større verneområder, og AU ivaretar konsultasjonskravet 
når saken er på lokalt og regionalt nivå. For å sikre at samiske interesser ivaretas skal AU 
være lite, og en stor andel av representantene skal ha samisk bakgrunn. Det skal skrives 
protokoller fra alle konsultasjoner og møter i AU som følger saken helt til vedtak er fattet. 
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AU skal delta aktivt i prosessen når saken er på lokalt/regionalt nivå, og bidra aktivt til 
utarbeidelse av høringsforslag og tilrådning. Når det ikke blir enighet i AU og et flertall av 
AU eller et flertall av de samiske representantene krever det, skal det utarbeides alternative 
forslag som følger prosessen videre.

Hva er gjort så lang?
Før det meldes oppstart, skal det gjennomføres møter med berørte kommuner og Sametinget 
skal konsulteres. Dette ble gjennomført i perioden januar-mai 2012. 

Konsultasjonen med Sametinget ble startet opp i januar 2012, og følgende forslag dannet 
grunnlaget for den videre diskusjonen:

 Det skal opprettes et arbeidsutvalg som omfatter hele prosessen.
 Sametinget foreslår at det eksisterende arbeidsutvalget for verneplan utvidelse av 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana/Rødøy videreføres, og suppleres med tre 
representanter fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre. For å begrense størrelsen på 
utvalget, ble det også foreslått å vurdere om grunneierrepresentantene skulle tas ut.

 Fylkesmannen skulle gjennomføre møter og diskutere dette med kommuner og 
eksisterende arbeidsutvalg før konsultasjonen avsluttes.

 Det viktige for Sametinget er utvidelsesdelen da dette berører nytt areal. Det forventes 
ikke at oppdatering av verneforskriftene for de eksisterende verneområdene får store, 
nye konsekvenser.

I januar-april 2012 ble det gjennomført møter med de berørte kommuner og det eksisterende 
arbeidsutvalget for utvidelsen i Rana og Rødøy der disse temaene ble diskutert. Fra disse 
møtene ble følgende konkludert:

 Det er viktig at det kjøres gode prosesser som inkluderer alle berørte. Det er viktig at 
prosessene har god fremdrift og ikke stopper opp.

 Grunneiere må delta i arbeidsutvalget.

På bakgrunn av dette ble konsultasjonen med Sametinget avsluttet den 14.05.12. Det ble 
vedtatt at et arbeidsutvalg bestående av følgende opprettes:

 Arbeidsutvalget fra den påbegynte utvidelsesprosessen som består av
- Fylkesmannen i Nordland (leder)
- Rana kommune
- Rødøy kommune
- Saltfjellet reinbeitedistrikt
- Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt
- Private grunneiere
- Statskog

 Tre representanter fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre, herav minimum en samisk 
representant.

Mandat for arbeidsutvalget finnes som vedlegg.

Kartlegginger

Det er gjennomført kartlegginger av verneverdiene i de eksisterende verneområdene og 
utvidelsesområdene. Kartleggingene i utvidelsesområdet ble gjennomført i 2007 og 2008, 
mens kartleggingen i de eksisterende verneområdene ble gjennomført i 2010 og 2011.

Følgende kartlegginger er gjennomført i utvidelsesområdene:
 Kartlegging av biologisk mangfold – Miljøfaglig Utredning, 2007
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 Kartlegging av friluftsliv – Polarsirkelen og Salten friluftsråd, 2007
 Kartlegging av kvartærgeologi, karst og grotter – Stein Erik Lauritzen 2009
 Kartlegging av kulturminner – NIKU, 2007
 Kartlegging av landskap – Miljøfaglig Utredning, 2007

Følgende kartlegginger er gjennomført i de eksisterende verneområdene
 Kartlegging av kulturminner på Saltfjellet – NIKU, 2011
 Kartlegging av landskap på Saltfjellet – Aurland naturverkstad, 2011
 Kartlegging av naturtyper på Saltfjellet – Biofokus, 2011
 Kartlegging av zoologiske og ornitologiske verdier på Saltfjellet – EcoFact, 2012

Salten og Polarsirkelen friluftsråd har kartlagt friluftsliv på henholdsvis nordsiden og sørsiden 
av Saltfjellet. Resultatene vil være tilgjengelige i dette arbeidet.

Ikke alle kartleggingsrapportene foreligger på nåværende tidspunkt, men vil bli lagt ut på 
Fylkesmannen i Nordlands og Midtre Nordland nasjonalparkstyres nettsider så snart de er 
ferdige.

Fremdriftsplan
Arbeidet er delt opp i seks forskjellige faser som beskrives nærmere her.

Oppstart: Det sendes ut ei oppstartsmelding der det orienteres om arbeidet som startes opp. 
Oppdraget avgrenses og tidsramme settes. Det er her mulig å komme med innspill innen 
fristen som er satt i oppstartsmeldingen. Det ønskes her innspill på aktuelle tema.

Høring: Det utarbeides ett felles høringsdokument på bakgrunn av verneverdier, innspill, 
lovverk og retningslinjer. Midtre Nordland nasjonalparkstyre/Arbeidsutvalget behandler 
henholdsvis utkast til forvaltningsplan/utkast til utvidelse og oppdaterte verneforskrifter før 
det sendes til faglig gjennomgang til Direktoratet for naturforvaltning. Den faglige 
gjennomgangen skal sikre at forslaget er innenfor lover og nasjonale føringer. Dokumentet 
sendes deretter på felles lokal og sentral høring. Det gjennomføres møter.

Tilrådning: På bakgrunn av innspill til lokal høring utarbeides ei tilrådning til 
utvidelse/oppdaterte forskrifter som behandles av Arbeidsutvalget. Det utarbeides også ei 
skisse til en forvaltningsplan som behandles av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Disse 
sendes samlet til Direktoratet for naturforvaltning. Alle møtereferat, protokoller, alternative 
forslag og høringsinnspill følger saken videre til DN.

Direktoratet for naturforvaltnings behandling: Direktoratet for naturforvaltning 
oppsummerer og gjør justeringer etter sentral høring. Deres tilrådning med skisse til 
forvaltningsplan sendes videre til Miljøverndepartementet. Alle dokumenter sendes med 
videre.

Miljøverndepartementets behandling: MD gjennomfører interdepartemental høring, der 
nødvendige avklaringer gjøres mot de andre departementene. I denne fasen gjennomføres det 
også en konsultasjon mellom Sametinget og MD. Eventuelle tema det tidligere ikke er 
oppnådd enighet om mellom Fylkesmannen og Arbeidsutvalget avklares i denne fasen. 
Vedtak om utvidelse og oppdatering av verneforskrifter vedtas av Kongen i Statsråd.

Sluttføring av forvaltningsplanen: Etter at de endelige verneforskriftene er vedtatt, gjøres 
de siste justeringer av forvaltningsplanen av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Om det er 
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store endringer fra forslaget som var på høring, sendes dette på ny høring. Forvaltningsplanen 
godkjennes til slutt av Direktoratet for naturforvaltning.

Hva skjer Ansvarlig Måned År
Oppstart FM/MIDNOR 06 2012
Møter FM/MIDNOR Høst 2013
Høring oppstartsmelding avsluttes FM/MIDNOR 10 2012
Oppsummering av innspill FM/MIDNOR 12 2012
Utarbeidelse av forslag til utvidelse, oppdatering 
av verneforskrifter og utkast til forvaltningsplan

FM/MIDNOR 01-05 2013

Faglig gjennomgang DN 05-09 2013
Lokal og sentral høring av forslag til utvidelse, 
oppdatering av verneforskrifter og utkast til 
forvaltningsplan

FM/MIDNOR 09 2013

Diverse møter FM/MIDNOR Høst 2013
Høring avsluttes FM/MIDNOR 02 2014
Oppsummering av innspill, justering av forslag FM/MIDNOR 02-06 2014
Oversendelse av tilrådning til DN FM/MIDNOR 06 2014
Behandling DN og oversendelse MD DN ? 2014
Behandling MD og vedtak i statsråd MD ? 2015
Sluttføring av forvaltningsplanen MIDNOR ? 2016?

Tilbakemelding
Oppstartsmeldingen er sendt alle kommuner, offentlige instanser, grunneiere, frivillige 
organisasjoner og andre som kan tenkes å ha interesse i saken. Arbeidet er også kunngjort i 
lokale og regionale aviser.

Innspill sendes til:

Fylkesmannen i Nordland/ Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Moloveien 10
8002 Bodø
fmnopost@fylkesmannen.no

Vi ønsker
- at dere deler den kunnskapen og kjennskapen dere har til området med oss
- at dere sier hva det er viktig å ta hensyn til 
- innspill på viktige tema som bør behandles i forvaltningsplanen
- bruk og ønsker
- innspill på hva som er viktig for å utvikle naturbasert næringsaktivitet i de berørte 

bygdene

innen 1. oktober 2012.

Det er viktig at innspillene grunngis.

Kontaktperson hos Midtre Nordland nasjonalparkstyre er:
Ole Petter Rundhaug (fmnooru@fylkesmannen.no, 952 54 183)
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Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Nordland er:
Kjell Eivind Madsen (fmnokma@fylkesmannen.no, 755 31 585)
Christian Brun-Jenssen (fmnocbj@fylkesmannen.no, 755 31 558)

Bakgrunnslitteratur
Forvaltningsplan for de verna områdene i Saltfjellet. Fylkesmannen i Nordland, 
Miljøvernavdelingen. Rapport 6/90, 63 s.

DN – Håndbok nr. 17 – 2001: Områdevern og forvaltning (Oppdatert 2010).

Vedlegg
1. Oversiktskart
2. Oppsummeringer av innspill så langt – forvaltningsplan
3. Oppsummering av innspill så langt – verneplan utvidelse av Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark i Rana og Rødøy kommuner
4. Kart over Austerdalsvatnet, Rana kommune, med forslag til endret utredningsgrense
5. Kart og beskrivelse av mulig utvidelsesområde Hávvamåhkke, Bodø kommune

Lenker
 Gjeldende forskrifter http://www.lovdata.no/for/lf/index-verne.html
- Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19890908-0893.html
- Saltfjellet landskapsvernområde - http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19890908-0895.html
- Gåsvatnan landskapsvernområde - http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19890908-0894.html
- Storlia naturreservat - http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19980206-0138.html
- Semska-Stødi naturreservat - http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19760820-0012.html

 Forskriftsmaler – lenke kommer
 DN håndbok 17-2008 Områdevern og forvaltning -

http://www.dirnat.no/content/1191/Omradevern-og-forvaltning
 Rundskriv Forvaltning av verneforskrifter 

http://www.dirnat.no/multimedia/45039/Rundskriv-forvaltning-av-
verneforskrifter_endelig2.pdf&contentdisposition=attachment
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Tematisk oppsummering av innspill til forvaltningsplan for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark , Saltfjellet landskapsvernområde, Gåsvatnan landskapsvernområde og 
Storlia naturreservat

Innspillene er kommet inn via folkemøter og åpne kontor rundt om i kommunene, samt 
innspill pr. brev, e-post og telefon. Innspillene/ønskene er delt opp i følgende tema: landskap, 
planteliv, dyreliv, kulturminner, ferdsel, motorferdsel og forurensing. Disse innspillene må ses 
i sammenheng med verneforskriftene for de enkelte områdene; det er ikke gitt åpning for alle 
ønskene her og de kan derfor ikke tillates. Vi viser også til forvaltningsplanen fra 1990. 

Videre vil enkelte innspill ikke bli behandlet ved at det utarbeides retningslinjer for 
forvaltningen, men ved at disse omtales og at det evt. blir nevnt under tiltak.

Landskap
- Stier, bruer og klopper (vedlikehold og nyetablering). Konkrete innspill: Sauvatnan –

Storjord – Kjemåvatnet, Holandsfjorden – Tåkeheimen, Semska – Krukki, Ramskjell –
Tollådalen, bru over Bjøllåga v/ Krukki og bro ved utløpet av Tverrbrennvatnet. 
Standarder for dette

- Postkasser på lett tilgjengelige/populære topper som for å stimulere til friluftsliv
- Hytter: definere vedlikehold, nyetablering og utviding og retningslinjer for dette. 

Konkrete innspill: Ny hytte ved Gila, ny sikringsbu v/ Blakkådalsstua, Tverrbrenstua, 
ombygging av uthus v/Jarbruhytta

- Muligheten for å sette opp nye, private hytter (Djupvatnet)
- Mulighet for å sette opp nye, private gammer (Bukkhågen)
- Ønske om mindre soner med sterk tilrettelegging
- Ønske om opparbeiding av veien til Nordlund fjellgård
- Vedlikehold av traktorvei inn til hytte i Røvassdalen
- Mulighet for å sette opp gjeterhytter i næringer som ikke omfatter reindrift
- Skilting og tilrettelegging i forbindelse med grotter og andre severdigheter
- Oppsett av naust, ”fellesområde”? Konkret eksempel ved Store Gåsvatn, muligens 

Djupvatnet
- Tillatelse til å sette opp nye målepunkter i forbindelse med private, små kraftverk 

lengre ned i vassdragene (utenfor verneområdene)
- Vedlikehold/totalrenovering av eksisterende demninger. Konkret eksempel fra 

Øksenosvatnet
- Grotter: krav om at offentlige turer skal godkjennes av vernemyndigheten. 

Videreføring av den gamle forvaltningsplanens kap. 4.4.8 og 5.2 pkt 24 ønskes. Streng 
forvaltning? Grotter og karst er sårbare naturforekomster som trenger spesiell 
beskyttelse ved stor trafikk

- Rydding av elgposter og oppsetting av jakttårn
- Hytter uten kontrakt: retningslinjer for hva som gjøres med disse
- Etablering av leirplasser, f.eks med gapahuk, bålplass, utedo der terrenget tåler dette
- Barmarkskjøring i forbindelse med reindrift
- Anlegg i forbindelse med reindrift: oppretting, drift og vedlikehold: hva er tillatt og 

hva er forbudt?
- Tilrettelegging til friluftsliv: ønske om at enkelte områder ikke har noen tilrettelegging 

(heller ikke stier, hytter og redningstjeneste) mens andre områder har mer 
tilrettelegging

- Anlegg av havbruksaktivitet som ikke er i strid med verneformålet, eks skjelloppdrett
- Opparbeiding av landingsplass for båt inne i Nordfjorden
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- Hva skal gjøres ved brann innenfor verneområdene? Følge naturlig utvikling eller 
slukke?

- Den gamle telegraflinja: kulturminne eller inngrep – vedlikehold/informasjon eller 
rydding?

- Sette op lavvoer for bruk av reiselivsbedrifter: blir stående mer permanent

Planteliv
- Tidspunkt for hogst: endring fra dagens sommerhogst til vinterhogst? Eventuelle 

retningslinjer? Behov for grunneiers tillatelse. Forskjell mellom foreningshytter, 
private hytter eller hytter i tilknytning til reindrift? Prinsippdiskusjon.

- Hogst ønsket i Nordfjordbotn, i Røvassdalen,
- Uttak av gran (skjøtselstiltak/hogst)
- Lyngpleie
- Muligheter for tang- og tarehøsting
- Uttak av trevirke til samisk sløyd, doudji
- Muligheter til å ta bjørkeris til snarefangst
- Trevirke må kunne selges: ikke forbud mot dette i dag, men med de restriksjoner som 

er vil det neppe bli økonomisk drivverdig å hugge
- Uttak av nedfalt ved

Dyreliv
- Utsetting av fisk: tradisjon – ikke tradisjon og fisketomme vann. Ulik praksis i de 

ulike soner. Registrering av vann hvor det tidligere er satt ut fisk.
- Forbud mot jakt i deler av nasjonalparken, evt utsatt jaktstart og enda senere start på 

jakt med hund
- Forbud mot jakt på fredet rovvilt
- Jakt bør forvaltes etter viltloven

Kulturminner
- Involvering av Nordland fylkeskommune, som er kulturminnemyndighet
- Kulturminner må bevares og restaureres: knyttes til fremdriftsplan med 

ansvarsfordeling
- Gjengroing: skjøtsel av kulturlandskap. Legge til rette for at grunneier kan gjøre dette 

med nødvendig utstyr og økonomisk gevinst
- Skal kulturminner merkes/skiltes? Hvilke kulturlandskap finnes i dag?
- Behov for skjøtselsplaner for drift av kulturlandskap
- Restaurering av fjellgården og kulturlandskapet på Nordlund

Ferdsel
- Allmennhetens adgang må ivaretas
- Frivillige organisasjoners arbeid må få fortsette
- Frivillige organisasjoners fellesturer
- Ikke begrensing på turistforeningas fotturer
- Ferdsel med hest, hund (hundespann og jaktprøver) og sykkel
- Turisttrafikk i Nordfjorden
- Guidede (organiserte) turer: generelle turer, toppturer, turer til spesielle severdigheter 

og tematurer. Antallsbegrensing???
- Søknadspliktige tiltak: omtale og gi retningslinjer
- Guiding/organisert ferdsel: skille mellom områder/soner
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- Krav til autorisering av bedrifter som skal ta med turister inn i området (ikke hjemmel 
for dette)

- Omlegging av kystriksveien ved Holandsfjorden: hvordan skal økt ferdsel/turisme 
behandles?

- Nye hestetraseer: fra Lønsdal og Stødi (begge inn til Sverige), Staupåmoen –
Staupådalen – Lapphytta, Tollådal – Bukkhågen – Riebivaggi – Røssvold, Tverrådalen 
– Bukkhågen

- Kanalisering bort fra verdifulle biologiske områder, eks yngleplass for fjellrev, 
svartisvalmue og andre rødlistearter

Motorferdsel
- Transport av nødvendig varer og utstyr til hytter (både private og foreningshytter): 

antallbegrensing, kjøreforbud deler av døgnet, samordning av kjøring, mulighet for 
forenkling av søknadsprosedyrer, innstramming, nytt prøveprosjekt, antall scootere pr. 
hytte og bruk av slede. Valg av rute (korteste strekning vs kjøring fra egen eiendom)

- Utvidelse av den delen av sesongen det kan kjøres: fra november til første helg i mai 
(krever forskriftsendring)

- Kjøring i forbindelse med næring (saltslikkestein og uttak av ved)
- Mulighet for bruk av ATV/andre barmarkskjøretøy for å ta ut vilt og skada husdyr
- Mulighet for å bruke ATV på traktorveier som finnes i dag
- Funksjonshemmedes muligheter for å benytte scooter (og ATV) til (egne) hytter
- Tillatelse til å kjøre opp skiløyper i verneområdene. Konkrete eksempler: mellom 

Russånes og Ramskjell (gamle Haronløpet)
- Frivillige, humanitære organisasjoners bruk av områdene til øvelser/gjøre seg kjent
- Bruk av båtmotor (også elektrisk) og andre motordrevne installasjoner
- Hvorfor forskjell mellom ulike verneområder i forbindelse med barmarkskjøring på 

opparbeidde veier?
- Bruk av motorferdsel i forbindelse med turistvirksomheter (følgescooter, bruk av 

motorisert ferdsel som en del av det naturbaserte næringsgrunnlaget etc.)
- Skal traseer merkes?
- Forvaltningsplanen skal vise hvilke områder (v Polarsirkelen hotell) hvor det kan 

kjøres i forbindelse med Polarleikene. Utvidelse?
- Transport, både på barmark og på snø, av bevegelseshemmede, skoler og andre 

institusjoner inn til Jarbrufjell

Forurensing
- Deponering av masser fra utedo på stedet
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Annet
- Grenseendringer: forslag om utvidelse ved Tespa, Bjøllåga, Glomdalen, nord for 

Melfjord og ved Engabreen, reduksjon ved Øksenosvatnet og på grunnen til 
Tømmerdal grunneierlag. Vil ikke bli vurdert, med unntak av Tespa og Bjøllåga hvor 
det er politiske signaler på at disse skal innlemmes i nasjonalparken.

- Sonering med ulik restriksjonsgrad
- Hva er formålet med nasjonalparken: beholde naturtilstanden på fredningstidspunktet 

eller la naturen gå sin gang
- Omtale behovet for oppsyn
- Omtale hvordan mangel på reinbeitekonvensjon virker inn på bruken av området
- Omtale av innfallsporter: hva skal finnes her, beskrives som mulige tiltak
- Omtale av hva informasjon skal inneholde og hvordan den skal spres: beskrives som 

mulige tiltak i planen. Involvering av nasjonalparksenteret
- Annen generell informasjon: hva gjelder av annet lovverk?
- Hvordan gi turistbedrifter informasjon om gjeldende lovverk etc for å hindre 

unødvendig slitasje og regelbrudd?
- Aktiv spredning av informasjon fra forvaltningsmyndigheten: informasjonsmøter for 

allmennheten, tematurer etc
- Behov for parkeringsplasser (Ramskjell): omtales som tilretteleggingstiltak
- Hvem har ansvar for åpne hytter og gammer? Klargjøre dette, og vise dette på kart?
- Tiltak: hvilke gammer skal restaureres?
- Hvilken forskning/overvåkning er gjennomført?
- Muligheter for næringsutvikling?
- Bruke parken som turistmål? Synliggjøre potensialet?
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Vedlegg    Oversikt over innspill til verneplan utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Denne tabellen gir en oversikt over de innspill som ble gitt til oppstartsmeldingen for verneplan 

utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark som var på høring i høsten 2008. Det er gitt 

tilbakemelding på innspillene i skriv av 06.01.2009. Innspillene vil bli en del av vurderingen i den 

videre prosessen rundt vurdering av utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana og Rødøy 

kommuner

Delområde Hvem Innspill

Elvestrengene i 
Tespa og Bjøllåga

Rana kommune Vern er i tråd med kommunale planer

Elvestrengene i 
Tespa og Bjøllåga

Grunneiere - Tore Grytangen, 
Kåre Bjellånes, Jonny Larsen 
og Malvin Olsen

Ønsker ikke utvidet vern på privat grunn. I alle 
fall ikke lenger ned enn til grensen for Storlia 
naturreservat

Elvestrengene i 
Tespa og Bjøllåga

Grunneiere - Tore Grytangen, 
Kåre Bjellånes, Jonny Larsen 
og Malvin Olsen

Ønsker mulighet for å ta ut vann fraa 
Tespa/Bjøllåga, jf vannressursloven

Elvestrengene i 
Tespa og Bjøllåga

MiljøEnergi Nordland ønsket å bygge ut elvene. Disse planene er 
skrinlagt

Elvestrengene i 
Tespa og Bjøllåga

Naturvernforbundet i 
Nordland og Erlend Vold Enget

Storlia NR bør inlemmes i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark

Blakkådalen NVE Overføringen av vann til Storglomvatnet gjør 
at området ikke engner seg som nasjonalpark

Blakkådalen Naturvernforbundet i 
Nordland og Erlend Vold Enget

Overføring av vann til Storglomvatnet uikke til 
hinder for vern som nasjonalpark

Blakkådalen Erlend Vold Enget Blakkådalen NR bør innlemmes i 
nasjonalparken

Austerdalsvatnet NVE Verneprosessen må ta stilling til 
kraftutbyggingsplan for Austerdalsvatnet

Austerdalsvatnet Rana kommune Ønkser ikke vern av Austerdalsvatnet

Austerdalsvatnet MiljøEnergi Nordland Ønsker kraftutbygging og turismesatsning 
(prosjekt Kneisen)

Austerdalsvatnet Grunneiere - Larsen og 
Svartisdal

Ønsker kraftutbygging og turismesatsning 
(prosjekt Kneisen)

Austerdalsvatnet Naturvernforbundet i 
Nordland

Austerdalsvatnet bør vernes. Eksisterende 
tunell bør tettes. 

Austerdalsvatnet Erlend Vold Enget Austerdalsvatnet bør vernes. Svartisvatnet 
bør også innlemmes i vern

Glomdalen NVE Glomåga er vernet vassdrag. Vern i henhold til 
naturmangfoldloven vil styrke vernet. 

Glomdalen Norsk Grotteforbund Store grotte og karst områder, ønsker også 
større utrednignsområde i Glomdalen 
(Burfjellområdet)

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Grunneiere - Martin Mikalsen 
og Tore Ytterdahl

Ønsker utbygging av Nattmoråga

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Rødøy kommune, Grunneier 
Jan Ivar Iversen og Rødøy
Lurøy kraft

Ønsker utbygging av Indre og Ytre Stelåga

Melfjordens 
nordside med 

Rødøy kommune, innspill 
folkemøte

verneplan må ikke hindre framtidig 
framføring av vei fra Rødøy til Rana. 
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Vedlegg    Oversikt over innspill til verneplan utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Storvatnområdet

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Grunneiere - Frode Forsmo, 
Bjørn Eivind Eliassen og Jan 
Ivar Iversen

Vedhogst 

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Grunneier Frode Forsmo tapt mulighet for hyttebygging

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Grunneier Frode Forsmo kraftutbygging

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Statnett SF Må ha mulighet til å parallellføre framtidig ny 
420 kV ved siden av eksisterende

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Naturvernforbundet i 
Nordland og Erlend Vold Enget

betydleige verneverdeir. Ønsker området 
vernet

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Nord-Norsk vindkraft ønsker å bygge ut Seiskallåfjellet vindpark. 
Verneplanen må ikke påvirke dette. 

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Grunneier Jan Ivar Iversen  ønsker å bygge ny hytte som erstatning for 
eksisterende hytte.

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Grunneiere - Bjørn Eivind 
Eliassen, Frode Forsmo

Motorisert ferdsel 

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Grunneier Kristine Nordvik Nasjonalparken er stor nok, vern hindrer 
næringsutvikling

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Grunneier Turid Henriksen Innspill angående eiendomsforhold

Melfjordens 
nordside med 
Storvatnområdet

Rødøy FrP Går imot vern. Ønsker fri juridisk bistand for 
alle berørte grunneire for korrekt erstatning, 
hurtigående bilferge som betjener alle øyene i 
kommunen, tunell fra Strømdal til Nordfjord 
med bru over Nordfjorden og vei til 
Melfjorden og ingen restriksjoner på 
utbygging av vindkraft i nærliggende områder
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Saltfjellet-Svartisen
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Alternativ utredningsgrense for området
Austerdalsvatnet i Rana kommune
Verneplan utvidelse av
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Rutenett 5 km

Eksisterende grense nasjonalpark
Opprinnelig utredningsområde
Forslag til endret utredningsgrense 2012
Alternativt forslag foreslått i arbeidsutvalget 
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Forskriftsmal for naturreservater   
 
 

Forskrift om verneplan for… /vern av… naturreservat i… kommune i … fylke  
 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon … med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av 
naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. 
 
 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur… / 
representerer en bestemt type natur… / har særskilt betydning for biologisk mangfold i form av… / 
utgjør en spesiell geologisk forekomst… eller har særskilt naturvitenskapelig verdi i form av… 
 
Beskrivelse av området …   
 
 
§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr:  
… i … kommune: 
… i … kommune:  
 
Naturreservatet dekker et totalareal på… dekar, hvorav (ca)… daa er landareal/sjøareal. 
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk… datert Miljøverndepartementet…  
De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 
koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i … kommune, hos Fylkesmannen i… fylke, i Direktoratet for 
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter 
grensemerking. 
 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av 
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avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er 
forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt.  
f) … 

 
 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  
e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  
f) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg.  
g) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlig fysiske endringer i forhold til verneformålet.  
h) … 

 
 
 
§ 5 Regulering av ferdsel  
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.  
b) (Utenom eksisterende veier/stier er…) bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 
c) … 

 
 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 
verneområdet i forkant av kjøring.  

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. 
Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 
forvaltningsmyndigheten.   

d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 
terrenget.  

e) … 
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§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d) (teltleirer, arrangementer mv) 
b) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.  
c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgradering/fornyelse av kraftledninger.  
d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
f) … 
g) … 

 
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet 
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven § 48.  
 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med 
naturmangfoldloven § 47.  
 
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan/skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Forskriftsmal for landskapsvernområder 
 
 
 

Forskrift om vern av ........landskapsvernområde i ........kommune i ........fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon .......................med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens 
mangfold ( naturmangfoldloven ) § 34 jf § 36 og § 62.  Fremmet av Miljøverndepartementet. 
 
 
§ 1. Avgrensning 
 Landskapsvernområdet berører følgende gnr/bnr: 
…………………kommune: 
…………………kommune: 
 
Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca.…….... km², hvorav ca …. km² er sjøareal. 
 
Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk ……………, datert 
…….Miljøverndepartementet,...........……..20....….De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i 
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i …………………..kommune, hos Fylkesmannen i ………, i Direktoratet for 
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
 
Dersom landskapsvernområdet strekker seg over flere kommuner må det spesifiseres hvilke gårds- og bruksnummer 
som hører til hvilken kommune. 
 
Med sjøareal menes saltvann. Totalarealet inkluderer ferskvann. 
 
 Forskriften med kart skal oppbevares i alle berørte kommuner. Når det gis egne bestemmelser for spesielle 
delområder, skal disse områdene fremgå av kart. Knekkpunktene blir koordinatfestet som ledd i grensemerking. Når 
jordskifteretten har gjennomført en grensegangssak lager de et jordskiftekart. Det er kun dette kartet det vises til i 
forskriften, og ikke eventuelle kart laget av andre enn jordskifteretten. 
 
 Forskriften med kart skal oppbevares i alle berørte kommuner. 

 
 
 
§ 2. Formål 
 Formålet med ……………………..landskapsvernområde er å ta vare på et natur- eller kulturlandskap av 
økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også 
kulturminner som bidrar til landskapets egenart.  
 
Variasjonsbredden av naturtyper og landskap…/ natur preget av menneskers bruk gjennom tidene (kulturlandskap) 
eller som også har kulturhistoriske verdier, og tilrettelegging for bruk som bidrar til å opprettholde naturverdiene…/ 
økologiske og landskapsmessige sammenhenger nasjonalt og internasjonalt…/ 
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................………………………………………………………………… 
I delområde A………………… 
I delområde B………………… 
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Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
 
 
 
Landskapsvernområder opprettes med hjemmel i naturmangfoldloven § 36 som angir hvilke områder som kan vernes 
som landskapsvernområde. Dette er områder som  
a) er et natur- eller kulturlandskap                                                                                                                                              
b)landskapet har økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller være identitetsskapende. 
 
Formålet med opprettelsen av verneområdet skal gå frem av verneforskriften, og det skal angis så konkret som 
mulig. I dette ligger at det må gjøres rede for hvilke natur – og kulturverdier som ønskes ivaretatt. Målet med vernet 
må i det minste ligge innenfor ett eller flere av målene i § 33, men det må angis mer detaljert i lys av det enkelte 
områdets egenskaper og karakter. 
 
Dersom det foreligger kulturminner som preger landskapet, bør disse også fremgå av verneformålet. 
 
For noen områder kan det være aktuelt med forskjellige bestemmelser innenfor ett og samme verneområde. Dette 
kan f.eks. markeres i forskriftene med sone A og sone B. Hvis det er aktuelt med flere soner innenfor verneområdet, 
bør det spesifikke for hver sone fremheves.  
 
Mange landskapsvernområder har betydning for friluftsliv. Det kan tas inn i formålsbestemmelsen at området skal 
kunne brukes til friluftsliv.  
 
I områder med samiske interesser skal følgende formulering inngå som en del av formålet med vernet: ”Formålet 
omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.” 
 

 
 
 

§ 3. Vernebestemmelser 
 
I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets særpreg eller 
karakter vesentlig. Pågående virksomhet kan fortsette og utvikles innenfor rammen av første punktum. Det skal 
legges vekt på den samlede virkningen av tiltak i området. 
 
 
1. Landskapet 
 
1.1 Inngrep i landskapet 
1.1 Med de unntak som følger av forskriften pkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vesentlig kan endre eller 
virke inn på landskapets særpreg eller karakter herunder vegbygging, oppføring og ombygging av varige eller 
midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av 
oppdrettsanlegg, vassdragsregulering, opplag av båter, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og 
fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, 
nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, 
opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.  
 
 
1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for: 
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet. Vedlikehold skal skje i 
samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet.   
b) vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan. 
c) vedlikehold av eksisterende veier i samsvar med tilstand på vernetidspunktet og retningslinjer fastsatt i     
forvaltningsplan.  
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d) drift og vedlikehold av jordbruksarealer i delområde….Retningslinjer for drift fastsettes i forvaltningsplan. 
e) anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding i delområde… 
f) drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og nødvendig istandsetting ved akutt utfall. 
g) oppgradering/fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når 
dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. 
 
 
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) ombygging  
b) utvidelse av bygninger, eller oppføring av frittstående bygning som kun skal benyttes til uthus/utedo  
c) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
d) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige til jordbruksformål i delområde… 
e) tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport av skogsvirke i delområde……. 
f) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av reindrift.  
g) bygging av bruer og legging av klopper. 
h) oppsetting av skilt og merking av stier. 
i) uttak av sand/skjellsand til eget bruk etter retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan. 
j) oppgradering/fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer som ikke faller inn underpkt. 1.2 g). 
k) Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk. 
l) Oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdselen til sjøs 
 
Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet, 
 
 
1.1 Eksemplifiseringen under dette punktet skal være typiske eksempler på ulovlige tiltak/inngrep. Unntak fra 
forbudene er vist gjennom generelle unntak i pkt. 1.2 og spesifiserte dispensasjonsbestemmelser i pkt. 1.3. 
Opplistingen av forbud skal være så konkret som mulig og tilpasses det enkelte verneområdet. I forskriftene til 
landskapsvernområder som ikke inneholder ferskvann, sjøområder eller som ikke grenser til vann, vil det f.eks. ikke 
være aktuelt å ha med punktet ”opplag av båter”. Det er bare aktuelt med en særskilt beskyttelse av kulturminner 
mot skade og ødeleggelse dersom kulturminner er en del av verneformålet. At opplistingen ikke er uttømmende 
innebærer et forbud mot liknende inngrep i landskapet. 
 
1.2 Generelle unntak bør beskrives og avgrenses presist. Det finnes mange eksempler på at “lovlige” tiltak, 
gjennomført over en rekke år, samlet innebærer uheldige endringer av landskapet. 
 
Gjennom å knytte bestemmelsene til en forvaltningsplan vil man bygge inn noe fleksibilitet i vernereglene. Det kan 
f.eks. være behov for justering eller tilpasning til nye driftsmetoder når en forvaltningsplan skal revideres. 
 
Unntaket for nødvendig gjerding gjelder for bufe.. 
 
Vedlikehold av bygninger er tillatt. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse. Det kreves ikke tillatelse til 
bruksendring etter verneforskriften selv om vedlikehold eller ombygging gjøres med sikte på endret bruk. 
Bruksendring krever imidlertid ofte tillatelse etter plan- og bygningsloven og søknad om bruksendring må da skje på 
vanlig måte. 
 
Vedlikehold av eksisterende veier må skje på en slik måte at vegen ikke endrer karakter. Det vil normalt være tillatt 
med nødvendig grusing og grøfting langs veger, men ikke endring til annet dekke som f.eks. asfalt. Nærmere 
retningslinjer for vedlikehold bør fastsettes gjennom forvaltningsplanen. 
 
1.2.b) Som vedlikehold av skiløyper regnes manuell rydding av traséer, som f. eks fjerning av greiner eller kvister.  
 
1.2 d) innebærer at det skal være adgang til normal jordbruksdrift på jordbruksarealer, inklusivt vekstskifte på 
fulldyrket mark. Det er imidlertid ikke adgang til innføring av nye plantearter som gjelder forsøksdrift, 
genmodifiserte planter eller andre plantearter som kan redusere verneområdets verdi gjennom spredning.  
 

Side 54



Det må vurderes konkret hvorvidt det i forskriften skal åpnes for oppgradering/fornyelse av både kraftanlegg og 
kraftlinjer, eller bare kraftlinjer. 
 
1.2 g) Med økning av linjetverrsnitt forstås økning i diameter på kabel. Økning/endring av størrelse på stolper 
omfattes ikke og er tiltak som må omsøkes. 
 
 
1.3 Tillatelse til inngrep skal bare kunne gis etter en grundig vurdering av konsekvenser på kort og lang sikt. 
Retningslinjer for dispensasjonspraksis skal trekkes opp gjennom arbeidet med forvaltningsplan, jf. forskriften § 5. 
 
Med ombygging menes bygningsmessige endringer innenfor eksisterende grunnflate. Innvendig ombygging er tillatt 
uten søknad. Bruksendring krever ikke tillatelse etter verneforskriften, jf. ovenfor. 
 
Bygning for uthus/utedo kan ikke oppføres med det formål å utvide overnattingskapasitet. 
 
Tillatelse til oppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade vil normalt bli gitt. Det skal 
imidlertid settes krav til plassering/tilpasning til terreng, utforming av bygning osv. 
 
Tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport skal kun skje ved enkle inngrep som er nødvendige for 
fremkjøring av skogsvirke. Det er viktig å redusere/hindre varige markskader gjennom fornuftige trasévalg og riktig 
tilpasset maskinbruk. 
 
I samiske områder åpnes det for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av bygninger som er 
nødvendig for utøvelse av reindrift. Det er behovet i forbindelse med selve reindriftsnæringen som skal vurderes i det 
enkelte tilfelle. 
 
Med lokal byggeskikk menes den byggeskikk som er utbredt i området. 
 
 
2. Plantelivet 
 
2.1 Beskyttelse av plantelivet 
Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter 
vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt. For dyrka mark gjelder forbudet mot innføring av nye plantearter 
kun plantearter som gjennom spredning kan redusere verneområdets verdi. 
 
 
2.2 Beiting 
Beiting er tillatt.  
 
 
2.3 Hogst av ved 
Hogst av ved til eget bruk og til hytter og støler i landskapsvernområdet er tillatt. Hogst skal skje som plukkhogst. 
Særmerkede, dekorative og døde trær som preger landskapet skal ikke hogges.  
 
 
2.4 Skogsdrift 
Skogsdrift kan skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal normalt bygge på 
følgende retningslinjer: 
 
   - lukkede hogstformer bør benyttes 
   - områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares 
   - bekkedaler, urskogslommer, koller og tiurleiker skal bevares 
   - edellauvskog og arealer med fuktskog skal ikke hogges 
   - etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse 
   - ved behov kan suppleringsplanting av stedegne treslag benyttes 
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2.1 Plantelivet er ikke fredet, men skal ihensyntas ved bruk av området. Det er ikke forbud mot å plukke blomster, 
bær og sopp mv. Dette gjelder såfremt det ikke er innført biotopvern etter naturmangfoldloven § 38. Innføring av nye 
plantearter innebærer bl.a. et forbud mot skogreising og treslagskifte. 
Det er ikke adgang til innføring av nye plantearter som gjelder forsøksdrift, genmodifiserte planter eller andre 
plantearter som kan redusere verneområdets verdi gjennom spredning.. Det bør derfor gå frem av 
forvaltningsplanen hvilke plantearter som kan være uheldig for vernområdets verdi.  
 
2.2 Bruk av et område til beite er normalt ikke noe problem. En rekke steder vil også beite være ønskelig for å 
opprettholde landskapsverdiene. Eventuelle konflikter om beitebruk skal forsøkes løst i minnelighet. Hvorvidt det 
skal tas inn en bestemmelse som åpner for at Direktoratet for naturforvaltning ved særskilt forskrift skal kunne forby 
beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet må vurderes konkret i forbindelse med den enkelte forskrift. 
 
2.3 Hogst av ved til eget bruk er tillatt. Med ”eget bruk” menes vanlig privat forbruk til vedfyring, ikke bruk av ved 
til store fyringsanlegg eller uttak for salg. Ved behov kan det vurderes om uttak av ved kun skal være tillatt for hytter 
og støler i verneområdet. Motorisert transport krever særskilt tillatelse etter pkt.6.3 c). 
 
2.4 Dette punktet regulerer skogsdrift. Grunneier, skogeierforening og andre kan fremme forslag til slik plan. For de 
områder hvor opprettholdelse av eksisterende skogbilde er en del av verneformålet, skal lukkede hogstformer 
benyttes. Det skal ikke etableres skog som ”uniformerer” landskapet, uten at dette er til hinder for at det plantes 
gran i eksisterende granskog. Skogsdriften skal legge til rette for bevaring av skogens biologiske mangfold, et variert 
og flersiktet skogbilde - og et stabilt landskapsbilde. Nødvendig motorferdsel skal avklares i planen. 
 
 
 
 
3. Dyrelivet 
 

a)  Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk er tillatt. 
 

 
Det er ikke fastsatt særskilte bestemmelser om jakt og fiske innenfor landskapsvernområdet. Her gjelder vanlige 
bestemmelser etter viltloven, samt lakse- og innlandsfiskloven. 
 
For transport av storvilt gjelder bestemmelsene i pkt.6.2 c) og 6.3 f). 
 
 
 
4. Kulturminner 

 
4.1 Vern av kulturminne  
       Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes dersom 
det kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. 
 
4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
 
 
5. Ferdsel 
 
5.1 Generelt om ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
 
5.2 Sykling og organisert bruk av hest 
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Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier, samt traseer som er godkjent for slik bruk i 
forvaltningsplanen, jf. § 5. 
 
5. 3 Ferdsel som kan skade naturmiljøet 
Organisert ferdsel og ferdselsformer som ikke skjer til fots må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten 
dersom det kan skade naturmiljøet. 
 
Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplanen, jf. § 5. 
 
5.4 Regulering av ferdsel 
Innenfor nærmere avgrensa deler av landskapsvernområdet kan Direktoratet for naturforvaltning ved særskilt 
forskrift regulere eller forby ferdsel som ikke skjer til fots og som kan skade naturmiljøet. 
 
 
5.5 Omlegging av stier 
Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av 
stier og løyper. 
 
 
5.6 Generelle unntak for ferdsel 
Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med 
ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
 
 
5.1 og 5.3 Utgangspunktet er fri ferdsel i utmark. Restriksjoner på organisert ferdsel og ferdselsformer som ikke 
skjer til fots er tatt inn for å sikre en dialog mellom brukere og forvaltning og gi forvaltningsmyndigheten mulighet 
for å styre uheldig ferdsel slik at det ikke oppstår konflikter i forhold til dyrelivet og sårbar natur. 
 
I St.prp. nr. 65 (2002-2003) har Regjeringen lagt til grunn at den opplevelsesverdi urørt natur i våre fjellområder 
representerer, skal være grunnlag for økt turistmessig bruk og verdiskapning i fjellbygdene. Det vil innefor rammene 
av verneforskriften være mulig å drive med ulike reiselivsrelaterte aktiviteter som guiding, fjellføring og annen 
organisert turvirksomhet. Dette uavhengig av om virksomheten er kommersiell eller ikke-kommersiell. Det 
avgjørende i forhold til verneforskriften er virksomhetens virkning på verneverdiene, landskap og elementer som har 
betydning for landskapsbildet.  
 
Utviklingen viser at turoperatører kan utvikle reiselivstilbud som over tid kan bli en trussel mot verneverdiene. 
Kontroll med større arrangementer og noen former for organiserte turer kan derfor virke forebyggende mot 
slitasje/skade på vegetasjon eller forstyrrelse av dyreliv. Unødvendig regulering/kontroll skal unngås og faste 
arrangementer bør kunne få flerårige dispensasjoner hvis det ikke oppstår konflikter i forhold til naturmiljøet. 
Forvaltningsplanen skal avklare hvilke typer organisert ferdsel og ferdselsformer som krever særskilt tillatelse, slik 
at en sikrer dialog for å unngå konflikt med verneverdiene. Det er bare ferdsel som ikke skjer til fots som kan 
reguleres i medhold av pkt.5.3.  
 
Gjennom arbeidet med forvaltningsplan må områdets sårbarhet, mulighetene for kanalisering av ferdsel, behov for 
tilrettelegging osv. vurderes. 
 
5.2 I landskapsvernområder hvor det eksisterer veger, skal det fremgå av forskriften at sykling på veiene er tillatt. 
Med traseér menes stitraséer, løypetraseér og kjørespor. 
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6. Motorferdsel 
 
6.1 Forbud mot motorferdsel 
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
 
 
6.2 Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for:  
a) motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- 
og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring. 
b) motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer. 
c) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt elg og hjort. 
d) bruk av motor på båt i forbindelse med fiske i sjø over 2 km². 

e) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineier eller 
reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være 
lovlig. 
f) motorferdsel i samsvar med plan for skogsdrift som er godkjent etter pkt 2.4. 
g) motorferdsel på veger i sone …… som er avmerket/godkjent i forvaltningsplan. 
h) motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftlinjer og kraftanlegg. Det skal i ettertid sendes melding til 
forvaltningsmyndigheten. 
i) motorferdsel for uttransport av syke/skadde bufe og tamrein i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant 
av kjøring.  
j) motorferdsel for transport av gjerdemateriell 
 
 
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) øvingskjøring for formål nevnt i pkt 6.2 a). 
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med bufehold. 
c) motorferdsel i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3. 
d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og støler. 
e) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til byggearbeid og vedlikehold på 
bygninger, anlegg og innretninger. 
f) bruk av luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort. 
g) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. 
h) motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av eksisterende kraftlinjer og 
kraftanlegg. 
i) motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av veg 
j)motorferdsel på snødekt mark eller langs eksisterende traktorveg o.l for varig forflytningshemmede til egen hytte i 
samsvar med forvaltningsplan 
 
 
 
6.1 Begrepet landing og start omfatter også de tilfeller der et helikopter står like over bakken i hensikt å laste eller 
losse. Likeledes rammes også landingsøvelser uten å lande. 
 
6.2 Lov om motorferdsel gjelder i tillegg til disse bestemmelsene. Det kan derfor være tilfeller hvor det også må 
innhentes tillatelse etter lov om motorferdsel.  
 
Verneforskriftene endrer ikke grunneiers rett til å begrense ytterligere, ev. nekte, motorferdsel på egen grunn. 
 
6.2 bokstav e) SMS anses ikke som tilstrekkelig dokumentasjon/avtale for at kjøring skal være lovlig. 
 
6.3 Aktuelle unntak må være gjenstand for en konkret vurdering. 
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Med ”bruk av luftfartøy” menes start og landing med helikopter når forskriften ikke inneholder et forbud mot 
lavtflyving. 
 
Unntak for øvingskjøring tas bare inn i områder hvor det er behov for såkalt kjentmannskjøring. 
 
Dispensasjoner omfatter ikke bruk av følgescooter. Det er generelt ikke grunnlag for å gi tillatelse til bruk av 
følgescooter. 
 
For reindrifta legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser med grunnlag i godkjent distriktsplan etter 
reindriftsloven slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.   

 
 

Som varig forflytningshemmet regnes den som ved legeerklæring kan dokumentere at han eller hun på grunn av 
medfødte fysiske problem, sykdom eller alvorlige skader, fysisk er ute av stand til å forflytte seg utenfor vei, og at 
dette ikke er en forbigående tilstand. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er forflytningshemmet 
omfattes ikke av reglen. 

 
 
7. Forurensning 
 
7.1 Forbud mot forurensning 
Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. 
 
 
7.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
Bruk av sand og liknende til snøsmelting. 
 
 
7.3 Støy 
Unødvendig støy skal unngås.  
 
 
7.1 Hovedregelen er at avfall skal tas med ut av området. I noen tilfeller kan det likevel være hensiktsmessig at noe 
avfall brennes for å redusere transportbehovet. Brenning av avfall krever normalt også tillatelse etter 
forurensningsloven. 
 
Forbud mot bruk av kjemiske midler rammer ikke bruk av plantevernmidler som ledd i en normal jordbruksdrift på 
jordbruksarealer. 
 
7.2 Det kan gis tillatelse til bruk av sand og jord mv. til snøsmelting. Bestemmelsen åpner ikke for bruk av kalk.  
 

 
 
 
§ 4. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 
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I naturmangfoldloven § 48 er det gitt en ny generell dispensasjonsbestemmelse som også er gitt virkning for 
verneforskrifter etter naturvernloven. At bestemmelsen gjelder for eldre vernevedtak medfører at generelle 
dispensasjonsregler i verneforskrifter etter naturvernloven er satt ut av kraft. De spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelsene gjelder fortsatt. 
 
I direktoratets rundskriv november 2001, revidert 2010 ”Forvaltning av verneforskrifter er det gitt veiledning til 
innholdet i de generelle dispensasjonsbestemmelsene. 
 

 
 
 
§ 5. Forvaltningsplan 
 Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, 
informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning. 
 
 
Utkast til forvaltningsplan skal legges frem samtidig med vernevedtaket. Dersom det er utarbeidet en skjøtselsplan 
for området, skal denne inngå i forvaltningsplanen. 
 
Forvaltningsplaner skal vise hvordan forskriftene skal praktiseres og være et hjelpemiddel for 
forvaltningsmyndigheten i den daglige forvaltningen av verneområdet. Målsettingen er å kunne styre 
aktiviteter/virksomhet innenfor et verneområde slik at det ikke oppstår unødvendige konflikter mellom ulike 
brukerinteresser. De retningslinjer som trekkes opp i en forvaltningsplan må ligge innenfor rammen av forskriftene. 
 
For bedre å kunne sikre verneverdiene og styre brukerinteressene kan det være hensiktsmessig å dele inn et 
verneområde i forvaltningssoner. I slike soner kan det i forvaltningsplanen anbefales forskjellig 
dispensasjonspraksis.  
 
Forvaltningsplaner skal rulleres med jevne mellomrom, og/eller etter behov. En plan skal rulleres minst hvert 10 år. 
 

 
 
 
§ 6. Skjøtsel 
 Forvaltningsmyndigheten eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 
 
 
Hjemmel for skjøtsel av verneområder følger av naturmangfoldloven § 47. Det følger av denne bestemmelsen at 
skjøteselstiltak er tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 
herunder tiltak for å kanalisere ferdsel, fjerning av vegetasjon eller fremmede treslag og restaurering etter 
naturinngrep. Forvaltningsmyndigheten skal, hvis mulig, inngå avtale med grunneieren om at denne utfører 
nærmere bestemte skjøtselstiltak. Eier eller rettighetshaver skal så vidt mulig varsles om skjøtselstiltak på forhånd, 
og økonomiske fordeler ved gjennomføring av skjøtselstiltak tilfaller grunneieren eller rettighetshaveren. Beslutning 
om iverksetting av tiltak er ikke et enkeltvedtak 
 

 
 
 
§ 7. Forvaltningsmyndighet 
 Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 
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Forvaltningsmyndighet for et verneområde innebærer ansvar for å sikre en utvikling i tråd med verneformålet. 
Forvaltningsmyndigheten har som oppgaver å behandle søknader om dispensasjoner, utarbeide forvaltningsplaner, 
organisere oppsyn i samråd med SNO, vurdere skjøtselstiltak, samarbeide med andre myndigheter, lag og 
organisasjoner og holde kontakt med ev. rådgivende utvalg.  
 
Direktoratet for naturforvaltning er delegert myndighet til å fastsette hvem som skal være forvaltningsmyndighet for 
et verneområde.  
 

 
§ 8. Rådgivende utvalg 
 Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet. 
 
 
Et rådgivende utvalg skal bistå forvaltningsmyndigheten med råd og uttalelser i aktuelle forvaltningsspørsmål. 
Sammensetningen av slike råd må vurderes bl.a. ut fra brukerinteressene og forvaltningsmessige utfordringer. I 
samiske områder skal samiske interesser være representert i rådgivende utvalg. 
 
 Rådgivende utvalg bør som hovedregel oppnevnes for hele verneområdet. 
 

 
 

 
§ 9. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
 
 
Ikrafttredelse av forskriften vil normalt være dato for vernevedtaket, dvs når vedtaket blir truffet av regjeringen ved 
kgl. res. 
 
Dersom tidligere forskrift skal oppheves, angis ”Fra samme tidspunkt oppheves forskrift [dato] nr… om… ”.  
Forskrifter om midlertidige vernevedtak oppheves særskilt av Miljøverndepartementet. 
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Forskriftsmal for nasjonalparker  
 
 
 

Forskrift om vern av ..........nasjonalpark i ............kommune i ..............fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon ..........................med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 
mangfold (naturmangfoldloven ) § 34 jf.§ 35 og § 62.  Fremmet av Miljøverndepartementet 
 
§ 1. Avgrensning 
 Nasjonalparken berører følgende gnr/bnr: 
................kommune: 
................kommune: 
 
Nasjonalparken dekker et totalareal på ca.................. km², hvorav ca …. km² er sjøareal. 
 
Grensene for nasjonalparken fremgår av vedlagte kart i målestokk …………., datert 
Miljøverndepartementet............20...... De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i ........................................... kommuner, hos Fylkesmannen i ……….., i 
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter 
grensemerking. 
 
 
Dersom nasjonalparken strekker seg over flere kommuner må det spesifiseres hvilke gårds- og bruksnummer som 
hører til hvilken kommune. 
 
Med sjøareal menes saltvann. Totalarealet inkluderer ferskvann. 
 
Knekkpunktene blir koordinatfestet som ledd i grensemerking. Når jordskifteretten har gjennomført en 
grensegangssak lager de et jordskiftekart. Det er kun dette kartet det vises til i forskriften, og ikke eventuelle kart 
laget av andre enn jordskifteretten. 
 
Forskriften med kart skal oppbevares i alle berørte kommuner. 
 

 
§ 2. Formål 
 Formålet med …………………..nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder særegne 
og/eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep. 
 
 
…variasjonsbredden av naturtyper og landskap…/ arter og genetisk mangfold…/større intakte 
økosystemer.......................................................................................................................................................................
.........................................................................…………………………………………………………………………
……………… 
Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
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Nasjonalparker opprettes med hjemmel i naturmangfoldloven § 35 som angir hvilke områder som kan vernes som 
nasjonalpark. Dette er områder som  
a) er et større område 
b) fremstår som et naturområde i motsetning til kulturlandskap 
c) inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap 
d) er uten tyngre naturinngrep. 
 
Vilkårene om særegne eller representative økosystemer eller landskap er alternative vilkår, noe som betyr at det er 
tilstrekkelig at ett av alternativene er oppfylt. Formålsbestemmelsen må beskrive hvilke(t) av alternativene som er 
oppfylt for den aktuelle nasjonalparken. 
 
I den enkelte verneforskrift skal det tas utgangspunkt i målene for områdevern slik de er beskrevet i § 33, men 
målene med vernet må beskrives mer detaljert, dvs at det må angis så konkret som mulig og gjøres rede for hvilke 
natur- og kulturverdier som ønskes ivaretatt og den tilstand som ønskes oppnådd med vernet. 
 
Formålet skal tillegges stor vekt ved fortolkningen av verneforskriften, og det er viktig av formålet blir beskrevet på 
en slik måte at det gir veiledning for forvaltningen av området. 
 
Geologiske lokaliteter vil også kunne være et viktig vernemotiv. Likeledes er det i mange nasjonalparker viktig å 
fremheve kulturminner som landskapselement. 
  
Friluftsliv har en sentral posisjon i de fleste nasjonalparker, og bør normalt tas inn som en del av verneformålet. 
 
I områder med samiske interesser skal følgende formulering inngå som en del av formålet med vernet: ”Formålet 
omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget”. 
 
 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
 
I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning 
er en forutsetning for å ivareta verneformålet. 
 
1. Landskapet 
 
1.1 Vern mot inngrep i landskapet 
Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og 
innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, 
gjerding, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging 
boring, bryting av stein, mineraler og fossiler, fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering 
og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og 
klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 
 
1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for: 
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring. Vedlikehold skal skje i samsvar 
med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.  
b) vedlikehold av stier, skiløyper, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan. 
 
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) ombygging 
b) mindre utvidelse av bygninger, eller oppføring av frittstående bygning som kun skal benyttes til uthus/utedo 
c) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
d) bygging av bruer og legging av klopper. 
e) oppsetting av skilt og merking av stier. 
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f) ombygging og oppsetting av gjerder. 
g) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendig for utøvelse av reindrift. 
h) bruksendring av eksisterende bygninger. 
i) riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk. 
j) oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdselen til sjøs. 
 
Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 
 
 
1.1 Eksemplifiseringen under dette punktet skal være typiske eksempler på ulovlige inngrep eller tiltak. Unntak fra 
forbudene er vist gjennom generelle unntak i pkt. 1.2 og spesifiserte dispensasjonsbestemmelser i pkt. 1.3. 
Oppregningen av forbud skal være så konkret som mulig og tilpasses det enkelte verneområde. I forskriftene til 
nasjonalparker som ikke inneholder ferskvann, sjøområder eller som ikke grenser til vann, vil det f.eks. ikke være 
aktuelt å ha med punktet ”opplag av båter”. At opplistingen ikke er uttømmende innebærer et forbud mot liknende 
inngrep i landskapet. 
 
1.2 Generelle unntak skal beskrives og avgrenses presist. Det finnes en rekke eksempler på at “lovlige” tiltak 
gjennomført over en rekke år, som samlet innebærer en uheldig påvirkning på landskapet. 
 
Vedlikehold av bygninger er tillatt. Arbeider som gjøres med sikte på bruksendring krever imidlertid tillatelse etter 
verneforskriften. Bruksendring krever også ofte tillatelse etter plan- og bygningsloven. 
 
Med ombygging menes bygningsmessige endringer innenfor eksisterende grunnflate. Innvendig ombygging som ikke 
endrer bruken av bygningen er tillatt. Arbeider som gjøres med sikte på bruksendring krever imidlertid tillatelse 
etter verneforskriften. Bruksendring krever også ofte tillatelse etter plan- og bygningsloven. 
 
1.2.b) Som vedlikehold av skiløyper regnes manuell rydding av traséer, som f. eks fjerning av greiner eller kvister. 
 
1.3 Tekniske inngrep skal reguleres svært strengt i en nasjonalpark. Det skal ikke kunne gis tillatelse til tiltak som 
kan redusere områdets urørthet. Det er likevel hensiktsmessig å ta inn en dispensasjonshjemmel for mindre 
byggetiltak på eksisterende bygninger. Likeledes at det kan gis tillatelse til oppføring av ny bygning hvis en bygning 
har gått tapt ved brann eller naturskade. 
 
I samiske områder åpnes det for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av bygninger som er 
nødvendig for utøvelse av reindrift. Det er behovet i forbindelse med selve reindriftsnæringen som skal vurderes i det 
enkelte tilfelle. 
 
Dersom det er kraftledninger eller kraftanlegg i nasjonalparken, se forskriftsmal for landskapsvernområder § 3 pkt. 
1.2 f) og g), samt pkt. 6.2 h) og pkt. 6.3 h) for hvordan drift mv. bør reguleres. 
 
Med lokal byggeskikk menes den byggeskikk som er utbredt i området. 
 
 
2. Plantelivet 
 
2.1 Vern av plantelivet. 
Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging. Planting eller såing av trær og 
annen vegetasjon er forbudt. 
 
2.2 Bestemmelsen i 2.1. er ikke til hinder for: 
a) beiting. 
b) skånsom bruk av trevirke til bålbrenning. 
c) plukking av bær og matsopp. 
d) plukking av vanlige planter til eget bruk. 
 
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
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Hogst av ved til hytter, støler og gammer i nasjonalparken. 
 
Bruk av et område til beite vil normalt kunne fortsette som før. Eventuelle konflikter om beitebruk skal forsøkes løst i 
minnelighet. Hvorvidt det skal tas inn en bestemmelse som åpner for at Direktoratet for naturforvaltning ved særskilt 
forskrift skal kunne forby beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet må vurderes konkret i forbindelse med 
den enkelte forskrift. 
 
2.2 Det kan vurderes en mer spesifikk bestemmelse om beite hvis området er svært sårbart el. utsatt for sterkt 
beitetrykk. En generell fredning av plantelivet gjør at vi må presisere at det et tillatt å plukke bær, sopp mv. 
 
2.3 Områdets beskaffenhet og brukerinteresser må vurderes konkret. 
 
 
3. Dyrelivet 
 
3.1 Vern av dyrelivet. 
Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting 
av dyr på land og i vatn er forbudt. 
 
3.2 Bestemmelsen i pkt 3.1 er ikke til hinder for: 
a) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
b) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
 
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere. 
b) kalking av vatn og elver som er nødvendig for å hindre at en art dør ut. Det skal gjennom forvaltningsplanen 
fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes. 
 
 
 
3.1 Det er i utgangspunktet en generell dyrelivsfredning i nasjonalparken, dvs også fredning av arter som ikke 
omfattes av viltloven § 2. 
 
3.2 Med store rovdyr menes bjørn, jerv, ulv og gaupe jf. forskrift 18. mars 2005 nr.242 om forvaltning av rovvilt. 
 
3.2 Som hovedregel skal jakt, fangst og fiske reguleres av særlovgivningen. For transport av storvilt gjelder pkt. 6.3 
f). 
 
3.3 For områder hvor det er aktuelt med kalking av fiskevatn eller elver er det viktig å sette av et eller flere 
referanseområder for forskning som ikke blir kalket eller påvirket av kalk gjennom avrenning. 
 
 
4. Kulturminner 
 
4.1 Vern av kulturminner 
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes. 
 
4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til: 
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
 
 
4.1 Det er aktuelt med særskilte bestemmelser om kulturminner i de fleste nasjonalparkene. Bestemmelsene om 
kulturminner endrer imidlertid ikke kulturminnemyndighetens ansvar for ivaretakelse av kulturminner. Ansvaret for 
kulturminner er tillagt Riksantikvaren og regional kulturminnemyndighet ved fylkeskommunen eller Sametinget. 
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4.2 All skjøtsel og restaurering av kulturminner skal på forhånd være avklart med kulturminnemyndigheten. 
Restaurering eller skjøtsel skal ikke stride mot verneformålet. 
 
  
  
5. Ferdsel 
 
5.1 Generelt om ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
5.2 Organisert ferdsel 
Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke 
blir skadelidende. 
 
Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av 
forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan. 
 
5.3 Sykling og organisert bruk av hest 
Sykling og organisert bruk av hest er tillatt på veier, samt traseer som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen. 
 
5.4 Regulering av ferdsel 
Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved særskilt forskrift 
regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet. 
 
5.5 Omlegging av stier 
Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av 
stier og løyper. 
 
5.6 Generelle unntak for ferdsel 
Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med 
ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
 
 
5.1 og 5.2 Utgangspunktet er fri ferdsel i utmark. Restriksjoner på organisert ferdsel er tatt inn for å sikre en dialog 
mellom brukere og forvaltning og gi forvaltningsmyndigheten mulighet til å styre uheldig ferdsel slik at det ikke 
oppstår konflikter i forhold til dyreliv, sårbar natur og kulturminner. 
 
I St.prp. nr. 65 (2002-2003) ble det lagt til grunn at den opplevelsesverdi urørt natur i våre fjellområder og 
nasjonalparker representerer, skal være grunnlag for økt turistmessig bruk og verdiskapning i fjellbygdene. Det vil 
innenfor rammene av verneforskriften være mulig å drive med ulike reiselivsrelaterte aktiviteter som guiding, 
fjellføring og annen organisert turvirksomhet. Dette uavhengig av om virksomheten er kommersiell eller ikke-
kommersiell. Det avgjørende i forhold til verneforskriften er virksomhetens virkning på naturmiljøet.  
 
Utviklingen viser at turoperatører kan utvikle reiselivstilbud som over tid kan bli en trussel mot verneverdiene. 
Kontroll med større arrangementer og noen former for organiserte turer kan derfor virke forebyggende mot 
slitasje/skade på vegetasjon eller forstyrrelse av dyreliv. Unødvendig regulering/kontroll skal unngås og faste 
arrangementer bør kunne få flerårige dispensasjoner hvis det ikke oppstår konflikter i forhold til naturmiljøet. 
Forvaltningsplanen skal avklare hvilke typer organisert ferdsel som krever særskilt tillatelse. Det er viktig at en 
sikrer dialog mellom forvaltningen og brukere for å unngå at aktiviteter kommer i konflikt med verneverdiene. Større 
arrangementer, konkurranser og jaktprøver er normalt aktiviteter som må omsøkes. 
 
Gjennom arbeidet med forvaltningsplan må områdets sårbarhet, mulighetene for kanalisering av ferdsel, behov for 
tilrettelegging osv. vurderes. 
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5.3 Med traseér menes stitraséer, løypetraséer og kjørespor. 
For enkelte verneområder kan det også være aktuelt å åpne for at avgrensede områder i verneområdet kan settes av 
til slik bruk. 
 
5.4 Denne bestemmelsen vil kun være aktuell innenfor et avgrenset område hvor ferdsel er en direkte trussel mot 
verneverdiene. Utarbeidelse og vedtakelse av slik forskrift følger forvaltningslovens bestemmelser. 
 
 
6. Motorferdsel 
 
6.1 Forbud mot motorferdsel 
Motorferdsel til lands, til vanns og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt. 
 
6.2 Bestemmelsen i pkt 6.1 er ikke til hinder for: 
a) motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring. 
b) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører for reineier eller 
reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være 
lovlig. 
c) motorferdsel for uttransport av syke/skadde bufe og tamrein i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i 
forkant av kjøring. 
 
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) øvingskjøring for formål nevnt i pkt 6.2 a). 
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med bufehold. 
c) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3. 
d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og støler. 
e) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på 
bygninger, anlegg og innretninger. 
f) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget eller luftfartøy for uttransport av 
felt elg og hjort. 
g) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. 
h) motorferdsel i forbindelse med kalking etter pkt. 3.3 b). 
i) motorferdsel på snødekt mark eller langs eksisterende traktorveg o.l for varig forflytningshemmede til egen hytte i 
samsvar med forvaltningsplan 
 
 
6.2 Lov om motorferdsel gjelder i tillegg til disse bestemmelsene. Det kan derfor være tilfeller hvor det også må 
innhentes tillatelse etter lov om motorferdsel. 
 
Forbudet mot motorferdsel til vanns omfatter både motorferdsel i sjø og ferskvann. 
 
Verneforskriftene endrer ikke grunneiers rett til å ytterligere begrense, ev. nekte,  motorferdsel på egen grunn. 
 
6.2 bokstav b) SMS anses ikke som tilstrekkelig dokumentasjon/avtale for at kjøring skal være lovlig. 
 
6.3 Aktuelle unntak må være gjenstand for en konkret vurdering.  
 
Unntak for øvingskjøring tas bare inn i områder hvor det er behov for såkalt kjentmannskjøring. 
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6.3 b) omfatter også motorferdsel for transport av gjerdemateriell. 
 
Dispensasjoner omfatter ikke bruk av følgescooter. Det er generelt ikke grunnlag for å gi tillatelse til bruk av 
følgescooter. 
 
For reindrifta legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser med grunnlag i godkjent distriktsplan etter 
reindriftsloven slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
Som varig forflytningshemmet regnes den som ved legeerklæring kan dokumentere at han eller hun på grunn av 
medfødte fysiske problem, sykdom eller alvorlige skader, fysisk er ute av stand til å forflytte seg utenfor vei, og at 
dette ikke er en forbigående tilstand. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er forflytningshemmet 
omfattes ikke av reglen. 
 
 
7. Forurensning 
 
7.1 Forbud mot forurensning 
Forurensning og forsøpling er forbudt, samt lagring av materialer og gjerdeutstyr o.l. All bruk av kjemiske midler 
som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. 
 
7.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
Bruk av sand og liknende til snøsmelting. 
 
7.3 Støy 
Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt. 
 
 
7.1 Hovedregelen er at avfall skal tas med ut av området. I noen tilfeller kan det likevel være hensiktsmessig at noe 
avfall brennes for å redusere transportbehovet. Brenning av avfall krever normalt også tillatelse etter 
forurensningsloven. 
 
Materialer, gjerdeutstyr o.l. som blir henlagt utendørs f.eks. etter byggearbeider, må transporteres ut av området. 
 
7.2 Det kan gis tillatelse til bruk av sand og jord mv. til snøsmelting. Bestemmelsen åpner ikke for bruk av kalk.  
 
 
 
 
§ 4. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
  Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 
 
 
I naturmangfoldloven § 48 er det gitt en ny generell dispensasjonsbestemmelse som også er gitt virkning for 
verneforskrifter etter naturvernloven. At bestemmelsen gjelder for eldre vernevedtak medfører at generelle 
dispensasjonsregler i verneforskrifter etter naturvernloven er satt ut av kraft. De spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelsene gjelder fortsatt. 
 
I direktoratets rundskriv november 2001, revidert 2010 ”Forvaltning av verneforskrifter” er det gitt veiledning til 
innholdet i de generelle dispensasjonsbestemmelsene.  
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§ 5. Forvaltningsplan 
 Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, 
informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning. 
 
 
Utkast til forvaltningsplan skal legges frem samtidig med vernevedtaket. Dersom det er utarbeidet en skjøtselsplan 
for området, skal denne inngå i forvaltningsplanen. 
 
Forvaltningsplaner skal vise hvordan forskriftene skal praktiseres og være et hjelpemiddel for 
forvaltningsmyndigheten i den daglige forvaltningen av verneområdet. Målsettingen er å kunne styre 
aktiviteter/virksomhet innenfor et verneområde slik at det ikke oppstår unødvendige konflikter mellom ulike 
brukerinteresser. De retningslinjer som trekkes opp i en forvaltningsplan må ligge innenfor rammen av forskriftene. 
 
Forvaltningsplaner skal rulleres med jevne mellomrom, og/eller etter behov. En plan skal rulleres minst hvert 10 år. 
 
 
 
 
§ 6. Skjøtsel 
 Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 
 
 
Hjemmel for skjøtsel av verneområder følger av naturmangfoldloven § 47. Det følger av denne bestemmelsen at 
skjøteselstiltak er tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 
herunder tiltak for å kanalisere ferdsel, fjerning av vegetasjon eller fremmede treslag og restaurering etter 
naturinngrep. Forvaltningsmyndigheten skal, hvis mulig, inngå avtale med grunneieren om at denne utfører 
nærmere bestemte skjøtselstiltak. Eier eller rettighetshaver skal så vidt mulig varsles om skjøtselstiltak på forhånd, 
og økonomiske fordeler ved gjennomføring av skjøtselstiltak tilfaller grunneieren eller rettighetshaveren. Beslutning 
om  iverksetting av tiltak er ikke et enkeltvedtak.  
 

 
 
 
§ 7. Forvaltningsmyndighet 
 Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 
 
 
Forvaltningsmyndighet for et verneområde innebærer ansvar for å sikre en utvikling i tråd med verneformålet. 
Forvaltningsmyndigheten har som oppgaver å behandle søknader om dispensasjoner, utarbeide forvaltningsplaner, 
organisere oppsyn i samråd med SNO, vurdere skjøtselstiltak, samarbeide med andre myndigheter, lag og 
organisasjoner og holde kontakt med ev. rådgivende utvalg.  
 
Direktoratet for naturforvaltning er delegert myndighet til å fastsette hvem som skal være forvaltningsmyndighet for 
et verneområde. 
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§ 8. Rådgivende utvalg 
 Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken. 
 
 
Et rådgivende utvalg skal bistå forvaltningsmyndigheten med råd og uttalelser i aktuelle forvaltningsspørsmål. 
Sammensetningen av slike råd må vurderes bl.a. ut fra brukerinteressene og forvaltningsmessige utfordringer. I 
samiske områder skal samiske interesser være representert i rådgivende utvalg. 
 
 Rådgivende utvalg bør som hovedregel oppnevnes for hele verneområdet. 
 

 
 
§ 9. Ikrafttredelse 
 Denne forskrift trer i kraft straks.  
 
 
Ikrafttredelse av forskriften vil normalt være dato for vernevedtaket, dvs. når vedtaket blir truffet av regjeringen ved 
kgl. res. 
 
Dersom tidligere forskrift skal oppheves, angis ”Fra samme tidspunkt oppheves forskrift [dato] nr… om… ”.  
Forskrifter om midlertidige vernevedtak oppheves særskilt av Miljøverndepartementet.  
 

 
 

Side 70



MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2399-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 04.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 48/2012 30.05.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om tillatelse til bygging 
av utedo i Stabbursdalen, Beiarn kommune - Osbakk grunneierlag

Bakgrunn
Osbakk grunneierlag søker om å få sette opp en utedo for allmenheten i Stabbursdalen innenfor 
Gåsvatnan landskapsvernområde. Utedoet er tenkt plassert ca. 700 m nord for Midtre Gammåvatn, på en 
høyde i terrenget, se vedlagt søknad med kartskisser. Plasseringen ligger ved endepunktet for 
kommunens oppkjørte løypetrase fra Reinhornheia, Beiarfjellet. 

Forslag til vedtak 

Søknad om tillatelse til oppføring av utedo ved Midtre Gammåvatn i Stabbursdale, innenfor Gåsvatnan 
landskapsvernområde, avslås i henhold til kap.IV pkt. 1 i verneforskriftene for landskapsvernområdet.

Trykt vedlegg
- Søknad av 21.03.2012

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

Grunnlaget for avgjørelsen
Gåsvatnan landskapsvernområde ble opprettet ved kgl. res. 8. september 1989. 

Formålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert 
naturlandskap, herunder:

- Jarbrudalen med Russåga; Norges største uregulerte underjordiske elv.

- De botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell

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

Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, jfr kap. IV, pkt 1. 
Oppføring av bygning, anlegg og faste innretninger er eksempler på slike inngrep.
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Forskriftens kap VI har bestemmelser om hvilke tiltak forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til. 
Byggverk til det formålet som det søkes om her er imidlertid ikke nevnt.

I følge unntaksparagrafen, § 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. 

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

Vurdering

Styret ser behovet for at turgåere i utfartsområdene i tilknytning til Beiarfjellet skal kunne ha 
tilgang på et toalett i forbindelse med turen, og ønsker å kunne bidra til at toalett-situasjonen i 
dette viktige utfartsområdet skal kunne finne en løsning. Nasjonalparkstyret ønsker imidlertid at 
slik tilrettelegging for turgåere og ferdsel i området bør i størst mulig grad lokaliseres ved 
innfallsportene og i utkantene av verneområdene, og ikke legges inne i områdene. 

Det er her søkt om oppføring av et nytt bygg et godt stykke fra annen hytte-bebyggelse i 
område. Verneforskriftene åpner for å gi tillatelse til nybygging av offentlige tilgjengelige hytter 
innenfor verneområdet, men byggverk til det formålet som det her søkes om er imidlertid ikke 
nevnt. 

For at unntaksparagrafen, §48 i naturmangfoldsloven, kan benyttes må to vilkår være oppfylt for at 
dispensasjon kan gis:

1) tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og

2) tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål 

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

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

DN’s rundskriv sier:
“Tiltak som kan påvirke verneverdiene nevneverdig vil nesten alltid også være i strid med 

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

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

Eksisterende forvaltningsplanen fra 1991 for de verna områdene i Saltfjellet omtaler på side 32 under
pkt. 4.4.4 retningslinjene for bygging av nye hytter, buer og naust, samt utvidelse av eksisterende
bygninger. Her står det følgende:
”Nye hytter og buer, samt utvidelse av eksisterende hytter medfører nye inngrep og kan føre til mer
ferdsel og nye krav til motorisert transport. Ut fra vernehensyn er dette ikke ønskelig. Et absolutt
forbud mot utvidelse av eksisterende hytter kan imidlertid komme i konflikt med de kontrakter som er
inngått mellom Statens skoger og festere før vernet ble vedtatt.”
Videre står det på side 36:
”Når det gjelder utvidelse/ombygging av eksisterende hytter, bør likhetsprinsippet gjøre seg
gjeldende. Ved eventuelle søknader bør en derfor kunne tillate utvidelse/ombygging av eksiterende
bygninger i samsvar med festekontrakten. Det tillates imidlertid ikke bygging av anneks/uthus.
Eventuelle søknader må behandles særskilt med hensyn til behovet, og en tillatelse må kun gis
dersom det ikke kommer i konflikt med verneinteressene.”

Gjeldende forvaltningsplan for landskapsvernområdet er under revisjon, men inntil den reviderte planen 
er godkjent gjelder retningslinjene i eksiterende forvaltningsplan. Hensikten med en forvaltningsplan er 
at den skal sikre forvaltningsmyndigheten en samlet oversikt over alle aktuelle tiltak innenfor et 
verneområde. Tilfeldige avgjørelser og ”bit for bit” avgjørelser skal forhindres. 

Naturmiljøet i Gåsvatnan landskapsvernområde er allerede i dag berørt av flere større inngrep i 
form av ca. 40 hytter med uthus, utedo og naust, samt øvrig tilrettelegging for ferdsel i området. 
Ved innføring av vernet i 1989 er hovedregelen at oppføring av nye bygninger er forbudt da dette er 
irreversible inngrep som kan endre landskapets art eller karakter, jfr. verneforskriftens kap. IV. Dersom 
en dispensasjon kan gis må det foreligge sikkerhetshensyn eller vesentlige samfunnsinteresser, jf nml 
§48. Begrunnelsen i søknaden om å få sette opp en utedo i Stabbursdalen kommer ikke under noen av
disse karakteristikkene. 

Verneområdene på Saltfjellet er populære utfartsområder og mange områder er mye besøkt av turgåere, 
en har ingen dokumentasjon på at Stabbursdalen har noe større besøk enn for eksempel Skjevelfjell-
området og området opp mot Kjemåvatnet. Det samme behovet for et avtrede vil være rimelig at skulle 
gjøre seg gjeldende også i disse områdene. En tillatelse til et utedo i Stabbursdalen vil skape en 
presedens for å gi tillatelse til flere slike bygg innenfor området, noe som igjen vil bidra til en gradvis 
forringelse av området.
  
En tillatelse til utedo i et utfartsområde vil av det overstående kunne medføre en utvikling med 
byggeaktivitet som ikke er ønskelig innenfor verneområdet og som vil være i strid med verneformålet.

I henhold til §7 i naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene; kunnskapsgrunnlaget 
(§8), føre-var-prinsippet (§9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. En kjenner ikke til registreringer av 
sårbare arter eller naturtyper i dette området, men vurderer denne byggesaken slik at føre-var-
prinsippet og samlet belastning i området må tillegges stor vekt.

Alle bygninger; hytter, naust og anneks som i dag ligger innenfor Gåsvatnan
landskapsvernområde utgjør i  utgangspunktet en belastning på naturmiljøet; nedbygging av 
areal, andre inngrep i forbindelse med hytteområder, slitasje og forstyrrelse i forbindelse med 
ferdsel. Økt bebyggelse i området vil forsterke denne belastningen, mer areal vil bli nedbygd 
noe som ikke er ønskelig innenfor landskapsvernområdet.  Ved å gi en tillatelse til et slikt nye 
bygg innenfor verneområdet, vil en skape en presedens i slike saker med fare for økt bebyggelse 
og derved en gradvis forringelse av området. 
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Viser også til tre saker i 2007 hvor det ble søkt om oppsetting av nye naust ved Store Gåsvatnet 
og Kvitbergvatnet. Naustene var planlagt satt opp inntil eller i samme område som eksisterende 
naust i disse områdene. Tillatelse til oppsetting av naustene ble gitt av daværende 
forvaltningsmyndighet for verneområdene, men disse tillatelsene ble i ettertid, i brev av 
13.03.2008, opphevet av Direktoratet for naturforvaltning av hensyn til offentlige interesser. De 
omsøkte naustene ble ikke vurdert til å være spesielle tilfeller som unntaksparagrafen, kap. VIII, 
i verneforskriften krevde. 

På denne bakgrunn finner nasjonalparkstyret at den omsøkte utedoen vil påvirke verneverdien og dermed 
strider mot verneformålet, den generelle dispensasjonsbestemmelsen, §48 i naturmangfoldsloven, er 
derved ikke oppfylt og kan ikke benyttes i dette tilfelle. I tillegg kan en tillatelse til oppsetting av det 
omsøkte bygget føre til en presedens for tillatelser til slike bygg, og derved kunne føre til økt belastning 
på naturmiljøet i verneområdet; ved flere inngrep i naturmiljøet og mer nedbygging av areal.

Saksopplysninger
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan landskapsvernområde, og 
skal behandle dispensasjonssøknader. 
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
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Osbakk grunneierlag v/ Helge Osbak 8110 MOLDJORD
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Statskog Fjelltjenesten v/Kristian 
Sivertsen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
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Osbakk Grunneierlag
8110 MOLDJORD

Beiarn  21.03,  2012

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre

BYGGING AV UTEDO I GÅSVATNAN LANDSKAPSVERNEOMRÅDE.
SØKNAD OM TILLATELSE.

Osbakk grunneierlag søker herved om dispensasjon fra byggeforbudet i Gåsvatnan Landskaps-
vernområde, for oppføring av et utedo for allmenheten i Stabbursdalen, i Beiarn kommune.

Utedoet/avtredet er tenkt plassert ca. 700 m. i nordlig retning fra Midtre Gammåvatn på en høyde
i terrenget.  Denne plasseringen vil samsvare med endepunktet for kommunens oppkjørte løypetrase
fra Reinhornheia tunnel på Beiarfjellet, og til Stabbursdalen.

Bakgrunn for søknaden.
Helt siden veien over Beiarfjellet ble bygget, har det til dels vært meget stor utfart av skigående 
personer fra veien og til Stabbursdalen, og også videre til Ramskjell / Tollådalen.I samme perioden   
er det fra grunneierne registrert et betydelig behov for få et avtrede i området.  Slik forholdene 
fremstår nå, er området utsatt for en god del forurensing av bl. a. ekskrementer.

Bygging, drift og vedlikehold.
Osbakk Grunneierlag vil forestå byggingen av doet. Likeså drift, eventuell tømming og vedlikehold.
Vi vil også sørge for tilgjengelighet i form av snørydding i løpet av vinteren.

Ei enkel skisse av bygget, samt kart som viser tenkt plassering, sendes pr. post.

Håper på velvillig og rask behandling.

Vennlig hilsen
Osbakk Grunneierlag

Helge Osbak, sek.
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Osbakk Grunneierlag
8110 MOLDJORD

Beiarn 22.03, 2012

, ft,;tf I r,1

Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 2,
8003 BODØ

Vedlagt følger enkel skisse / tegning av planlagt utedo i Stabbursdalen i Beiarn. Vedlagt kart viser
tenkt plassering.

Søknad om byggetillatelse er sendt som e-post, og vi ber vennligst om at skisse og kart blir vedlagt
søknaden til Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Vermlig hilsen
Osbakk Gru eierlag.

Liq a
elge bsbak, sek. •
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3719-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 21.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 49/2012 30.05.2012

Utvikling av Nordland nasjonalparksenter til Nasjonalt naturhus -
Pilotprosjekt 2013-2018 - Høringsuttalelse

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre støtter styret i stiftelsen sitt forslag om å utvikle Nordland 
nasjonalparksenter til nasjonalt naturhus og anbefaler at Direktoratet for 
naturforvaltning/Miljøverndepartementet gjennomfører en pilot i henhold til forslaget om 
nasjonalt naturhus.

Bakgrunn 
Miljøverndepartementet behandler i 2012 forslag til ny strategi 2012 – 2020 for 
naturinformasjonssentra i Norge. Rapporten inneholder også handlingsplan og kriterier for 
hvordan vi kan vise fram det flotteste vi har av natur – og formidle verdiene og mulighetene på 
en måte miljøforvaltningen kan være stolt av! I forslaget vil naturinformasjonssentra deles i 
nasjonale naturhus, autoriserte naturhus og naturutstillinger. 

Pilotprosjekt 2013-2018
Styret for stiftelsen har utarbeidet forslag til et pilotprosjekt med utgangspunkt i forslaget til 
nasjonale strategier.
Nordland nasjonalparksenter ønsker gjennom denne prosjektbeskrivelsen å legge grunnlag for 
hvordan en på best mulig måte kan formidle målsetningene for miljøforvaltningen gjennom å 
videreutvikle Nordland nasjonalparksenter som nasjonalt naturhus. Her er det også vist til 
hvordan sentret i dag både oppfyller og kan legge innhold til de foreslåtte kriterier som skal 
være grunnlag for nasjonale naturhus.

Prosjektbeskrivelsen følger som eget vedlegg.
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Vurdering
Midtre Nordland nasjonalparkstyre mener det ligger svært godt til rette for å videreutvikle 
Nordland nasjonalparksenter til et nasjonalt naturhus. Nå er knutepunktet etablert gjennom 
samlokalisering av senter, nasjonalparkstyre og SNO/Fjelltjenesten. Når senteret står ferdig i 
2013 med eget galleri som skal romme kunsten til Per Adde og Kaisa Zetterguist, vil 
forutsetningene for å kunne oppfylle  kravene til et nasjonalt naturhus forbedres ytterligere. Et 
pilotprosjekt vil også støtte opp om arbeidet med å utvikle et nasjonalt knutepunkt på Storjord.

Vedlegg

1 NNPS 02-2012 Prosjektplan - nnps som nasjonalt naturhus 2013 -
2018
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Bakgrunn 
Miljøverndepartementet behandler i 2012 forslag til ny strategi 2012 – 2020 for 

naturinformasjonssentra i Norge. Rapporten inneholder også handlingsplan og kriterier for hvordan 

vi kan vise fram det flotteste vi har av natur – og formidle verdiene og mulighetene på en måte 

miljøforvaltningen kan være stolt av! 

I forslaget vil naturinformasjonssentra deles i nasjonale naturhus, autoriserte naturhus og 

naturutstillinger.  

Nordland nasjonalparksenter ønsker gjennom denne prosjektbeskrivelsen å legge grunnlag for 

hvordan en på best mulig måte kan formidle målsetningene for miljøforvaltningen gjennom å 

videreutvikle Nordland nasjonalparksenter som nasjonalt naturhus. Her er det også vist til hvordan 

sentret i dag både oppfyller og kan legge innhold til de foreslåtte kriterier som skal være grunnlag for 

nasjonale naturhus.  

 

 
 
 

«Glede over oppdagelse av ny 
kunnskap 

Mestring 

Samhandling med andre 

Naturglede» 
     

 (Den didaktiske relasjonsmodell)  

 

 

 

 

 

 

 

Storjord 12. april 2012 

Styret for stiftelsen Nordland nasjonalparksenter 
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Mål:  
I 2020 skal et nasjonalt naturhus være berikende for innsikt, utprøving og opplevelse. I 

Nordland vil vi fremme formidling av kunnskap om tema nasjonalparker til barn og unge 

gjennom ansvar og kompetanse for det aktive friluftslivet.  

Direktoratet for naturforvaltning har anbefalt fire gjennomføringsstrategier for utvikling av 

naturinformasjonssentra i Norge:  

DN Strategi 1:  Ambisiøs satsning på naturhus 

DN Strategi 2:  Naturhus utvikles til å bli et merke for kvalitet 

DN Strategi 3:  Profesjonelle naturveiledere  

DN Strategi 4:  Skape verdier gjennom bærekraftig aktivitet lokalt 

I Nordland har det vært en kontinuerlig kompetanseoppbygging rundt nasjonalparkene 

gjennom både verne- og forvaltningsplanprosess, fylkesdelplaner og etablering av Nordland 

nasjonalparksenter, forvaltningsknutepunkt og en rekke utviklingsprosjekter.  

Nordland nasjonalparksenter har siden etableringen i 2005 jobbet med å fremme kunnskap 

om natur, naturvern og friluftsliv for spesielt barn og unge. En satsning som har blitt verdsatt 

både lokalt, regionalt og nasjonalt. Nordland har ved etablering av Lákhu nasjonalpark medio 

2012 totalt 8 parker og er samlet det fylket med størst areal i Norge vernet som 

nasjonalpark.  

For å kunne drifte, utvikle og oppfylle målsetningene med naturhus i Norge slik de nå er 

foreslått av Direktoratet for naturforvaltning ser vi det som naturlig å videreutvikle Nordland 

nasjonalparksenter til et «nasjonalt» naturhus. Et naturhus der en kan spille på dynamikken 

mellom ulike kompetansearbeidsplasser innen forvaltning, oppsyn, naturveiledning og 

formidling. Målsetninger for Nordland nasjonalparksenter vil derfor oppfylle strategiene 

foreslått av DN. 

Målsetninger for Nordland nasjonalparksenter relatert til gjennomføringsstrategiene fra DN:  

Mål 1:  Bli etablert som nasjonalt naturhus. 

Mål 2:  Videreutvikle og styrke kvalitet på formidling 

Mål 3:  Styrke og ytterlige å profesjonalisere egen naturveiledning internt eller gjennom 

veiledere ansatt i Statens naturoppsyn.  

Mål 4:   Ytterlige styrke arbeidet med lokal verdiskapning 
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Målsetting for miljøforvaltningen  

Forslaget fra Direktoratet for naturforvaltning gir en 

tredeling i nasjonale naturhus, autoriserte naturhus og 

naturutstilling. Det knyttes økte driftsmidler etter gitte 

status og oppgaver. MD vil med dette også kunne gi 

DN sterkere styring og prioritering for hvor mange 

naturhus en skal ha, hvilke tema, geografisk dekning. 

Et tema er også ser samlet kompetanse på tvers av 

arbeidsgivere ved naturhusene. DN vil også jobbe for 

merkevareutvikling og oppfølging av naturhus som har 

vært etterspurt over mange år fra bla. 

nasjonalparksentra i Norge.  

 

 

 

Det foreslås at miljøforvaltningen skal satse ambisiøst med naturhus,  bygge det opp som merkevare 

for kvalitet, bygge opp profesjonelle naturveiledere og skape verdier gjennom bærekraftig aktivitet 

lokalt.   

Forslaget fra DN innebærer at ikke alle nasjonalparksentra kan bli nasjonale naturhus. Vi mener 

Nordland nasjonalparksenter har alle forutsetninger og i stor grad oppfyller alle kriterier for dette 

både mtp. lokalisering, fagmiljø, innhold og aktivitet som er nærmere utdypet her. 

Målsetningene for oppbygging av nasjonalt naturhus er i stor grad sammenfallende med både ønsker 

og ambisjonsnivå i Nordland. Vi ser et sterkt behov for en slik utvikling og forslaget fra DN er en 

sterkt etterlengtet nivåheving og status for arbeidet med naturinformasjon. I Dokumentasjon om 

arbeidet med senteret har en også hatt godt samarbeid med Nordlandsforskning og det foreligger 

flere publikasjoner med bla. «Å åpne ei dør» – utviklingsmuligheter for Nordland nasjonalparksenter 

innen naturveiledning og skolerettet arbeid. (NF rapport 8/2007) og «Veien videre» – Nordland 

nasjonalparksenters mulighet for utvikling innenfor reiselivet (NF rapport 2/2011). 
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Mål 1: Bli etablert som nasjonalt naturhus 

Delmål 1a. Gjennomføre pilot som nasjonalt naturhus 2013 – 2018 – Ansvar: 

nasjonalpark 

Gjennom etableringen av landets første forvaltningsknutepunkt er det i regionen vist en vilje og 

samhandling for å bygge opp sterke kompetansemiljø i lokalsamfunnene.  Dette er noe vi ønsker å 

bygge videre på og også i større grad inkludere hele fylket. Nasjonalparksenteret er gjennom dette 

også tilført betydelig ressurser (3,3 mil fra DN) for å utvide og tilpasse det fysiske anlegget.  

Infrastrukturen er en samlet del av utbygging av senteret i samarbeid med Nordland Fylkeskommune 

der det nå skal investeres i 2012- 2013 ca. 30 mil i anlegget.  I tillegg ble det i 2011 etablert fiberlinje 

til senteret delfinansiert av Direktoratet for naturforvaltning. 

Gjennom disse ombyggingene vil en legge til rette for det aktuelle fagmiljøet som må være på plass 

for å kunne realisere ideen om nasjonalt naturhus for nasjonalparkene i Nordland.  

I forbindelse med ombygginger og etablering av fagmiljø mener vi også at dette er riktig tid for å 

komme i gang med en pilot med en forutsigbar varighet og finansiering over en fem års periode hvor 

en kan ivareta satsningen mot barn og unge.  

DN har laget et kriteriesett som senteret i dag oppfyller i stor grad for å være et nasjonalt naturhus. 
Publikumstilbudet, aktivitet og opplevelse er inngående omtalt sammen med innhold for pilot i 
vedlegg 1. 

 

Delmål 1b. Kompetansesenter for aktivt friluftsliv 2015 – 2020.  

Vi anbefaler at det ses på mulighet for oppbygging av en kompetansesenterfunksjon for aktivt 

friluftsliv i naturhuset som spesielt relaterer dette faglig til nasjonalparkene og formidling til barn og 

unge. Dette gjennom kompetansenettverk som bygges på sterke friluftslivsmiljøer i regionen. 

Spesielt gjelder dette nasjonalparker med friluftsliv som en del av sitt formål. I fylket er det også 

aktive miljøer gjennom både Polarsirkelen friluftsråd, Salten friluftsråd, Valnesfjord 

helsesportssenter, landslinje for friluftsliv ved Knut Hamsun videregående skole, Universitetet i 

Nordland, Høgskolen på Nesna mfl. 

Vi anser en slik kompetanse vil være viktig for fremtidig forvaltning av nasjonalparkene i flere 

perspektiv. En vil stimulere barn og unge til en bærekraftig bruk av naturen. Friluftsliv og 

verdiskapning gjennom reiseliv er et grensesnitt som vil kreve økt kunnskap og det finnes også et 

betydelig helseperspektiv i forhold til hvordan vi benytter nasjonalparkene i friluftslivet.  

 

Delmål 1c. Følgeforskning og evaluering – framtidsscenario 2020 -2030. 

DN anbefaler nå en langsiktighet og en forutsigbarhet vi støtter. Naturhus strategien er foreslått frem 

til 2020. Det vil i dag være umulig å ha et så langt tidsperspektiv på mange samfunnsområder, men i 

forhold til nasjonalparkene er dette varig vern som en bør ha et langsiktig bevisst forhold til med 

tanke på informasjonsarbeid. Det vil derfor allerede i oppstart og drift av naturhus frem mot 2020 

være viktig at en i det nasjonale naturhuset retter blikket ytterlige fremover og sørger for en god 

evaluering og følgeforskning som kan gi dokumentasjon og grunnlag for ulike utviklingsretninger i 

naturhuset. Det er også i tråd med dokumentasjon for senteret i perioden 2005 – 2011.   
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Mål 2: Videreutvikle og styrke kvalitet på formidling 

Delmål 2a. Oppgradering av nasjonalparkformidling ved senteret 

Utstillingene ved Nordland nasjonalparksenter ble etablert i 2004- 2005 og er i dag klare for 

oppgradering og fornying. Vi vil derfor nå etablere en helt ny utstilling som introduksjon til senteret. 

Denne vektlegger nasjonale miljømål, vernehistorikk i Nordland og konkrete fakta om 

nasjonalparkene i fylket.  

LPO arkitekter leverte 1. februar 2012 skisseprosjekt for både den nye utstillingen og endringer av 

eksisterende. Dette er utstillinger som har høy kvalitet, men med teknikk og omfang som krever små 

investeringer. Utstillingene er også allerede delfinansiert av DN. Dagens tilbud og utstillinger er 

omtalt i vedlegg 1. Her også hva som ønskes styrket i en pilot. 

  

Delmål 2b. Naturformidling gjennom kunst 

Adde Zetterquist kunstgalleriet ved Nordland nasjonalparksenter vil bidra til å skape gode holdninger 

gjennom kunnskap om miljø, kunst og kultur, og fremme forståelse for kulturelt mangfold gjennom 

kunnskap om samisk kultur. Utbyggingen med galleri har vært en del av det opprinnelige 

idegrunnlaget for senteret fra 1995 og vil gi naturhuset et særskilt preg og attraksjon. Galleribygget 

skal inneholde utstillingslokaler for en kunstsamling donert av billedkunstnerne Per Adde (1926) og 

Kajsa Zetterquist (1936), utstilling av kunstnernes liv og virke, verksted for barn og unge, og et 

gjestegalleri. Dette er fasiliteter som også styrker naturveiledning, der en kombinerer faste 

utstillinger, aktivitetsområde, nærturområde og nasjonalparkene tett til senteret. Et viktig tema i 

forarbeidet har vært hvordan en kan bidra til å styrke spesielt barn og unges opplevelse og mestring, 

både i forhold til møte med naturen og til møte med kunst og kultur. 
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Delmål 2c. Oppbygging av innfallsporter og naturutstillinger 

Forslaget fra DN har hentet inspirasjon fra 

prosjekter som tar i bruk utradisjonelle 

virkemiddel i dagens miljøforvaltning. I 

Nordland er spesielt delprosjektet med 

innfallsporter til Sjunkhatten nasjonalpark 

trukket frem som eksempel på hvordan 

arkitektur kan benyttes for legge til rette 

for opplevelse, tilgjengelighet og 

informasjon.  Resultatmessig har dette 

prosjektet nasjonale og internasjonale 

kvaliteter som også er anbefalt videreført 

tilknyttet annet informasjonsarbeid for 

nasjonalparker.  

Kompetanse rundt dette prosjektet er i stor grad samlet ved Nordland nasjonalparksenter i 

samarbeid med FOU avdelingen til Valnesfjord helsesportsenter, kommuner og forvaltning.   

For et nasjonalt naturhus for nasjonalparker vil det være sentralt at en strukturerer dagens svært 

uavklare rollefordeling for denne type arbeid. DN anbefaler nå at naturhuset skal ha et operativt 

ansvar for denne type tilrettelegging. Under er et forslag til hvordan dette kan løses for oppbygging 

av naturutstillinger og innfallsporter i Rana og Salten regionen:  

 

Forslaget om naturhus legger et betydelig ansvar til naturhusene jf. tiltaksliste. Dette i tråd med 

kompetanse senteret har i Nordland og forslaget fra DN om videre kompetanseoppbygging. Det er 

likevel viktig at forvaltningsmyndighet som ansvarlig myndighet vedtar prioriterte tiltak slik at 

ressursbruk samordnes og aktuelle vernehensyn blir ivaretatt.  

For publikum vil denne type tilrettelegging bidra til økt tilgjengelighet til både informasjon og 

opplevelse. Ikke minst vil det være en betydelig kvalitetsheving. Hvorvidt det skal benyttes 

konkurranser eller direkte kontrahert bistand i nye prosjekter må avgjøres av ambisjon og ressurs 

nivå.  I et nasjonalt naturhus vil en ha administrativ kapasitet til å gjennomføre slike prosesser.  

Vedlegg 2. gir en opplisting på mulige tiltak for innfallsporter og samarbeid for oppbygging av 

naturutstillinger.  

Strategisk    

•MNNPS har 
forvaltningsmyndighet 

•Vedtar infostrategi 

•Prioriterer tiltak 
innenfor sine budsjett 

•Fylkesdelplaner (NFK) 

 

Operativt  

•Naturhuset har operativ 
komeptanse  

•Prosjektutvikler 

•Fagkompetanse   

•Oppbygging  av 
infopunkter, utstillinger 
sammen med aktuell 
fagkompetanse  

•Naturveiledning i senter 
og ved utvalgte 
innfallsporter 

Drift 

•Grunneiere, 
kommuner, relevante 
institusjoner.  

•Avtale med 
forvaltningsmyndighet 
(ev. naturhus) 
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Mål 3: Styrke og ytterlige profesjonalisere naturveiledning internt 

eller gjennom veiledere ansatt i Staten naturoppsyn.  
 

Delmål 3a. Opprette team bestående av to naturveiledere 

For å oppnå nasjonalparksenterets målsetting og øke muligheten for flere til å få ta del i 

naturveiledningsarbeidet så kreves det å få enda bedre på plass noen grunnleggende faktorer; Vi 

opplever et stort behov for utvidet naturveilederbemanning som vil håndtere veiledning i senteret, 

Salten og Helgelandsregionen. Kun ved å ha veiledere i et solid fagmiljø som senteret vil en sikre 

tilstrekkelig nivå og kompetanse. I tillegg ser en et absolutt behov for å få på plass et nasjonalt 

kompetansenettverk.  

Undersøkelser og evalueringer poengterer svært sterkt at naturveilederen gjør et viktig arbeid med å 

formidle kunnskap, verdier, og holdninger om samfunnets felles eiendom, naturen. Dette er et 

arbeid som legger grunnlaget for at dagens barn og unge vokser opp sammen med et ansvar for å ta 

vare på naturgrunnlaget og det biologiske mangfoldet.  Nordland nasjonalparksenter har gjennom 

oppbygging av naturveiledningstilbud sett betydning av å ha et velfungerende team bestående av to 

veiledere. En vil da kunne håndtere publikumstilbud ved naturhuset og i felt. Dette er også erfaring 

som er gjort ved. f.eks. villreinsenter i Norge.  

Delmål 3b. Videreutvikle naturveiledning med utgangspunkt fra senteret 

  
Nordland nasjonalparksenter har visjoner om å utvikle naturveiledningsarbeidet for 2013 - 2018 i 

retning av økt kompetanse på flere nivå. Vi ser at senteret alene bare kan gjøre en del av jobben, 

men ved å sette andre i stand til det samme, så vil vi oppnå en større bredde i 

naturveiledningsarbeidet i Norge. Konkrete eksempler er kurs og seminarer i veiledningsmetodikk, 

erfaringsutveksling, og økt fokus på lærerne i skolen. Lærerne i skoleverket må settes i stand til å ta 

naturen i bruk som pedagogisk arena for undervisningen, og de må bli trygge nok til å tørre.  

Vår erfaring gjennom deltakelse i flere nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekt for veiledning i 

natur, har tydelig vist hvordan dette arbeidet kan gjøres når det blir gitt ressurser til det. 

Nasjonalparksenterets lokalisering på Storjord i Salten, midt mellom to store nasjonalparker og like 

inntil et av Norges mest betydningsfulle botaniske naturreservater utgjør sammen med 

utstillingsfasilitetene en unik mulighet til å være i front vedrørende utvikling av 

naturveiledningsarbeid. 

Delmål 3c. Videreutvikle og bygge opp naturveiledning i felt.   

Vi ønsker å bli satt i stand til å drive aktiv formidling i felt i større grad enn tidligere. Vi ser at 

skoleverket etterspør naturveilederkompetanse som kan møte skolene når de er på ulike former for 

naturekskursjoner. Med økt naturveilederbemanning vil senteret stå bedre rustet til å besvare 

positivt på invitasjoner om veiledning i forbindelse med arrangement, studieturer, nettverksbygging, 

og ikke minst som en styrket del av et fremtidig fagmiljø. 

Videre ser vi verdien av å binde sammen all den spesialkompetanse som eksisterer i lokale lag og 

organisasjoner slik at denne kunnskapen kan bli pedagogisk tilgjengeliggjort. Dette krever rom og 

muligheter til å komme bedre i kontakt med organisasjonene på et annet nivå enn tidligere. Vår 

erfaring som fylkeskoordinator i Den Naturlige Skolesekken har vist oss verdien av dette.  
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Mål 4: Ytterlige styrket arbeid for verdiskapning 

Delmål 4a. Følge opp og utvikle verdiskapningsprosjekter 

Nordland nasjonalparksenter har gjennom oppbygging av senteret bidratt til både økonomisk, sosial 

og miljømessig verdiskapning. Selve senteret gir en lokal økonomisk verdiskapning både gjennom 

etablering og drift. Ytterlige oppbygging og utvikling av fagmiljø styrker dette. Selve 

formidlingsoppgaven gir en sosial verdiskapning som ikke er tilsvarende enkel å måle. Et viktig delmål 

for naturhuset vil være å ha kapasitet til å delta i og utvikle verdiskapningsprosjekter.  

Grunntanken for senteret har vært å bygge opp under eksisterende næringsliv og bidra til å utvikle 

dette fremfor å fremstå som en konkurrent. Et viktig grunnsyn for å kunne bidra i verdiskapning. 

Eksempel på denne typen arbeid som senteret har initiert og bygd opp er prosjektet 

«næringsutvikling i og omkring vernete områder 2005-2007», Northern Environmental Education 

Development 2007 – 2011, og naturarven som verdiskaper med sykkelprosjekt i Saltdal 2010 – 2013.  

I tillegg kommer en rekke mindre infrastrukturtiltak og ikke minst skoleretta prosjekter.  Innen 

reiseliv har det pågått et samarbeid med Landsdelsutvalget og det jobbes lokalt med oppbygging av 

reiselivstilbud i samarbeid med Innovasjon Norge.  

Delmål 4b. Etablere «tenketank» for bærekraftig næringsutvikling ved 

nasjonalparkene 

En tenketank for bærekraftig reiselivsutvikling er satt som et av kriteriene i ny autorisasjonsordning. 

På mange måter er dette noe en har jobbet med gjennom utviklingsprosjekter over flere år, men det 

bør nå være mulighet gjennom et nasjonalt naturhus og løfte dette opp gi det et mer formalisert og 

langsiktig innhold.  

Vi ønsker i samarbeid med NHO, Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune, tunge 

næringsinteresser (Bank, kraft, industri), reiseliv, forvaltningsmyndighet, fylkeskommune og 

kommune å etablere en arena med langt tidsperspektiv for å sette tema både på dagsorden, men 

også gi naturhuset en inkubatorrolle gjennom et stabilt fagmiljø.  Ved å sette et perspektiv på 5-10 år 

kan det langsiktig jobbes tett med forvaltningen for hvordan naturarven skal gi økonomisk og sosial 

verdiskapning i tråd med ønsket miljøforvaltning.  

Delmål 4c. Styrke lokal verdiskapning ved naturhuset 

Senteret er i dag lokalisert tett ved en håndfull bedrifter innen overnatting og bevertning. All aktivitet 

ved naturhuset styrker også disse og omvendt.  Gjennom reisemålsutvikling rundt naturhuset vil en 

styrke kvalitet, tilbud og besøksgrunnlag for de ulike bedrifter.  

Konkrete eksempler kan være felles opplevelsesproduksjon innen bærekraftig reiseliv, lokal mat etc. 

Et annet tema er bo og stedsutvikling rundt naturhuset. Bla er det i dag en mangel på gode boliger 

for pendlere og sesongansatte ved flere bedrifter. Et behov som trolig vil øke med utvikling av 

fagmiljøet i naturhuset.  Her vil naturhuset kunne bidra for at det blir valgt gode miljøvalg for energi 

og materialbruk samt sikre universell tilgjengelighet i tråd med ambisjoner i samfunnet og lokalt for 

Storjord området. I et større miljøperspektiv vil en også kunne bidra til at ansatte og 

samarbeidspartnere gjør gode miljøvalg med naturhuset som arbeidssted.  
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Pilotprosjekt 2013-2018 relatert til autorisasjon 
Nordland nasjonalparksenter tilbyr i dag ulike formidlingstilbud både ved senteret, nærområdet og i 

enkelte av nasjonalparkene. Senteret er nå inne i store utbygginger finansiert av Nordland 

Fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning og private sponsorer. Det ligger derfor særskilt 

godt til rette for å kunne fokusere sterkere på formidlingsoppgaven gjennom et pilotprosjekt som 

nasjonalt naturhus.  

Senteret er i dag autorisert for to nasjonalparker for perioden 2010 – 2015 og er anbefalt av 

Fylkesmannen, Salten regionråd og DN autorisert for ytterlige 3 nasjonalparker. I det nye forslaget fra 

DN vil ytterlige nasjonalparker i fylket knyttes formelt til senteret. Som nasjonalt naturhus vil en også 

kunne følge opp dette gjennom gode naturutstillinger og innfallsporter til parkene. Dette samsvarer 

også med fordeling av stifterne til senteret som dekker hele fylket.  

I forhold til nytt autorisasjonssystem er det en del momenter som vi mener er viktige for at sentra 

skal fremstå som nasjonale naturhus.  Spesielt vil vi vektlegge ønsket om gratis inngang og universell 

utforming av anlegg. Senteret har hatt svært god erfaring med å kunne tilby gratis adgang til 

utstillinger, men en har tatt betalt for veilednings / guide tjenester. I et nasjonalt naturhus vil vi også 

nå kunne tilby naturveiledning uten kostnad for skolene som deltar, noe vi i dag ikke har hatt 

anledning til innenfor dagens driftsrammer. 

Nettverksmodellen 
Gjennom å tegne «naturhuskartet» i Nordland er det en del steder som utpeker seg som ideelle for å 

drive god naturinformasjon.  For oppbygging av enkle naturutstillinger, innfallsporter og for å kunne 

sikre en best mulig informasjon og veiledning til aktuelle målgrupper ønsker vi å utvikle et styrket og 

ytterlige formalisert nettverk med ulike fagmiljø som er naturlig i formidlingsarbeidet. Mange av 

aktuelle samarbeidspartnere er allerede i dag i ulik grad tilknyttet senteret og mange er representert 

gjennom stifterne av senteret. Dette er arbeid som kan realiseres gjennom utvikling til nasjonalt 

naturhus. (Se vedlegg 2 og vedlegg 4) 

Det er naturlig at det utarbeides intensjonsavtaler med nettverket som tydeliggjør hvordan en i 

felleskap kan bygge opp et nasjonalt naturhus og hvilke faglige og økonomiske ressurser som kreves.  
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Fagmiljøet og kompetanse i nasjonalt naturhus  

Nordland nasjonalparksenter ble i 2010 utpekt av miljøverndepartementet som landets første 
nasjonalparkknutepunkt. I knutepunktet er det i dag samlet et fagmiljø med kompetanse om 
nasjonalparkene for både forvaltning, oppsyn og informasjon / veiledning. For at knutepunktet skal 
blir enda mer robust anbefales det at det miljøet styrkes noe. Direktoratet for naturforvaltning har 
gjennom bevilgning til utbygging av senteret, ønsket kontorsted for både Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn.  

Antall faste ansatte i knutepunktet ved etablering av nasjonalt naturhus  

 Stiftelsen 
NNPS  

Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre 
(Fylkesmannen) 

SNO 
naturveiledning 

SNO 
Rovvilt 

SNO 
nasjonalpark 

Statskog  Sum 

2012 2,5 3    1 6,5 

2013 4* 4 2 2  1 13 

 

 
*Ansatte NNPS:  Daglig leder 

Fagstilling nasjonalparkformidling / verdiskapning / publikumsdrift 
Fagstilling kunstfaglig formidling (galleri AZ) 
Drift (vaktmester, renhold) 
Naturveileder overføres til SNO budsjett jf. driftsavtale med NNPS for å jobbe 
med publikumsdrift gjennom naturveiledning ved senter og eksternt. 

 

Kompetansemiljø 

Nordland nasjonalparksenter bygger kompetanse gjennom egne ansatte og gjennom 

samarbeidsnettverk. Senteret har hatt egen fag og utstillingsgruppe med eksterne representanter. 

Det er i tillegg opprettet en ressursgruppe for naturveiledning for allmenndannende institusjoner. 

(Barnehage, grunnskole, vgs. og høgskole / universitet). Senteret har hatt stabil og langsiktig 

kompetanseoppbygging hos egne ansatte og ønsker videre å utvikle senteret til gode 

kompetansearbeidsplasser lokalt.   

Styrekompetanse er også vurdert som viktig og det har vært jobbet i Nordland aktivt for både få rett 

kompetanse i styret og god styrefunksjon.  En prosess som la grunnlag for dette var bedrift og 

lederutviklings program i Innovasjon Norge som senteret har gjennomført med daglig leder og 

styreleder.  

Et nasjonalt naturhus skal ha en grunnmur med naturfaglig kompetanse, samtidig er det behov for 

driftskompetanse. Gjennom oppbygging av et nasjonalt naturhus vil en derfor rekruttere en 

fagstilling som avhengig av kompetanse skal arbeide tett med daglig leder og naturveiledere. 

Avhengig av oppdragsmengde kan det være aktuelt å ha særskilt personell for publikumskontakt og 

service samkjørt med naturveiledere. Gjennom etablering av Adde Zetterquist kunstgalleri vil det 

også komme en kunstfaglig ressurs inn i miljøet som vil tilføre ytterlige en dimensjon.  
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Kompetanseoverføring 

Oppdatert kunnskap er en forutsetning for å kunne tilby god informasjon og naturveiledning. Et 

svært viktig tema vil derfor være kompetanseoppbygging i alle ledd. Det handler også om å 

bevisstgjøre feltpersonell og forvaltning slik at kunnskap som bør nå allmennheten faktisk blir 

tilgjengeliggjort gjennom naturhuset og at naturhuset som arena blir nyttiggjort.   

Det er i dag ingen god ansvarsfordeling mellom forvaltning, oppsyn og senter om informasjonsarbeid. 

Slik situasjonen er i dag er det mange som gjør litt, men ingen gjør det fullstendig.  

Eksempel på tiltak kan være kompetanseprogram for nyansatte (nasjonalt) og lokalt for 

sommersansatte.  

Forslaget fra DN omfatter også en langt sterkere oppfølging av naturhus og det kan være fra helt 

grunnleggende driftsutfordringer til felles nasjonal merkevarebygging, brosjyremateriell, 

utstillingsmateriell og grafisk profil.  
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Finansiering / budsjett – Nasjonalt naturhus 
 

Dagens finansiering av nasjonalparksenteret gir i liten grad rom for aktivitet utover basisdrift. En 

ligger derfor kontinuerlig under terskel for å kunne gjøre en tilfredsstillende jobb. Effekten av økt 

grunnbevilgning slik det foreslås ved nasjonale naturhus er derfor betydelig. Ikke minst gjelder det 

muligheten til å følge opp eksempelvis tiltak i forbindelse med fylkesdelplaner, innfallsporter etc. Det 

er en forventing om at senteret skal delta i slike prosesser uten at det samsvarer med ressursene til 

senteret.   

Finansiering (nasjonalt naturhus) 2012 2013 – 2018 (2013 verdi) 

Autorisasjon, Direktoratet for naturforvaltning 1 500 000  

Nasjonalt naturhus, Direktoratet for naturforvaltning  3 000 000 

Galleri AZ*, Nordland fylkeskommune, Saltdal 
kommune 

1 500 000 1 670 000 

Prosjektinntekter / tjenestesalg 600 000 600 000 

Salg** / leieinntekter  200 000 400 000 

   

Sum (inntekter) 3 800 000 5 670 000 

   

Naturveiledere (SNO budsjett)   1 700 000 

 

*Kunstfaglig og eiendomsdrift for deler av naturhuset fullfinansieres av Nordland Fylkeskommune og Saltdal 

kommune (90/10 fordeling). Beløpet indeks justeres årlig i henhold til lønns og prisstigning.  

**Salgsinntekt kan potensielt økes ved kommersiell reiselivssatsing, verdiskapningsrollen kan da bli 

redusert. Naturhus blir da en konkurrent til privat næringsliv i stedet for å bidra i utvikling.   

Budsjett (hovedposter) 2012 2013 – 2018 (2013 verdi) 

Lønnsmidler (inkl. sosiale kostnader /OH)  1 600 000  2 000 000 

Driftskostnad  500 000 800 000 

AZ – lønn og drift 1 500 000 1 650 000 

Formidling / Prosjekt / utvikling*** delmål 2a, 2c 200 000 1 200 000 

   

Sum (utgifter)  3 800 000 5 670 000 

   

Naturveiledere (SNO budsjett) (delmål 2)  1 700 000 

Verdiskapning / Inkubator (delmål 4b)  950 000 

Kompetansesenter – friluftsliv (delmål 1b)  1 700 000 

 

*** Totalt økte ressurser til formidling, administrativ oppfølging og frigir prosjektmidler fra lønn til 

formidlingstiltak, naturporter, utstillinger og informasjonsarbeid.   
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Konklusjon 
Vi anbefaler at Direktoratet for naturforvaltning / Miljøverndepartementet gjennomfører en pilot i 

henhold til forslaget om nasjonalt naturhus skissert her. 

Vi anbefaler i tillegg at det knyttes enda sterkere samarbeid med DN og naturhuset for evaluering, 

kompetanseutveksling og faglig oppbygging da dette ses på som en viktig faktor for å lykkes med en 

slik satsning.  
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Vedlegg 1: Nasjonalt naturhus – Kriteriesett 

Kriteriene foreslått av DN for å skille mellom kategoriene:  

 

 

 

  

Hvor er vi dag? 

  = Må utvikles 

  = Bør forbedres 

NB! Ambisjonen må være at 

alle krav kontinuerlig, 

utvikles, vedlikeholdes og 

revideres.  

Side 98



Prosjektbeskrivelse – Nasjonalt naturhus – Nordland Nasjonalparksenter 2013 - 2018 

19 

 

Hvor er Nordland nasjonalparksenter i forhold til kriteriene?  

Ved gjennomgang av kriteriene er det kun to kriterier som ikke er dekket ved senteret pr. januar 

2012. En ser det likevel som viktig at det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle de kriteriene som 

også er oppfylt for å gi best mulig tilbud til de aktuelle målgrupper.   

1. Miljøsertifisering, bærekraftig reiselivsbedrift:  

Dette er et av to krav som senteret ikke oppfyller i dag (pr. januar 2012). Temaet har vært på 

dagorden en stund i stiftelsen og det anbefales at stiftelsen gjennomfører en sertifisering i henhold til 

ISO-standarden. Denne har en kvalitet og annerkjennelse som vi ønsker skal benyttes. Det er aktuelt 

med sertifisering etter;  

- ISO 9001 Kvalitetsstyring 

- ISO 14001 Miljø (alternativ miljøfyrtårn) 

- ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar.  

For sistnevnte gis det ikke sertifisering, men er relatert til virksomheten som helhet. Ikke minst 

gjelder dette i forbindelse med verdiskapningsrollen som senteret skal ha. I forbindelse med 

utbygging med galleri AZ og oppbygging av «ny» drift av senteret er det nå høyaktuelt at dette 

gjennomføres i løpet av 2012 og dermed er på plass til 2013.  

2. Info om naturhus:  

Nordland nasjonalparksenter har i navnet og formålet ønske om å gi informasjon og veiledning om 

naturkvaliteter i hele fylket. Vi ser det derfor som viktig at man ved senteret kan henvise til aktuelle 

naturutstillinger, og informasjonskanaler i fylket. I dag gjelder dette primært to steder i fylket:  

- Verdensarv Vega  

- Informasjonssted Møysalen (Møysaltur / Møysalen nasjonalparksenter) 

Ved eventuell etablering av Ramsarsenter på Kjerringøy medio 2012 er det aktuelt å kunne bidra 

med informasjon om dette og også bruke aktuelle lokaliteter for informasjon om Sjunkhatten 

nasjonalpark. Det vil også være aktuelt med styrket informasjon på Helgeland gjennom 

naturutstillinger eller autorisert naturhus.  

3. Info om aktuelt formål (Nasjonalparker, Ramsar, verdensarv eller arter) 

Senteret er i dag nasjonalparksenter og vil videreføre vårt arbeid som nasjonalt naturhus for 

nasjonalparker. Direktoratet for naturforvaltning foreslår at alle parkene i Nordland skal være 

tilknyttet et nasjonalt naturhus som foreslått her.  

Hvordan dette best kan løses praktisk må drøftes med kommunene rundt Børgefjell og Lomsdal – 

Visten og Møysalen for oppbygging av naturutstillinger og naturporter.  

4. Utendørs utstilling og fasilitet (Parkering, toalett, rasteplass, fugletårn, info) 

Nordland nasjonalparksenter disponerer 18 mål med aktivitet og formidlingsområde. I tillegg er det i 

parkeringsområdet etablert et informasjonspunkt som åpner i 2012. Dette et samarbeid mellom 

Reiselivsbedrifter, grunneier, kommune, nasjonalparkforvaltning og oppsyn.  
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5. Info om vernestatus  

Senteret informerer i dag om nasjonalparkene i fylket og verneplanprosesser for både barskog, 

marint vern og våtmark.  

I planlagt ny utstilling i forbindelse med utbygging i 2012-2013 er også vernehistorikken viet større 

plass sammen med aktuelle miljømål i Norge.  

6. Innendørs temautstilling  

Senteret har i dag en firedelt basisutstilling for geologi og landskap, biologisk mangfold, bosetting, 

næring og friluftsliv samt naturvern og forvaltning. Basisutstillingen ble etablert i 2004- 2005 og 

trenger i dag både oppdatering og fornying. Det er i 2012 levert skisseprosjekt på nye utstillinger som 

skal ivareta dette gjennom både nye utstillinger og oppdatering av eksisterende. 

I utstillingen geologi og landskap (paviljong 1) viser vi til Nordland fylke som er verdenskjent for sine 

grotter og isbreer, brede daler og spisse tinder. Landskapet er formet gjennom tusener av år og 

spesielt kvartærgeologien er interessant og er i utstillingen presentert gjennom eksempler fra 

nasjonalparkene i tillegg til andre steder i fylket som har særskilt interesse.  

I utstillingen om planter og dyr (paviljong 2) er det valgt ut noen enkelt tema med fokus på 

ferskvannsøkologi, botanikk, fjelløkologi, fjellrev og store rovdyr.  

I utstillingen om bosetting, næring og friluftsliv (paviljong 3) fremheves Nasjonalparkene som store 

kulturlandskap som i Nordland har vært brukt i lang tid. Bosettingene har blitt fast ettersom 

naturgitte forhold har tillatt det. Samene har brukt landet, både til reindrift, jakt og fangst. Parkene 

har også blitt attraktive områder for friluftsliv på naturens premisser. I utstillingen kan du få et 

innblikk i livet i og ved nasjonalparkene gjennom film, bilder og intervju. 

Siste del av basisutstillingen (paviljong 4) omhandler naturvern og forvaltning. Historien til 

naturvernet er lang i Nordland, men det er først i seinere årene større områder er blitt vernet i form 

av nasjonalparker. I utstillingen på senteret viser vi et interaktivt kart over Nordlands nasjonalparker. 

Både de som er vedtatt i dag og hvilke som er under planlegging. Utstillingen stimulerer også til 

naturfilosofiske tanker hos de besøkende. Hva forbinder du med nasjonalparkene i Nordland? Er det 

månen over Møysalen eller en brusende foss i Børgefjell? 

Tematikken i paviljong 4 vil bli styrket gjennom ny introduksjon til senteret og arealet her vil være 

disponibelt til for eksempel utstillingen «click to save the world» gjennom en black box med 

storformat projeksjon. Dette er en utstilling utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. 

7. Innendørs guiding 

Guiding i senteret skjer både ved bestilling og spontant for publikum. Selve utstillingene er bygd opp 

slik at guiding ikke er nødvendig. Individuelle besøkende foretrekker å besøke utstillingene uten 

guide, men grupper ønsker dette tilbudet i større grad (fra brukerkartleggingene ved senteret, 

Nordlandsforskning 2006 og 2007).  
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Innendørs guiding kombineres gjerne med naturveiledning utendørs ved senteret. Mer om 

naturveiledning ved senteret under punkt 10 og 17. Et alternativ som kan utvikles er også 

medieguider og utstilling apps i den grad det i aktuell drift anses som hensiktsmessig. 

8. Uteareal egnet for barnefamilier 

Senterets uteareal kan deles i det indre tunet og Roparneset. Det indre tunet er på vel 500 kvm med 

bålplass og tilbud for aktivitetsbasert læring og samlingssted rundt bålet. Området er særskilt godt 

egnet for barnefamilier og utvikles kontinuerlig.  

Roparneset er et større uteareal (18 mål) for både aktivitet og formidling. Her finner en universelt 

tilrettelagt bålplass, rekonstruert samisk boplass, en skjelterskjå og Storjordstua. Universelt 

utformede turstier fra dette området går også inn til nærliggende aktivitetsområder med for 

eksempel naturklatrejungel.  

9. Naturbibliotek for barnefamilier  

Senteret har i dag et kombinert bibliotek og møterom med en mindre samling bøker, utredninger, 

kart og tidsskrift. En del av samlingen er beregnet for barn. Rommet er godt egnet for å trekke seg 

tilbake for å lese og søke informasjon. Med utvidet kontorfellesskap er biblioteket / møterom mindre 

tilgjengelig for publikum og vil gradvis bli mer internbibliotek.  

Et viktig moment i den nært forestående utbyggingen er at det nå er satt av plass særskilt til barn og 

unge gjennom en fordypningssone i det nye publikumsarealet. Det er lokalisert både sentralt for 

publikum, samtidig som det er noe tilbaketrukket under mesanin. En slik bibliotekfunksjon gir et 

særskilt og viktig bidrag for senteret og videre satsning på barn og unge.   

10. Naturveiledning for skoleklasser  

Verdien av formidling om natur og veiledning i bruk av natur har etter hvert befestet seg som svært 

viktig i Norge. Sett i en sammenheng mellom økt urbanisering og avstandspreget forhold til utmark 

og bortfall av foreldrerollen som formidler av hva vi kan kalle basiskunnskaper om natur, er det mer 

en noen gang nødvendig med et velutviklet og pedagogisk tilbud i naturveiledning. Senteret har 

vektlagt dette særskilt og prioritert arbeid for skoler fremfor stort volum gjennom utenlandske 

turister og anser det som viktig for å skape forståelse for- og kunnskap om naturvern. 

Senteret prosjektfinansiert oppbygging av naturveiledning trinn for trinn siden etablering av 

senteret. En egen faggruppe for veiledning bestående av RKK systemet, lærerutdanning og friluftsråd 

har bistått i kvalitetssikring.  

De fleste undervisningstilbudene er skreddersydd på bakgrunn av kompetansekravene satt gjennom 

kunnskapsløftet KO-06. nettsiden www.nordlandsnaturen.no har en oversikt over ulike tilbud. Som 

en hovedregel ved all naturveiledning på nasjonalparksenteret foregår alle undervisningsopplegg 

som en blanding mellom teori og praktiske øvelser, befaringer, undersøkelser eller demonstrasjoner.  

I benevnelsen dekker skoleklasser dette flere allmenndannende institusjoner som barnehager, 

grunnskole, videregående skole og høgskole / universitet.  
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Ved etablering av nasjonalt naturhus vises til mål 3 og delmål som kan gi arbeidet en forutsigbarhet 

og ikke minst en større andel veiledning i uteområdene til senteret og nærliggende nasjonalparker 

der dette er hensiktsmessig.  

 

11. Samlingslokale for naturveiledning  

Senteret har regionens beste lokale for kurs og konferanse 

i et auditorium med plass til 60 – 80 personer. I arbeidet 

med naturveiledning benyttes dette lokalet ved 

introduksjon, gjennomgang og evaluering av aktivitet.  

Gjennom utbyggingen i 2012 – 2013 vil det etableres et 

verksted for barn og unge. I en del av 

naturveiledningsarbeidet benyttes det ulike forsøk og 

eksperiment. En aktivitet som skaper engasjement og 

konkretiserer det som formidles både gjennom utstillinger 

og i felt. Med et eget verksted vil en nå kunne samle utstyr 

og ha et permanent sted for aktivitet både innen kunst og 

natur.  

Det indre tunet ved senteret er den nærmeste utendørs 

arena der en samler grupper for naturveiledning, området 

har elementer som skal forsterke veiledning gjennom 

verkstedsbasert læring.  

 

12. Utvalgte attraksjoner langs sti (Natur og kultursti) med utgangspunkt fra naturhus. 

Kriteriene 12, 13 og 14 går dels over i 

hverandre og det er en lang rekke 

attraksjoner som var viktig i etablering 

av senteret og som også vil kunne 

videreutvikles i formidlingsøyemed.  

Junkerdalsura naturreservat er en av de 

største naturlige attraksjoner ca. 

5.minutters gange fra senteret. Som et 

nasjonalfjell i botanisk sammenheng og 

en særegen geologi kan Junkerdalsura 

være et tilbud for både naturveiledning 

allmenn rekreasjon. Utfordringene her 

har likevel vært at deler av reservatet er rasutsatt og det er i nyere tid vært ras som har ødelagt 

tilrettelagte stier og rasteplasser inne i reservatet.  (Foto: Alf Sakariassen) 
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13. Definerte besøksmål (naturport m.m) som kan nås med utgangspunkt fra naturhus 

En av innfallsportene til Junkerdal nasjonalpark er fra Sulitjelma via anleggsvei til Balvatnet. Et 

informasjonsrom her har en enkel plakatutstilling og kart produsert av senteret. Selve inforommet 

eies av Statskog SF og er en del av et naust. Dette er et besøksmål som bør videreføres og har 

potensial for utvikling. 

Ved Sjunkhatten nasjonalpark har kommunene og forvaltning ønsket en satsning på oppbygging av 

innfallsporter av nasjonal og internasjonal kvalitet, dette er samsvarer også med senterets satsning 

på barn og unge og ideen om en barnas nasjonalpark.  

Det er også foreslått å utvikle denne type besøksmål i randsonene til parkene i fylket. En vil da ha en 

lengre reiseavstand. Direkte til fots eller sykkel vil det være mulig å nå Saltfjellet – Svartisen 

nasjonalpark og Junkerdal nasjonalpark.  

 

14. Rundtur fra natursenter (natur og kultursti) 

Fra senteret er det noen 

rundturer og noen tur-retur 

muligheter som benyttes 

primært i sommersesongen. 

(brosjyren turer på Storjord 

beskriver dette mer inngående). 

Eksempel er:  

 Arboret og 

naturklatrejungel 

 Skogvoktergården  

 Kjemåfossen 

 Solvågli og Solvågtind 

 Junkerdalsura 

naturreservat 

 Jettegryter  

 

 

 

Kjemåfossen 

Foto: Jorun Næstby Oseng.  
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15. Info om stinett og turhytter med utgangspunkt i naturhuset eller i nærheten av naturhuset 

Nordland nasjonalparksenter ligger midt mellom to nasjonalparker med tilhørende rutenett av merka 

stier. I forbindelse med etablering av senteret ble det merket nye løyper av DNT fra senteret inn i 

Junkerdal nasjonalpark og fra senteret inn i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark.  

Storjordstua er en ubetjent turisthytte som er restaurert av nasjonalparksenteret og er en del av 

formidlingstilbudet ved senteret. Tømmerhuset huset representerer et over 100 år langt spenn fra 

tradisjonell utmarksbruk i og ved det som i dag er nasjonalparker til dagens moderne friluftsliv. Hytte 

driftes som et ordinært tilbud i DNT systemet og brukes også av skoleklasser og grupper som besøker 

senteret.  

Utover dette er det også flere hytter som er tilgjengelig i nærområdet, både gjennom åpne allmenne 

tilbud til kommersiell driftet tilbud.  

16. Kurs for lærere 

Nasjonalparksenteret har som en av sine hovedmålsettinger å lykkes så godt som mulig med 

å formidle naturkunnskap og naturglede. Arbeidet mot dette målet gjøres på flere nivåer, og 

ett av dem er å bidra til å gjøre lærerne i grunnskolen i stand til - og trygge nok, til å ta 

naturen i bruk som læringsmiddel i egen undervisning. Skal dette skje kreves det 

kompetanseheving og veiledning i bruk av veiledningsmetodikk med naturen som 

utgangspunkt. Her spiller nasjonalparksenteret en viktig rolle. Vi har siden etableringen 

satset på å gjøre veiledningsmetodikk til en av våre spesialområder og ser nytten av å 

formidle tips og ideer til lærere. Gjennom kveldskurs, ekskursjoner og samlinger har vi 

gjennomført flere ulike opplegg for lærere tilknyttet bla. geologi, botanikk, og klima. Noen av 

disse samlingene har også vært åpne for lokalt reiseliv. Også gjennom vår rolle som 

fylkeskoordinator for Den Naturlige Skolesekken (DNS) i Nordland, har det vært naturlig og 

rette seg mot lærerne i grunnskolen i tillegg til utvikling av de pedagogiske ressursene i 

barnehagene. 

 Geologikurs (NEED prosjekt 2007-2011)  DNS –kurs, miljøkamp med karikaturer 
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17. Guiding i naturen med naturveileder (årlig plan) 

Eksempel på et opplegg som tilbys i dag «Naturveiledning på Bredek - En fjellgård i 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark» 

I en årrekke har Nordland nasjonalparksenter samarbeidet med Polarsirkelen friluftsråd, 

Helgeland museum og Statskog om aktivitet og naturveiledning på den gamle fraflyttede 

fjellgården Bredek. Bredek er en naturskjønn pærle inne i hjertet av Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark. Stedets beliggenhet kombinert med terrengets bæreevne gjør stedet svært 

godt egnet til forholdsvis omfattende og regelmessige naturveiledningsprogram. 

Bredekprosjektet favner ungdom fra 7 nordlandskommuner hvert år. I tillegg er det årlig 

flere skoler som legger sine faste elevturer opp til dette stedet. Etter erfaringer med 

naturveiledning på Bredek ser Nordland nasjonalparksenter et stort potensiale i å utvikle 

vårt stedlige naturveiledningstilbud her oppe. De naturpedagogiske mulighetene som ligger i 

tilknytning til Bredek er helt unike i forhold til koblingen mellom naturbruk, historisk 

naturhusholdning, og kulturhistorie. 

Gjennom etablering av nasjonalt naturhus vil en med enkle grep kunne tilby et langt større 

omfang av tilbud i felt og på helårsbasis.  

 

Foto: Ungdommer på naturveiledning i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark sammen med vår naturveileder 

Benny Sætermo. (Foto: Polarsirkelen friluftsråd) 
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18. Åpne temamøter (årlig plan) 

Gjennom året arrangeres det flere åpne temadager og kurs ved senteret. Typiske arrangement er 

knyttet til botanikk, soppkurs, geologi, flaggermuskveld og lignende. Alle arrangement er 

prosjektfinansiert og ved økt basisfinansiering vil det i langt større grad være mulig å systematisere 

disse i faste årlige planer.  

Hver høst arrangeres et nasjonalparkseminar med oppsummering av året som har vært i parkene. 

Dette et samarbeid mellom forvaltning (Midtre Nordland nasjonalparkstyre), oppsyn (SNO og 

Statskog Fjelltjenesten) og Nordland nasjonalparksenter. Dette er arrangement som en også ønsker i 

større grad å kunne tilby andre steder i fylket.  

Det er ellers enkelt arrangement og foredrag i forbindelse med aktuelle tema både gjennom eksterne 

leietagere fra kommuner, forvaltning, lag og foreninger som har eksempelvis seminar i 

hjorteviltforvaltning, rovdyr, 4H leirer etc. 

 

Bilde: Utendørs foredrag på tunet til Nordland nasjonalparksenter (foto: Asbjørn Hagen) 

19. Undervisning / foredragssal  

Viser til punkt 11. Auditoriet 

20. Vertsmøter med lokalt næringsliv. 

Senteret har et etablert samarbeid med reiselivsbedriftene lokalt i Saltdal og er inne i felles prosjekt 

med Innovasjon Norge.  

Som nasjonalt naturhus er det naturlig at det bygges enda sterkere nettverk med de bedrifter som 

kan bidra i å formidle nasjonalparker og nyttiggjøre seg naturhuset.  

21. «Tenketank» for bærekraftig reiseliv i lokalsamfunnet 

Må utvikles betydelig, men gjennom både prosjekter som næringsutvikling rundt verna områder, 

Northern environmental education development har det vært tema som kan knyttes til tenketank. 
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En tenketank vi kunne utfordre det etablere nettverket i «miljøfamilien» ved å samle ulike personer, 

organ og institusjoner som ikke tradisjonelt jobber med bærekraftig reiseliv. Det kan på sikt gi et 

fruktbart samarbeid som kan gi verdiskapning på flere plan.  Dette kan også bidra til å implementere 

arbeidet med verdiskapning lokalt og videreføre arbeidet med naturarven som verdiskaper. 

Viser ellers til delmål 4b. som kan gi en forutsigbar og langsiktig oppbygging av en slik funksjon i 

naturhuset.  

22. Knytte til seg bærekraftige bedrifter lokalt 

For å fremheve lokale bedrifter ved nasjonalparksenteret er det spesielt noen få reiselivsbedrifter 

som har et bærekraftig fokus. Enkelte av disse har også deltatt i utviklingsprosjekter sammen med 

senteret. Lokalt på Storjord har man bedrifter som en kan utvikle enda tettere samarbeid med både i 

praktiske driftsspørsmål, men også for markedsarbeid og utvikling av publikumstilbud der en utnytter 

de enkeltes nisje innen overnatting, mat eller opplevelse.   

23. Servering av lokalprodusert mat 

Nasjonalparksenteret servere ikke selv mat utover enkel bevertning som kaffe, vaffel, tørka reinkjøtt 

etc. Senteret har likevel arrangert middager og selskap gjennom at utvalgte lokale leverandører står 

for catering eller produserer mat på stedet. Eksempel lokalt er Storjord hotell og Saltfjellet 

reinprodukter.  

I et nasjonalt naturhus er fortsatt mest naturlig at bevertning er ved arrangement og ved bestilling. Et 

ordinært kafe / bevertningstilbud vil være ressurskrevende og konkurransedrivende lokalt.  

24. Salg av produkter med relevans for tema 

Salg har i nasjonalparksenteret ikke vært et prioritert arbeidsområde. Senteret har hatt et mindre 

utvalg av bøker, kort og suvenirer, men det utgjør en svær liten del av senterets inntekter. Mye av 

årsaken til dette er at det ved oppbygging av senteret var lagt til rette for et privat samisk suvenir 

utsalg ved siden av anlegget. Ved utbygging av nasjonalparksenteret skal dette flyttes og det kan 

åpne for større salgsvirksomhet.  

En vil anta at det vil være en viss etterspørsel for produkter av en viss kvalitet, og det kan også ses i 

sammenheng med salg fra gjesteutstillere.  

25. Gratis inngang 

For Nordland nasjonalparksenter er dette et svært etterlengtet kriterium. Senteret har erfaring i 

effekten av gratis inngang versus betalt inngang. Gjennom prøveprosjekt med gratis inngang har 

senteret opplevd en betydelig økning i besøk i utstillinger. Med betaling var det svært mange som 

kun fikk informasjon gjennom kontakt med ansatte i resepsjon og brosjyremateriell. Det skyldes både 

en allmenn oppfatning om at denne type informasjon skal være gratis og at senteret har hatt en noe 

lukket arkitektur som ikke har vist frem og ledet publikum inn i utstillingene.  

Vi har tidligere argumentert med at dette vil være viktig for at vi kan nå ut til flest mulig. Ved 

utbygging har det også vært ønskelig at det fortsatt skal være gratis adgang til senteret.  
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Spørsmålet om det kan være gratis inngang er avhengig av størrelsen på driftsfinansiering og 

potensialet for inntekter knyttet til guiding og arrangement.  

26. Åpningstid  

Dagens autorisasjonsordning setter noen krav til åpningstid. I Nordland har senteret vært tilgjengelig 

hele året og det har vært drift i anlegget på helårsbasis. Ordinær åpningstid har vært mai – oktober. 

Som nasjonalt naturhus er det mulig å øke åpningstid til også dekke vintersesongen.  

I utbyggingen av senteret vil det være langt større areal i isolert sone som gir senteret større 

fleksibilitet i helårsbruk.  

27. Nettverkssamling  

Senteret deltar aktivt i disse nå og en håper at det kan utvikles samlinger som er mer 

kompetansehevende og også internasjonale mtp. utviklingspotensial for sentra. Som nasjonalt 

naturhus vil en også kunne bygge kompetanse som kan deles i slike samlinger.  
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Samletabell kriteriesett NNPS – Nasjonalt naturhus 

Nr. Krav / kriterier 2012 2013 

1.  Miljøsertifisering, bærekraftig reiselivsbedrift:  Iso 9001 /14001 I drift  

2.  Info om naturhus:  Ja Ja 

3.  Info om aktuelt formål (Nasjonalparker, 
Ramsar, verdensarv eller arter) 

Ja Utvidet  

4.  Utendørs utstilling og fasilitet (Parkering, 
toalett, rasteplass, fugletårn, info) 

Ja Innfallsporter  
Info rom 

5.  Info om vernestatus Ja Ja 

6.  Innendørs temautstilling Ja Ja, ny! 

7.  Innendørs guiding Ja Ja, økt 

8.  Uteareal egnet for barnefamilier Ja Ja, økt profilering 

9.  Naturbibliotek for barnefamilier Ja Ja, økt kvalitet. 
Ny lokalisering med 
utbygging 

10.  Naturveiledning for skoleklasser Ja Ja, styrket  
Økt feltaktivitet 

11.  Samlingslokale for naturveiledning Ja Ja, styrket  
Nytt verksted for barn 
og unge  

12.  Utvalgte attraksjoner langs sti (Natur og 
kultursti) med utgangspunkt fra naturhus. 

Ja Ja, øke kvalitet med 
skilting og universell 
tilrettelegging 

13.  Definerte besøksmål (naturport m.m) som 
kan nås med utgangspunkt fra naturhus 

Ja Ja, styrkes, skiltes  

14.  Rundtur fra natursenter (natur og kultursti) Ja Ja, profileres  

15.  Info om stinett og turhytter med 
utgangspunkt i naturhuset eller i nærheten av 
naturhuset 

Ja Ja, infopunkt Storjord 

16.  Kurs for lærere Ja Ja, Styrket med økte 
Pedagogiske ressurser.  
DNS oppfølging? 

17.  Guiding i naturen med naturveileder (årlig 
plan) 

Ja Ja, systematisert, 
geologi, botanikk etc.   

18.   Åpne temamøter (årlig plan) Ja Ja, styrket 

19.  Undervisning / foredragssal Ja  Ja 

20.  Vertsmøter med lokalt næringsliv. Ja Ja 

21.  «Tenketank» for bærekraftig reiseliv i 
lokalsamfunnet 

Må utvikels med 
bla. MNNPS  

Systematisk drift, årlig 
plan for oppfølging 

22.  Knytte til seg bærekraftige bedrifter lokalt Ja Ja, styrke nettverket 

23.  Servering av lokalprodusert mat Ja Ja, styrke tilfang og 
stille krav til leverandør.  

24.  Salg av produkter med relevans for tema Ja Ja, systematisere, 
aktuelle salgsprodukter  

25.  Gratis inngang Ja  Ja 

26.  Åpningstid Hele året på 
bestilling  

Helårlig med ny utbygd 
del.  

27.  Nettverkssamling Ja, deltar aktivt  Ja, deltar aktivt 
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Vedlegg 2. Tiltak naturporter og naturutstillinger 

 

I Nordland må det også gjøres an 

avklaring rundt informasjonsarbeidet for 

parkene Møysalen, Børgefjell og 

Lomsdal-Visten. Her vil det være 

mulighet for å bygge opp et godt 

samarbeid gjennom et nasjonalt 

naturhus med sterk kompetanse og 

lokale miljøer.  

Vil fremheve at det er 

forvaltningsmyndighetene som må ta et 

sterkt ansvar som ansvarlig for 

informasjonsstrategier for nasjonalparkene.  

Det er også naturlig at det utarbeides i Nordland Fylkeskommune regionale planer for 

naturinformasjon eller alternativt naturinformasjonsstrategier som vedtas i Fylkestinget og i 

kommunene. Dette vil være et naturlig samarbeidsprosjekt mellom senteret, forvaltning og regional 

planmyndighet. 

«Naturhuskartet»: 

Det nye «Naturhuskartet» anbefales tegnet i tre deler et for Helgeland med to parker, et for 

Rana, Salten regionen med fem av fylkes nasjonalparker (Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, 

Rago, Sjunkhatten og Làkhu) og et for området rundt Vesterålen. En vil da kunne styrke og 

formalisere naturutstilling ved Møysalen og naturutstillinger for Børgefjell og Lomsdal-

Visten. Et alternativ er også å etablere et autorisert naturhus på Helgeland og ved Møysalen.  

Forslag til tiltak: 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (1989):  

- Etablere to-tre innfallsporter med oppdatert informasjon. NNPS kan bistå kommunene med 

fagkompetanse kostnadsfritt i naturhuset. Bjøllånes, Annas plass, Beiarn (Tållådalen)  

- Naturveiledning ved fjellgården Bredek videreføres.  

- Naturveiledning andre steder i og ved parken utvikles. Eksempelvis ved Lønsdal, Bjøllåvatnet 

- Dokumentere «spar Saltfjellet» gjennom utstilling og komplementere arkiv i Nordland.  

- NP informasjon i hyttene (BOT, RT, JFF) 

- Seminar og foredrag. 

Viktig at dette nå blir sentralt i arbeidet med utvidelse av parken og ny forvaltningsplan. Formidling 

av nasjonalparken er omfattende både tematisk og arealmessig.  
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Junkerdal nasjonalpark (2004): 

- Info rom ved Balvatnet. Eies av Statskog SF, utstilling laget av NNPS på oppdrag av 

fylkesmannen i Nordland.  Oppdatering. 

- Naturveiledning (årlig tilbud bygges opp for aktuelle skoler)  

- Temadager, seminar.  

 

Làkhu nasjonalpark (2012):  

- Informasjon om Làkhu ved nasjonalparksenteret 

- Oppbygging av naturutstilling (informasjonspunkt) i Gildeskål / Meløy. 
- Naturveiledning i og ved parken etter fastsatt program og ved ev. arrangement. 

 
I faglig gjennomgang av verneplan har privat personer, Fylkesmannen og Direktoratet for 

naturforvaltning fremhevet at det viktig å fremskaffe god og helhetlig informasjon i området. 

Forvaltningsmyndigheten vil ha et overordnet ansvar for informasjon om/i verneområdet, men 

også andre aktører har ansvar og verdifull kompetanse med tanke på informasjonsarbeid, bl.a. 

Nordland nasjonalparksenter. 

 
«Direktoratet mener Nordland nasjonalparksenter bør styrkes slik at det også bygges opp 
informasjon om Làhku nasjonalpark i dette senteret. Videre mener direktoratet det er naturlig at 
det kan etableres et informasjonspunkt i Gildeskål eller Meløy etter modell fra Utladalen 
Naturhus, eller slik det nå planlegges på Dønfoss og Fjordstova i tilknytning til Breheimen 
nasjonalpark.» 
 

Sjunkhatten nasjonalpark (2010):  

- Koordinere og gjennomføre tiltak for nasjonalparken knyttet til forvaltningsplan og 

fylkesdelplan som er skissert for NNPS. 

- Etablere infopunkt ved planlagt Ramsar senter på Kjerringøy.  

- Etablere god informasjon ved prioritet A – innfallsporter.  

- Bygge opp naturveiledningstilbud for nasjonalparken sammen med aktuelle 

kompetansemiljø.  

- Seminar, temadager. 

Rago nasjonalpark (1971):  

- Etablere god naturutstilling ved innfallsport til parken og hos aktuelle reiselivsbedrifter 

- Bygge opp naturveiledningstilbud for parken.  

- Seminar, temadager.  

 

Børgefjell nasjonalpark (1963), Lomsdal Visten nasjonalpark (2009), Møysalen nasjonalpark (2003) 

 Etablering av gode naturutstillinger og informasjon med eksisterende besøksmål og 

innfallsporter. 

 Må drøftes og utvikles lokalt med kommunene og forvaltningen. 
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Vedlegg 3: Kompetansesenter for aktivt friluftsliv - nasjonalparker?  

 

Norske miljømål har flere resultatområder som kan relateres til nasjonalparkene i regionen. Blant 

annet er storslåtte fjellandskap og aktivt friluftsliv tema for oppbygging av 

kompetansesenterfunksjon.  Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter har også å stimulere til aktivt 

friluftsliv i sin formålsparagraf.  

Vi anbefaler at det ses på mulighet for oppbygging av en kompetansesenterfunksjon for aktivt 

friluftsliv i naturhuset som spesielt relaterer dette faglig til nasjonalparkene og formidling til barn og 

unge. Dette gjennom kompetansenettverk som bygges på sterke friluftslivsmiljøer i regionen.  Se 

under delmål 1b.  

 

 

Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter har å særskilt stimulere til aktivt friluftsliv i sin 

formålsparagraf.  

Kompetansefunksjon «nasjonalpark» for «nasjonalt naturhus» Nordland nasjonalparksenter kan 

være aktiv formidling til barn og unge knyttet til særskilt friluftslivet for nasjonalparkene. 

Ved å se kompetanse som helhetlig miljø uavhengig av arbeidsgivere vil en ved Nordland 

nasjonalparksenter ha et unikt utgangspunkt med et velfungerende og solid kompetansemiljø for 

nasjonalparkene i samarbeid med Midtre Nordland nasjonalparkstyre, SNO ansatte, Fjelltjenesten og 

nasjonalparksenteret. I regionen er det også betydelig kompetanse på friluftsliv som underbygger 

dette.  

I norske miljømål (2011) likestilles formidling som like viktig som kunnskapsinnhenting, og gjennom 

oppbygging av kompetansefunksjoner vil en også kunne jobbe mer aktivt med kunnskapsformidling. 

Målgruppe er allmennheten og beslutningstagere. Informasjon til barn og unge er viktige, prosjektet 

Den naturlige skolesekken som nasjonalparksenteret har vært en del av over flere år fremheves i så 

måte. Informasjon vil også kunne være gjennom media, nettsider, publikasjoner, sosiale media, 

utstillinger etc. En kompetansesenterfunksjon vil også være rådgivende overfor forvaltningen på 

ulike nivå.   
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Vedlegg 4. Forslag til formelle avtaler og intensjonsavtaler i nasjonalt 

naturhus 2013 - 2018 
 

- Direktoratet for naturforvaltning Autorisasjon 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre Besøksstrategi,ekstern info og utstillinger 

- Nordland Fylkeskommune   Utbygging, drift az 

- Fylkesmannen i Nordland   Leieavtaler, bistand i utstillingsarbeid, prosjekt 

- Saltdal kommune    Boligutvikling, drift az. 

- Salten regionråd 

- Salten friluftsråd   Del av regionråd, faggruppe skoletilbud 

- Polarsirkelen friluftsråd 

- Universitetet i Nordland   Utstillingene, prosjekt, pedagogisk kompetansemiljø,  

videreutdanning, fast kurssted, master og phd 

studenter 

 

- Arran      Samisk naturformidling 

Nordlandsforskning Oppdragsforskning og evalueringer, prosjekter, 

nærings phd. Innovasjon, regional utvikling. Master 

studenter. Øk. økonomi.  

- Norges geologiske undersøkelse Utstillinger og prosjekter 

- NHO reiseliv     Tenketank 

- Innovasjon Norge    Lokal reiselivsutvikling, bedriftsnettverk 

- RKK – Salten     Skolefaglig ressursgruppe 

- RKK – Helgeland  

- RKK – Ofoten  

- Høgskolen i Nesna   Prosjektsamarbeid 

- Aktuelle barnehager (Sundby, Medås) 

- Aktuelle skoler (Salten / Rana regionen)DNS  

- Aktuelle videregående skoler (Hamsun vgs, Bodø vgs, Saltdal vgs.) 

- Forum for natur og friluftsliv.  

- Valnesfjord Helsesportssenter   Friluftsliv for alle, universell utforming, utstilling 

- Statskog SF    Anbefalingsbrev naturhus, prosjektsamarbeid 

- Visit Bodø    Markedsføring 

- Nord Norsk reiseliv   Markedsføring, overbygging, besøksstrategi 
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/2358-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 14.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 50/2012 30.05.2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til bruk av 
snøscooter for besøkskjøring fra Røsvik-Vassvika - Paal Eddie 
Pettersen

Bakgrunn 

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

Paal Eddie Pettersen søker om tillatelse til å kunne kjøre fra Røsvik til Vassvika 
(utenfor nasjonalparken) for å kunne besøke sin venn Odd Vassvik som er fastboende i 
Vassvika. Det er ikke veiforbindelse til Vassvika. Det er mulighet å komme til Vassvika 
med båt, både sommer og vinter. 

Forslag til vedtak 

Paal Eddie Pettersen gis avslag på søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet
i Sjunkhatten nasjonalpark til besøkskjøring med snøskuter fra Røsvik til Vassvika. 
Avslaget gis med hjemmel i verneforskriftens § 4 og forvaltningsplanen for Sjunkhatten 
nasjonalpark.

Relevante dokumenter, ikke vedlagt

 Verneforskrift for Sjunkhatten nasjonalpark

 Naturmangfoldloven

 Forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark

 Forvaltning av verneforskrifter (rundskriv frå DN, revidert utgave februar 2010)

 Søknad datert 20.03.2012
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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, jfr. § 3 
punkt 6.1 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark. I henhold til § 3 punkt 6.2 og
6.3 er det ikke åpnet opp for at det kan gis tillatelse til denne typen kjøring som er 
omsøkt. Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid i følge § 4 gjøre unntak fra 
verneforskriften dersom det ikke strir mot vernevedtakets formål eller ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig.

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

Vurdering 

Persontransport i forbindelse med besøkskjøring i Sjunkhatten nasjonalpark er ikke 
omtalt i verneforskriften (eller forvaltningsplanen), slik at en eventuell dispensasjon i 
dette tilfellet må vurderes etter § 4 (generelle dispensasjonsbestemmelsen). Det er to 
vilkår som må være oppfylt før at en kan gi dispensasjon etter § 4. Det er:

1. tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og

2. tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål. 
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Den generelle dispensasjonsbestemmelsen skal være en sikkerhetsventil som skal 
fange opp uforutsette eller spesielle/særlige tilfeller som man ikke kunne forutse på 
vernetidspunktet. Det er imidlertid vesentlig at en dispensasjonsadgang ikke blir brukt 
til å uthule vernet.

Temaet om besøkskjøring til Vassvika ikke vært oppe under høringsinnspill til 
forvaltningsplanen eller ved utarbeidelse av verneforskriften. Det er i dag mulighet for å 
kunne besøke de fastboende i Vassvika med båt både sommer- og vinterstid. Sånn 
sett finnes det et alternativ for å kunne besøke de fastboende i Vassvika utenom bruk 
av snøscooter på vinterstid.   

Hovedformålet 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. Motorferdsel 
er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for 
verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Barn og unges friluftsliv er også
en del av formålet og motorisert ferdsel vil kunne ha negativ innvirkning på 
naturopplevelsen blant anna i form av støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i 
et begrenset tidsrom og omfang, vil ha liten innvirkning på vegetasjonen med hensyn til 
slitasje.

Ved å gi dispensasjon i dette tilfellet må en vurdere om det kan føre til økt press for 
lignende tillatelser. Ved å åpne opp for besøkskjøring til fastboende i Vassvika her kan 
dette føre til at det kommer mange flere som ønsker å benytte snøscooter til samme 
formålet. I så måte vil dette føre til at å gi dispensasjon vil være i strid med 
vernevedtakets formål om at en skal ha anledning til uforstyrret naturopplevelse. 
Området det her søkes i her i et viktig friluftsområde. Føre-var prinsippet i 
naturmangfoldloven tilsier at en ikke bør åpnes opp for slik kjøring, da det fort kan føre 
til mange dispensasjoner. Det legges også vekt på at det finnes andre alternativer for å 
kunne besøke de fastboende vinterstid.

I forhold til verneverdiene så er området det søkes i delvis innenfor viktige områder for 
våtmarksfugl og viktig område for reindrifta. Kjøring vil trolig i begrenset grad ha 
innvirkning på verneverdiene i denne enkelte saken. Imidlertid vil det å gi dispensasjon 
i dette tilfelle kunne føre til at flere dispensasjoner i lignende saker måte gis. Dermed vil 
den samlede belastningen i området kunne bli veldig stor, som igjen fører til negative 
konsekvenser for verneverdiene/økosystemet. 

Konklusjon

På bakgrunn av at det å gi dispensasjon i dette tilfellet kan føre til økt press fra 
lignende saker, som igjen vil være i strid med vernevedtakets formål og verneverdiene 
gis det avslag på søknad om dispensasjon til besøkskjøring fra Røsvik til Vassvika med 
snøscooter. Det legges også vekt på at det finnes andre alternativer som kan benyttes 
uten å påvirke vernevedtakets formål og verneverdiene. 

Saksopplysninger

Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker 
etter at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre.  
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Parter i saken:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Doukta reinbeitedistrikt v/ Anfinn 
Pavall

Neverhaug 8215 VALNESFJORD

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Paal Eddie Pettersen Lilleveien 7 8220 RØSVIK
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Statens Naturoppsyn Jernbaneveien 100 8038 Bodø
Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/1976-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 19.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 51/2012 30.05.2012

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

Bakgrunn
I søknad av 07.03.12 søker Norsk institutt for naturforskning (NINA) om tillatelse til 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 ut prosjektperioden 2012 - 2018. 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 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 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 perioden 2012-2014.

 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.

 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
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 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; foringsautomater, fotoautomater osv. 

(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.

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

For å sikre best mulig overleving settes det ut et kunstig hi og forautomater ved et naturlig hi, for å sikre 
en gradvis tilvenning og supplering av mattilgangen. Overvåkingskamera settes opp i tilknytning til 
disse. Pr. i dag er det utplassert tre forautomater fordelt på tre lokaliteter innenfor verneområdene på 
Saltfjellet. I 2006 ble det satt ut to fjellrevvalper innenfor verneområdet. I et nærliggende område til 
Saltfjellet; Junkeren i Rana, er det siden 2008 satt ut til sammen 29 valper. 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. 

Hvis dyr etablerer seg på nye lokaliteter innenfor verneområdene på Saltfjellet er det ønskelig å ha 
mulighet til å sette opp forautomater og registreringssystem ved disse lokalitetene, slik at det er mulighet 
til støtteforing til disse nyetableringene. 

NINA skriver imidlertid i sin søknad at foreløpig er utsettinger planlagt i Junkern, av den grunn er ikke 
tillatelse til utsetting av kunstige hi gitt i denne omgang. Når det blir aktuelt å sette ut rev i Saltfjellet vil 
søknaden om utsetting av kunstige hi bli behandlet av nasjonalparkstyret.
Dispensasjonen gis kun for tre år, til og med 2014, slik at behovet for antall anlegg kan revurderes før en 
eventuell dispensasjon gis for resten av prosjektperioden.

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

Parter i saken:
Beiarn kommune 8110 Moldjord
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
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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
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 Midtre Nordland Nasjonalparkstyre 2012
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, .NINA
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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Side 2

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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Side 5

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: 2012/214-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 14.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 52/2012 30.05.2012

Balvatn reinbeitedistrikt - 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 

Klage fra Balvatn reinbeitedistrikt vedrørende vedtak 5, 6 og 7 (punkt 4) i sak 4/2012 tas ikke til 
følge. Klagene oversendes klageinstansen, Miljøverndepartementet for endelig behandling.

Bakgrunn

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for blant annet Junkerdal 
nasjonalpark. Styret skal behandle dispensasjonssøknader og ta stilling til hvordan klager skal 
behandles. Balvatn reinbeitedistrikt har sendt klage på vedtak 5,6 og 7 gjort i sak 4/2012
innenfor Junkerdal nasjonalpark den 27.01.2012 av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

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

Reinbeitedistriktet skriver følgende i klagen: “Balvatn reinbeitedistrikt kommer med innsigelser 
på kjentmannsturene som Røde Kors hjelpekorps i Sulitjelma, Fauske og Saltdal har fått 
innvilget i Junkerdal nasjonalpark.

Vi reagerer på omfanget med turene og tidsperioden det skal kjøres i. At alle disse tre
hjelpekorpsene skal inn i et forholdsvis lite område der det er rein, og kan kjøre i tidspunkt helt
fram til kalvingstid, virker hensynsløst, da det står i forvaltningsplanen til Junkerdal 
nasjonalpark, at området skal brukes til reindrift. Kalvingsperioden og tiden i forkant er den 
mest sårbare tiden for rein. Kalving starter ikke på en gitt dato fra år til år, og simlene trenger 
ro i forkant.

De omsøkte områder der kjentmannsturene skal foregå, er i områder der det er rein store deler 
av året og også kalvingsområde. Vi ønsker at kjentmannsturene koordineres bedre mellom 
hjelpekorpsene, slik at ikke alle korps trenger å kjøre i samme område, og at turene foregår i 
januar-mars da det kan være mindre rein i de gitte områdene og da er mindre forstyrrende.
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Vi vil at hjelpekorpsene skal ta kontakt med reinbeitedistriktet for å oppdatert info om hvor det 
er rein i områdene like i forkant av aktivitet. Dette er ikke blitt gjort tidligere. Vi har aldri blitt
kontaktet av noen av hjelpekorpsene, hverken i år eller tidligere år.”

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 i Junkerdal nasjonalpark. Midtre Nordland nasjonalparkstyre har lagt seg på en 
forvaltningspraksis å gi de samme dispensasjonene for perioden 2012-2015 som ble gitt for 
2007-2011 og stedfestet av Direktoratet for naturforvaltning i 2008 gjennom klagebehandling. 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har imidlertid begrenset antall scootere i Junkerdal 
nasjonalpark til 3 scootere i forhold til forrige dispensasjonsperiode. Det er i tillegg endret noe 
på trasevalget i Junkerdal nasjonalpark av hensyn til verneverdier. 

Balvatn reinbeitedistrikt klager på omfanget og tidsperioden for når turene er gitt. Det vises til 
vurderingen som sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre gjorde i styresak 4/2012 
den 27. januar 2012. Her går det klart frem at Midtre Nordland nasjonalparkstyre har stilt seg 
kritisk til omfanget av de turene som ble gitt for perioden 2007-2011 sett i lys av dagens 
regelverk og tidspunktet for når de blir gitt. Det ble likevel gitt dispensasjoner på lik linje som 
tidligere på bakgrunn av klagebehandlingen av Direktoratet for naturforvaltning i 2008. 

Følgende ble oppsummert i styresak 4/2012 under konklusjon: “Sekretariatet synes dette er en 
utfordrende sak i lys av den forvaltningspraksis som er etablert i verneområdene i nordre 
Nordland sammenholdt med de føringene som ligger i natur-mangfoldslovens § 48 og den 
praksis vi finner i en del andre nasjonalparker her i landet. 

I og med at overordnet myndighet gjennom klagebehandling har stadfestet gitte dispensasjoner 
for 2008-2011 finner vi ikke grunnlag for å foreslå en endret praksis selv om det er noen 
endringer i noen av de kjørerutene som nå omsøkes. En videreføring av etablert praksis vil 
innebære at mellom 20-60% av dispensasjonene for motorferdsel i for eksempel Saltfjellets 
verneområder vil være dispensasjoner gitt etter unntaksparagrafen. Vi mener derfor at 
forvaltningspraksis må drøftes og avklares av DN som overordnet myndighet og samtidig 
vurdere om det er behov for en revisjon av gjeldende rundskriv fra 1999. 

Målet med denne saken er bl.a. å videreutvikle de rapporteringsrutinene som tidligere gitte 
dispensasjoner har forutsatt. Det betyr at sekretariatet vurderer politidistriktenes 
koordineringsrolle som viktig og foreslår at etablert praksis med et årlig møte mellom 
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politidistrikt, områdekoordinator for Røde Kors hjelpekorpsene og sekretariatet videreføres. 
Møtet bør gjennomgå årsrapport som viser aktivitetsomfang, beredskapsmessige behov m.v. 
Sekretariatet mener også at korpsenes geografiske virkeområder innenfor verneområdene og 
mulighetene for samarbeid om kjentmannsturer avklares i en dialog mellom politidistrikt, 
områdekoordinator og Røde Kors hjelpekorps (RKH).” 

I forhold til tidspunktet på året for gitte dispensasjoner ble følgende nevnt i saken: “Det kan 
ellers nevnes at stort sett all aktivitet er søkt om utført i vinterferien (feb/mars) og påsken 
(mars/april). Dette er sårbare tid av året for viltet, rovfugl, vegetasjon m.m. Det vil sånn sett 
vært mye mer naturlig at mange av disse aktivitetene ble lagt til januar og februar da hensynet 
til verneverdiene kan ivaretas på en bedre måte.”

Når det gjelder til den del av klagen der det påpekes at ingen er blitt kontaktet før kjøring i 
reinbeitedistriktet, så må det sies at Midtre Nordland nasjonalparkstyre tok inn et eget punkt i 
vilkårene i styremøtet 27. januar 2102 at reindriften ved leder av reinbeitedistriktet kontaktes før 
kjentmannsturen gjennomføres.  

I forhold til korpsenes geografiske virkeområde er det også nøye gjennomgått i vurderingen i 
sak 4/2012. Det vises også her til sak 4/2012 i sin helhet. Hjelpekorpsene i Salten påklaget 
vedtakene gjort av Midtre Nordland nasjonalparkstyre i sak 4/2012 den 27. januar 2012. I 
styremøte 28. mars 2012 klagebehandlet Midtre Nordland nasjonalparkstyre saken (33/2012) 
som underinstans. Saken ble videresendt til Miljøverndepartementet for endelig 
klagebehandling.

Gitte dispensasjoner for Røde Kors hjelpekorps i Salten vil dermed bli fullt ut vurdert av 
Direktoratet for naturforvaltning (forbereder saken til MD) og Miljøverndepartementet som 
klageinnstans. Sekretariatet mener derfor at det mest ryddige at også denne saken blir sendt til 
Miljøverndepartementet for full klagebehandling. Sekretariatet anbefaler derfor å opprettholde 
sine vedtak 5,6 og 7 i styresak 4/2012 den 27. januar 2012 (under punkt 4) i Junkerdal 
nasjonalpark. 

Konklusjon

Vedtakene 5,6 og 7 (under punkt 4) i styresak 4/2012 den 27. januar 2012 opprettholdes.  

Vedlegg: 

Klage på vedtak - Balvatn reinbeitedistrikt vedrørende kjentmannsturer ved 
Røde kors hjelpekorps i Junkerdal nasjonalpark

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
  

 Naturmangfoldloven

 Verneforskrift for Junkerdal nasjonalpark

 Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark

 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
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 Rundskriv fra DN – redningstjeneste i verneområder. Hjelpekorpsens bruk av 

snøscooter, datert 01.03.99.

 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

 Sak 33/2012 styremøte 28. mars 2012, Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Parter i saken:

Balvatn reinbeitedistrikt v/ Elise 
Blind

Myrveien 47 8230 SULITJELMA

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 VALNESFJORD

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 v/ Olof A. 
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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Balvatn reinbeitedistrikt
ørntlogveien 17
8230 Sulitjelma

.ftrItt
10.04.2012

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Moloveien 10
8002 Bodø

Wentmannsturer Røde kors h'el eko s

Balvatn reinbeitedistrikt kommer med innsigelser på kjentmannsturene som Røde Kors hjelpekorps
i Sulitjelma, Fauske og Saltdal har fått innvilget i Junkerdal nasjonalpark.

Vi reagerer på omfanget med turene og tidsperioden det skal kjøres i. At alle disse tre
hjelpekorpsene skal inn i et forholdsvis lite område der det er rein, og kan kjøre i tidspunkt helt
fram til kalvingstid, virker hensynsløst, da det står i forvaltningsplanen til Junkerdal nasjonalpark, at
området skal brukes til reindrift. Kalvinsperioden og tiden i forkant er den mest sårbare tiden for
rein. Kalving starter ikke på en gitt dato fra år til år, og simlene trenger ro i forkant.

De omsøkte områder der kjentmannsturene skal foregå, er i områder der det er rein store deler av
året og også kalvingsområde.

Vi ønsker at kjentmannsturene koordineres bedre mellom hjelpekorpsene, slik at ikke alle korps
trenger å kjøre i samme område, og at turene foregår i januar-mars da det kan være mindre rein i de
gitte områdene og da er mindre forstyrrende.

Vi vil at hjelpekospsene skal ta kontakt med reinbeitedistriktet for å oppdatert info om hvor det er
rein i områdene like i forkant av aktivitet. Dette er ikke blitt gjort tidligere. Vi har aldri blitt
kontaktet av noen av hjelpekorpsene, hverken i år eller tidligere år.

Balvatn reinbeitedistrikt
v Marit Blind

29

Side 131



MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2011/5852-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 14.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 53/2012 30.05.2012

Sjunkhatten nasjonalpark - Oppfølging av sak vedrørende ulovlig 
barmarkskjøring ved Hømmervatnet i Øvre Valnesfjord

Forslag til vedtak 

Anmeldelse med saksdokumenter og bildevedlegg oversendes Salten politidistrikt. 

Bakgrunn

Den 07.06.2011 mottok sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre en melding om at 
det hadde vært kjørt på barmark ved Hømmervatnet i forbindelse med en båttransport. 
Sekretariatet undersøkte saken og konkluderte med at dette dreide seg om ulovlig kjøring på 
barmark, jfr. AU-sak 30/2011 m/vedlegg den 22.08.2011. Saken ble fremlagt for arbeidsutvalget
den 22.08.2011 i sak 30/2011. Forslaget til vedtak fra sekretariatet var at saken anmeldes til 
Salten politidistrikt. 

Bakgrunnen for forslaget var i fra vedtektene til styret pkt. 8.5, oppgaver i henhold til brudd på 
naturmangfoldloven/verneforskriftene. Her heter det at ”Styret har som
forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på reglen i
verneforskriftene som styret får kjennskap til, enten blir rapportert / anmeldt til politiet
eller blir rapportert til Direktoratet for naturforvaltning for eventuelle administrative
sanksjoner, jf naturmangfoldloven kap. IX.”

Arbeidsutvalget vedtok å oversende saken til Direktoratet for naturforvaltning for eventuelle 
administrative sanksjoner i henhold til vedtektene for styret pkt. 8.5, oppgaver i henhold til 
brudd på naturmangfoldloven /verneforskriftene.

Saken ble oversendt til Direktoratet for naturforvaltning. I ettertid har det blitt redegjort for at 
det er Fylkesmannen som er myndighet i forhold naturmangfoldlovens § 69, 70, 71, 72 og 73.
Teksten i vedtektene er derfor misvisende. Saken ble oversendt fra Direktoratet til 
Fylkesmannen for å gi et svar i saken. Styret fikk på styremøte den 23. september 2011 en 
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nærmere redegjørelse om disse paragrafene. Fylkesmannen har i brev datert 28.03.2012  gitt en 
nærmere redegjørelse i saken.   

I brevet gjør Fylkesmannen en redegjørelse for disse paragrafene fra 69 til 75 i henhold til brudd 
på naturmangfoldloven/verneforskriftene, med vurderinger for i hvilken sammenheng de skal 
benyttes. Fylkesmannen oppsummerer i konklusjon følgende: 
«Fylkesmannen er av den oppfatning at det er viktig at forvaltningsorganene alltid vurderer 
anmeldelse ved ulovlig barmarkskjøring, spesielt i verneområdene. Dette fordi det er fare for 
omfattende skade på verneverdiene om slik kjøring ikke sanksjoneres. Videre tilsier 
allmennpreventive hensyn og hensynet til allmennhetens rettsoppfatning at slike forhold 
anmeldes uavhengig av hvem som gjennomfører ulovlig kjøring og om det er i verneområde 
eller ikke. Det er også slik at pålegg om stansing av forholdet (§ 69) ofte er for sent da 
kjøringen allerede er gjennomført. I noen tilfeller vil det imidlertid være svært aktuelt å be om 
eller pålegge retting (§ 69) dersom kjøringen har medført terrengslitasje som kan repareres 
eller at det kan gjøres tiltak for å hindre følgeskader (for eksempel hindre ytterligere erosjon).
Fylkesmannen ber styret ta saken opp til ny vurdering på bakgrunn av denne gjennomgangen av 
sanksjonsmulighetene i lovverket.»

Vurdering

Det er som det fremgår av sak 30/2011 den 22.08.2011 liten tvil om at det har vært kjørt på 
barmark i sårbart område i strid med verneforskriften. Det er som Fylkesmannen påpeker i 
brevet datert 28. mars kun ved mindre eller bagatellmessige overtredelser 
forvaltningsmyndigheten kan vurdere å la være å forfølge saken. Den aktuelle saken i dette 
tilfellet er av en slik karakter at den ikke kan komme inn under denne kategorien. Kjøring på 
barmark i sårbart område vil fort føre til at verneformålet og verneverdiene i nasjonalparken blir 
forringet. 

Hvis en ser på de ulike paragrafene i naturmangfoldloven under kapittel IX, håndheving og 
sanksjoner så har Fylkesmannen gjort en gjennomgang av hver enkelt paragraf fra 69 til 75. Når 
det gjelder i forhold til paragraf 69 “retting og avbøtende tiltak” så er det lite aktuelt i denne
saken ettersom kjøring er gjennomført og sporene etter all sannsynlighet vil reparere seg selv 
etter noen år. Paragraf 70 “uforutsette miljøkonsekvenser av lovlig virksomhet” er ikke aktuelt i 
denne saken ettersom dette er tiltak som er i strid med verneforskriften. 

Paragrafene 71, 72 og 73 “direkte gjennomføring”, “bruk av andres eiendom ved 
gjennomføring av tiltak”, “tvangsmulkt” er ikke relevant i denne saken, jfr. vurderingen gjort i 
brevet fra Fylkesmannen. 

Paragraf 74 “miljøerstatning” er Direktoratet for naturforvaltning myndighet etter. 
Miljøerstatning vil si økonomisk erstatning som betales til staten ved overtredelse av loven. 
Miljøerstatning er noe en kan vurdere i denne saken. Sekretariatet mener imidlertid at i denne 
saken er ikke miljøerstatning så aktuelt.   

Etter en helhetsvurdering ser en at det mest naturlig i denne saken er anmeldelse ettersom dette 
er et alvorlig brudd på verneforskriften. Saken er for alvorlig til at forvaltningsmyndigheten ikke 
skal foreta seg noe. Faren for omfattende skader på verneverdiene tilsier at en bør anmelde slike 
saker. Bevisene i saken er helt klare, jfr. sak 130/2011 og like relevante selv om det har gått 
relativ lang tid siden kjøringen ble gjennomført. 

Konklusjon  
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På bakgrunn av at barmarkskjøring i sårbart område er en alvorlig sak mener sekretariatet at en
anmeldelse i denne saken er den mest naturlige reaksjonsformen i slike saker. Det er viktig at 
saken anmeldes ut i fra allmennpreventive hensyn og hensynet til allmennhetens rettsoppfatning.
Selv om det har gått relativ lang tid er bevisene i saken helt klare og like relevant fortsatt.   

Parter i saken:

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 Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Statens Naturoppsyn Jernbaneveien 100 8038 Bodø

Vedlegg:

1

2

Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 28.03.2012 angående ulovlig 
barmarkskjøring i Sjunkhatten nasjonalpark 

Arbeidsutvalgssak 130/2011 22.08.2011 m/ bildevedlegg og notat, Unntatt 
offentligheten  
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3621-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 16.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 54/2012 30.05.2012

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - nytt bygg i tilknytning til uthus ved 
reindriftshytte ved Stallogropa

Forslag til vedtak:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre anmelder saken til Salten politidistrikt da badstua er bygd 

ulovlig og uten dispensasjon fra gjeldende verneforskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

2. Styret ber samtidig Fylkesmannen i Nordland om å vurdere tiltaket i forhold til §§ 69-73 i nml. 

Kap. IX

Bakgrunn
Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen ble i forbindelse med oppsynstur i området 19.april 2012 
oppmerksom på at det var kommet opp et nytt bygg i tilknytning til uthuset ved Saltfjellet 
reinbeitedistrikts hytte ved Stallogropa. I oppsynsrapporten som ble oversendt 
forvaltningsmyndigheten 7.mai  heter det:

«19.april var jeg på en oppsynsrunde i Saltfjellet. I den forbindelse kom jeg i prat med noen 
isfiskere som lå ved Saltfjellstua. De fortalte at reindrifta hadde vært inne i flere dager med 
noen snekkere som hadde satt opp ny badstu i tilknytning til deres hytte i Stallo.»

Rapporten med bilder finnes som vedlegg til denne saken.

Sekretariatet oppfattet rapporten slik at FT syntes det var mest riktig at Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre utredet faktum i saken og vurderte forholdet til verneforskrift og annet 
lovverk. 

I styrets vedtekter heter det i pkt. 8.5:

Side 139



«Styret har som forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på reglene 
i verneforskriftene som styret får kjennskap til, enten blir rapportert til politiet eller blir 
rapportert til DN for eventuelle administrative sanksjoner, jfr. Naturmangfoldlovens kap. IX».

I forvalternes stillingsbeskrivelser heter det i pkt 2.7 Oppfølging av brudd på verneforskriften:
«Selv om Statens naturoppsyn eller annen kontrollinstans er etablert som
kontrollmyndighet i verneområder har styret et selvstendig ansvar for å påse at
alle brudd på reglene i verneforskriften enten blir rapportert/anmeldt til politiet
eller blir rapportert til Direktoratet for naturforvaltning for eventuelle
administrative sanksjoner, jf. Naturmangfoldloven kap. IX. Forvalteren
skal på vegne av styret sørge for at dette gjennomføres, og at det sendes kopi av
rapport/anmeldelse til fylkesmannen, lokal kontakt for Statens naturoppsyn og
Direktoratet for naturforvaltning».

Myndigheten etter §§69-73 i kap. IX er nå delegert fra DN til Fylkesmannen.

Brudd på verneforskriftene er underlagt offentlig påtale og kan anmeldes til politiet. Generelt 
skal alle vesentlige brudd på naturmangfoldloven og forskrifter gitt i medhold av denne 
anmeldes.

Viser til vedlagte utdrag fra DN’s forvaltningshåndbok pkt. 6.2 som omhandler naturoppsynets 
oppgaver – se trykt vedlegg 1.

Behandling av saken
Sekretariatet sjekket umiddelbart med Fylkesmannen i Nordland hvorvidt det var gitt 
dispensasjon til dette byggverket. Christian Brun-Jensen skriver i mail datert 7.mai 2012:

«Det er ukjent for oss at det er gitt noen tillatelser eller vært noe kontakt rundt dette».

I og med at hytta ligger i Rana kommune, kontaktet vi også Statskog Helgeland som grunneier 
og de skriver i mail av 8.mai 2012 hvor gjeldende festekontrakt fulgte som vedlegg:

«Statskog SF har ikke mottatt noen henvendelse i forbindelse med nybygg. Jfr. i den forbindelse de to 
siste setningene i pkt.5 i festekontrakten gjeldende fra 01.01.1983».

Statskog viser til følgende setninger i festekontrakten:

«Festeren er ikke berettiget til å påbegynne oppføring av noen bygning før det foreligger godkjenning av 
planer og tegninger fra skogforvaltning og bygningsråd.
Festeren kan ikke gjennomføre endringer (ombygging, tilbygging, maling med andre farger) uten 
skriftlig samtykke fra skogforvaltningen»

Sekretariatet konkluderte med at oppsynsrapporten måtte forelegges AU ved første anledning og 
i møte 9.mai fikk sekretariatet i oppdrag å innhente nødvendige opplysninger og forberede sak 
til styremøtet 30.mai.

Oppsynsrapporten ble oversendt Reindriftsforvaltningen i Nordland og reindriftsagronom 
Ing-Lill Pavall svarer i mail datert 15.mai 2012 (sekretariatets understrekninger):

«Viser til e-post fra Ole Petter Rundhaug.

Reindriftsforvaltningen Nordland har oversendt e-posten til Saltfjellet reinbeitedistrikt. 
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Jeg har fått muntlig orientering fra reinbeitedistriktet om saken. 

Distriktet opplyser at gjeterhytta m. uthus ble bygd i 1981. Det er ikke utarbeidet ny plan, og 
distriktet mener at tilbygget til uthuset er del av den opprinnelige planen.
Distriktet opplyser videre at tilbygget er på B 4m X L 2,5 m, bygd på påler.
Dersom det er ønskelig med mer informasjon fra Saltfjellet reinbeitedistrikt, kan dere ta kontakt 
med Olof Anders Kuhmunen eller Per Ole Oskal. 

Reindriftsforvaltningen har avlevert vårt arkiv til Statsarkivet. Vi har derfor ikke tilgjengelig 
arkivmateriale på saken.

Ettersom hytta m.m. er bygd rundt 1981, antar jeg at saken er behandlet etter reindriftsloven av 
1978, § 10 nr. 1:
«§ 10 Opphold, ferdsel og flyttleier
Retten til opphold med rein og til ferdsel, flytting og flyttleier har følgende innhold:

1. adgang til å la reinen oppholde seg i utmark under forsvarlig tilsyn og adgang til der å 
disponere grunn til nødvendige hytter og gammer for folk og til buer og stillinger som trengs til 
oppbevaring av løsøre og matvarer,» osv.

I 1982 ble det utarbeidet forskrift til § 10, 1. ledd. I denne forskriften er det ikke satt noen krav 
om størrelse, m.m. på gjeterhytter. Godkjenning var «avhengig av at grunneier og de 
nødvendige instanser i henhold til øvrige lovverk er forelagt søknaden.» 

Hvordan saksbehandlingen har vært i dette tilfellet, har jeg ingen konkrete opplysninger.

Lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 trådte i kraft 1. juli 1979. I og med at 
Reindriftsforvaltningen ikke har arkivet tilgjengelig, kan jeg ikke si med sikkerhet om hytta er 
behandlet etter reindriftsloven av 1978 eller reindriftsloven av 1933». 

Ut fra informasjonen i denne e-post, ble Statskog og kommunen kontaktet. Statskog Helgeland 
skriver 16.mai:

«Har sjekka med Rana kommune.  Vedlagt oversendes kopi av brev av 11.02.1982 fra Statskog 
til bygningsvesenet i Rana. Vedlagt fulgte brev datert 08.02.1982 fra Reindriftsagronomen og 
tegning av hovedhytta. Uthus blir nevnt, men tegninger er ikke mottatt av dette.  Heller ikke i 
ettertid.  Sørvik v/Rana kommune har gått gjennom all aktivitet på 147/17 etter 1981, men finner 
ingen ting».

I brev fra Reindriftsagronomen i Nordland datert 8.2.1982 heter det bl.a.:
Når det gjelder uthuset, så har vi ikke fått beskjed ennå om hvor stort reineierne har tenkt dette. 
Hvorvidt dette vil bli satt opp samtidig med hytta er heller ikke helt klart»

Byggetillatelse for hytte på 45 m2 ble gitt 7.7.1982 av Rana kommune og festekontrakt trådte i 
kraft 1.1.1983 og omfatter kun hytte. Det heter i kontraktens pkt. 3: 
«Festet gir rett til å ha stående ei hytte på et bestemt sted som skal anvises av 
skogforvaltningen».

Verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Utdrag fra verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark vedtatt ved kgl. resolusjon 
datert 9.september 1989. De sentrale bestemmelsene for denne saken er understreket.
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III Formål 
Formålet med nasjonalparken 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 å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder 
mange samiske og andre kulturminner. 

- å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området. 

IV Vernebestemmelser 

1. Landskapet 
1.1.Landskapet skal være fredet mot tekniske inngrep av enhver art, herunder oppføring av 

bygninger og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling 
av masse, sprenging og boring, nydyrking, nyplanting, drenering og annen form for 
tørrlegging, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, merking av 
stier og løyper. Opplistingen er ikke uttømmende. 

Det er heller ikke tillatt å utføre forundersøkelser for tekniske inngrep som vesentlig kan 
endre landskapets art eller karakter. 

Det er forbudt å bryte løs stein, mineraler eller fossiler. det samme gjelder uttak av slikt 
materiale for salg. Grotter og karstforekomster er vernet mot naturinngrep og beskadigelse av 
enhver art. Det er forbudt å fjerne materiale eller forekomster fra grottene. 

1.2.Unntatt fra bestemmelsene i pkt. 1.1. er: 

- nødvendig vedlikehold av hytter, gammer og bygninger. 

- nødvendig vedlikehold av reindriftsanlegg. 

- vedlikehold av gjerder og andre innretninger til bruk for beiting. 

1.3.Fylkesmannen eller den fylkesmannen bestemmer kan gi tillatelse til: 

- vedlikehold, opprettelse, merking og omlegging av turstier og skiløyper, og legging av 
bruer og klopper, samt oppsetting av skilt og vegvisere. 

- nødvendige tiltak og innretninger på privat grunn for utøvelse av tradisjonell 
landbruksdrift. 

- anlegg og utvidelser av foreningshytter. 

- anlegg og tiltak i reindriftsnæringen som går under pkt. 1.1. 

Sekretariatets vurdering
Av festekontrakten framgår at hytta er oppført med hjemmel i §10.1 i reindriftsloven av 1978 
og tomta kan overdras til andre bare etter de regler som er fastsatt i lovens §10 siste ledd. Det 
innebærer bl.a. et avgiftsfritt feste og at hytta skal forbeholdes reindriftsnæringa.
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I forhold til verneforskriften er det i dette tilfellet snakk om et nybygg på 10 m2. Bygging er 
dermed betinget av dispensasjon fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

Uthuset antas å være bygd noe seinere enn hovedhytta, men før vernevedtaket i 1989. Det 
foreligger ikke tegninger av dette bygget. Ut fra dokumentasjonen i saken, er verken 
forvaltningsmyndighet, kommune eller grunneier kjent med de uthusplaner som det vises til i 
redegjørelsen fra reinbeitedistriktet og reindriftsforvaltningen. Badstua som omtales som et 
tilbygg til uthuset er ikke behandlet i forhold til gjeldende verneforskrift og må betraktes som et 
ulovlig oppført bygg.

Hvis en søknad om dispensasjon om bygging av badstu hadde blitt forelagt sekretariatet før 
bygging, ville innstillingen til styret vært å avslå søknaden. Begrunnelsen ville vært at denne 
funksjonen går utover de behov som kan begrunnes driftsmessig for reinbeitedistriktet.  Badstu i 
en nasjonalpark medfører økt belastning i form av økt vedbehov og økt vedhogst. Med dette 
følger også behov for økt motorisert ferdsel. Samtidig vil en slik tillatelse kunne åpne for 
tilsvarende anlegg ved foreningshytter og private hytter i området.

Saltfjellet reinbeitedistrikt er vel kjent med de regler som gjelder i verneområdene. I 2011 
godkjente styret oppsetting av ei nødbu på Skavelfjellet etter at saken var gjennom full 
klagebehandling i DN. Det betyr at reinbeitedistriktet er vel kjent med hvilke regler som gjelder 
i nasjonalparken.

Påtalemyndighetene har satt ulovlig bygging og miljøkriminalitet på dagsorden og det er de siste 
årene kommet opp en del saker for retten. Fra vårt distrikt er det nærliggende å nevne saken i 
Rødøy for tre år siden der en hytteeier hadde satt opp badstu, grillhytte, kaihus, utkikksbu og 
inngjerding for så å søke om tillatelse. Det endte med at ei bot på 120.000 kroner for 
hytteeieren. I farten har vi ikke funnet eksempler som gjelder ulovlig bygging i verneområder 
hvor regelverket er strengere.

I og med at bygget allerede er oppført, er en vurdering i forhold til miljørettsprinsippene i §§ 8-
12 i naturmangfoldloven uaktuelt.

Konklusjon
Sekretariatet tilrår ut fra dokumentasjon i saken at styret anmelder saken til Salten politidistrikt. 
Det er samtidig naturlig at saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til vurdering i forhold til 
§§ 69-73 i kap. IX i naturmangfoldsloven.

Trykt vedlegg 1:

Kap. 6.2 i DN’s forvaltningshåndbok om naturoppsynets oppgaver

6.2 Naturoppsynets oppgaver
I tillegg til kontrolloppgavene i medhold av de åtte miljølovene, jf. kap. 6.1, skal oppsynet drive veiledning
og informasjon, og kan også drive skjøtsel, tilrettelegging, registrering og dokumentasjon. De
konkrete arbeidsoppgavene vil likevel variere noe både ut fra forvaltningsmyndighetens bestilling av
tiltak, faglige behov og utfordringer i det enkelte verneområde, samt oppsynets spesialkompetanse
og erfaring.

6.2.1 Håndhevelse av verneforskriftene og regelverk etter andre miljølover
En av naturoppsynets hovedoppgaver er å påse at verneforskriften blir overholdt. Verneforskriftene gir
rammer for hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt innenfor verneområdets grenser. Det er derfor
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av stor betydning at oppsynet har inngående kjennskap til forskriften og til eventuelle presiseringer som
er foretatt i en forvaltningsplan. Slik kunnskap er også viktig for at den informasjonen som oppsynet
gir om verneforskriften skal være korrekt og presis.

Når forvaltningsmyndigheten etter søknad gir en dispensasjon fra verneforskriften skal oppsynet ha
kopi av dispensasjonen. Naturoppsynet skal påse at eventuelle vilkår som er satt i 
dispensasjonsvedtaket blir overholdt. Dette er også en av hovedoppgavene
til naturoppsynet. Det er derfor viktig at dispensasjonsvilkårene er konkrete og lett kontrollerbare i
felt. I tillegg skal naturoppsynet føre kontroll med at regelverket etter de andre miljølovene, som ikke
er regulert i verneforskriften, også blir overholdt. Naturoppsynet avgjør på hvilke områder det skal
føres tilsyn, men det skal minimum utøve kontroll i et slikt omfang at det kan avdekke regelbrudd. 
Dersom det ved kontrollen avdekkes avvik fra reglene, skal tilsynet følge opp med nødvendig reaksjon. 
Det kan enten skje ved at forholdet anmeldes, og/eller overtredelsen håndheves/sanksjoneres i medhold
av sektorlovgivningen eller naturmangfoldlovens sivilrettslige virkemidler. I forhold til sistnevnte
virkemidler nevnes blant annet pålegg om retting og/eller miljøerstatning.

Brudd på verneforskriftene er underlagt offentlig Påtale og kan anmeldes til politiet. Generelt skal
Alle vesentlige brudd på naturmangfoldloven og Forskrifter gitt i medhold av denne anmeldes.

Anmeldelser skal inngis uavhengig av om det er privatpersoner, organisasjoner, kommuner eller
statlige etater som er ansvarlig for overtredelsen. Det kan være vanskelig å få en tilfredsstillende
bevisførsel i en del av disse sakene. Som hovedregel vil den som har avdekket det ulovlige forholdet
være den nærmeste til å anmelde forholdet. Dersom forvaltningsmyndigheten skriver anmeldelsen, vil
lokalt SNO kunne bistå med å dokumentere hva som har skjedd. Det er viktig at grunnlagsmaterialet
innsamletgjennom åstedsgranskingen er grundig gjennomført av oppsynet.

Politiets etterforskningsarbeid vil på denne måten bli forenklet, og muligheten for at saken blir raskere
avsluttet øker. En politianmeldelse av overtredelse av verneforskrifter
bør inneholde følgende punkter:

• Navn og adresse på de/den anmeldte (dersom dette er kjent).
• Beskrivelse av overtredelsen og/eller hendelsesforløpet, helst med fotomappe, der det fremgår
hvor, når og hvordan denne skjedde (dersom dette
er mulig).

• Navn og adresse på mulige vitner.

• Eventuell korrespondanse som kan være avbetydning for politiet, f.eks. statlige retningslinjer,
forvaltningsplaner som utdyper/presiserer forvaltningspraksis, brev fra forvaltningsmyndigheten
som gir melding om fredningsvedtaket eller innvilget/ avslått søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften.

• Hvilke bestemmelser i verneforskriften er overtrådt. Kopi av verneforskriften legges ved, og
det bør vises til straffebestemmelsen, § 75, i naturmangfoldloven.

• En kort begrunnelse for hvorfor området/arten er fredet og hvor alvorlig forholdet vurderes å være,
f.eks. om det er et irreversibelt inngrep. Når anmeldelsen gjelder ulovlige inngrep der naturtilstanden
kan opprettes, kan en i anmeldelsen fremme krav om istandsetting, jf. straffeprosesslovens
§ 3. Dersom en i anmeldelsen ber om å bli registrert som fornærmet i saken, og ikke kun melder,
får en automatisk bekreftelse på at anmeldelsen er mottatt av politiet og utfallet av saken.

Vedlegg:
1 Rapport Nybygg ved Reindriftas hytte i Stallo i Saltfjellet  07 05 2012  

KSI
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2011/587-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 21.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 55/2012 30.05.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde og saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon til bruk av ATV på barmark i forbindelse med tilsyn og sanking av sau ved 
Kvitbergvatnet - Stolpen gård (saken ettersendes) 
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3418-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 16.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 56/2012 30.05.2012

Reguleringsplan for E6 Krokstrand - offentlig ettersyn -
høringsuttalelse

Forslag til vedtak:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser positivt på at det foreslås en større 
parkeringsplass ved vertshuset på Krokstrand med god adkomst fra E6. Målet bør være å 
utvikle plassen til et informasjonsknutepunkt hvor de reisende finner informasjon om 
hovedinnfallsportene til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, verneområdene og aktivitets-
/turmulighetene i området.

2. Styret ber om å bli tatt med på råd i den videre detaljplanlegging av plassen og ønsker å 
være en samarbeidspartner i gjennomføringen av prosjektet. 

3. Styret er innforstått med at framkommelighet og trafikksikkerhet må gis høy prioritet når 
ny E6 planlegges gjennom Dunderlandsdalen, men en har forventninger om at det 
tilrettelegges hovedrasteplasser med en standard tilsvarende det en finner nord for 
Saltfjellet. En ber også om at det tilrettelegges parkeringsmuligheter for turfolket på de 
stedene langs E6 som tradisjonelt har vært utgangspunkt for turer sommer og vinter. 
Også her ønsker styret å bli tatt med på råd.

Bakgrunn
Forslag til reguleringsplan for E6-parsellen Krokstrand i Dunderlandsdalen i Rana er nå ute på 
høring med frist 29.mai for å avgi uttalelse. Sekretariatet har funnet det riktig å forberede sak til 
styret med forslag til høringsuttalelse.

For øvrige parseller på E6 i Dunderlandsdalen har planer vært utlagt til offentlig ettersyn med 
høringsfrister i februar 2012. Flere av disse har interesse for nasjonalparkstyrets arbeid og 
sekretariatet foreslår i denne saken innspill som også berører disse planene. Selv om 
høringsfristen her er ute, forventer vi at innspillene kan fanges opp i den forestående fasen med 
detaljplanlegging av det enkelte prosjekt.
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Tilrettelegging for de vegfarende har skjedd med nøkternhet langs E6 på Helgeland og det er 
rimelig å ha forventninger om at dette gis høyere prioritet når nye parseller nå skal ferdigstilles. 
E6 over Saltfjellet ble åpnet i 1990 og der har de vegfarende mange muligheter for en sikker 
stopp langs vegen. Strekningen Sørelva-Sukkertoppen, en strekning på ca. 10 km, har 5 store P-
plasser og mange vil nok si at de dekker behov som går langt utover de vi ser idag. 
Hovedrasteplasser med samme standard som de en finner flere steder i Saltdalen er det naturlig å 
forvente anlegges også på E6-strekningen Mo-Bolna.  

For nasjonalparkstyret vil utviklingen av en besøksstrategi for de verneområdene hvor styret har 
forvaltningsansvar stå sentralt de kommende år. I dette arbeidet må styret samarbeide tett bl.a. 
med Statens vegvesen da mange av hovedinnfallsportene har adkomst fra E6 på strekningen fra 
Røssvoll i Rana til Nordfjorden i Sørfold. Nedenfor redegjøres det litt nærmere de foreløpige 
tankene styret har rundt dette. 

Besøksstrategi verneområder
Nasjonalparkforvaltningen kan bidra vesentlig til at de besøkende får en god opplevelse. Dette 
kan en gjøre gjennom ordinære forvaltningsoppgaver som informasjon, tilrettelegging og 
informasjonstiltak

Norske nasjonalparker tillater i begrenset grad fysiske tiltak inne i nasjonalparkene. For å legge 
til rette for at de besøkende skal ha en positiv opplevelse, er tilrettelegging på innfallsportene og 
en helhetlig informasjonsstrategi prioritert

Besøksstrategien skal bidra til å
- Gi de besøkende en bedre opplevelse
- Øke verdiskapingen i lokalsamfunnene rundt nasjonalparken
- Ivareta naturverdiene i verneområdene og randsona

Aktuelle tiltak
- Opprusting av innfallsporter

o Opplev nasjonalparken m/tilhørende verneområder på en time – eksempel:
 Polarsirkelsenteret
 Nordland nasjonalparksenter
 Bjøllånes – Storlia naturreservat
 Krokstrand - Solhaug naturreservat

- Opplev nasjonalparken m/tilhørende verneområder på en dag – eksempel:
o Fjellgårdene i Saltfjellet
o Svartisen – Engabreen eller Austerdalsisen
o Polarsirkelen og Bolnatindan
o Nordland nasjonalparksenter med Junkerdalsura

- En helhetlig informasjonsstrategi
o Hovedbudskap i infoarbeidet

 Informasjon om opplevelsesmuligheter, tilrettelegging og besøkstrykk 
i ulike områder/soner

 Informasjon om sikkerhet: Krav til ferdigheter og utstyr
 Oppfordre til å ta hensyn til andre besøkende
 Informasjon om timesopplevelser og dagsopplevelser
 Oppfordre til sporløs ferdsel – unngå slitasje og forsøpling
 Informasjon om sårbare arter
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Informasjonskanaler i forhold til turistens reise
- Heime
- Undervegs til parken
- I randsona
- Ved innfallsporter
- I parken

E6 ved Krokstrand
I vegvesenets planforslag heter det:

“På vegstrekningen forbi Krokstrand vil utbedring av dagens E6 påvirke landskapet og stedet
Krokstrand. Vegen som i dag går gjennom stedet Krokstrand får en ny trase vest for Krokstrand 
vertshus med ny bru over elva. Strekningen er utenom denne omleggingen en utbedring av 
dagens veg og endringer som gjøres vil ikke medføre større inngrep i vegens omgivelser.

Krokstrand med campingplassen og vertshuset livnærer seg av nærheten til E6. Trafikken vil 
ved omlegging av E6 endres og Krokstrand er ikke lenger en plass man kjører gjennom men et 
sted man må svinge av til og stoppe ved. I planen foreslåes en større parkeringsplass ved 
vertshuset med god adkomst til E6 for å opprette en god og lett tilgjengelighet fra og til E6.

Det er viktig i videre prosjektering av parkeringsarealet at hensyn til hvordan 
parkeringsplassen fungerer både med og uten parkerte kjøretøy vektlegges. Samt temaene drift, 
belysning, beplantning og oppdeling av de ulike trafikantgruppene for å sikre en trygg og 
anvendelig plass som kjørende ønsker å stoppe ved.

For å sikre en god eksponering av Krokstrand sitt tilbud til veifarende er det nødvending å ha 
en god skjøtsel av vegetasjonen mellom vegen og kroa samt skilting”.

Vurdering
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser positivt på at det foreslås en større parkeringsplass ved 
vertshuset på Krokstrand med god adkomst fra E6. Målet bør være å utvikle plassen til et 
informasjonsknutepunkt hvor de reisende finner informasjon om hovedinnfallsportene til 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, de øvrige verneområdene og aktivitets-/turmulighetene i 
området.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å være en samarbeidspartner i utviklingen av denne 
plassen og vil prioritere egne midler til informasjon m.v. Vi håper å kunne bidra til at denne 
plassen får nødvendig oppmerksomhet hos de vegfarende gjennom Dunderlandsdalen.

Viktige utgangspunkt for turfolket langs E6 – innspill 
Friluftslivstradisjonene står sterkt i Rana og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark har mange mindre 
innfallsporter fra E6 i Dunderlandsdalen. Ørtfjellmassivet benyttes av jegere og Ørtfjelltinden 
framstår som en av de meste attraktive toppene for «toppturentusiastene». For denne 
brukergruppa er eneste P-tilbud langs en teleutsatt anleggsveg til Strandjordelva minikraftverk 
og det bør tilrettelegges et bedre alternativ. 

Ved Messingslett/Grotjønneng åpner det seg nye muligheter i forbindelse med ny bru. Her bør 
det etableres et tilbud på sommeren slik at denne alternative adkomsten til Stormdalen kan 
utnyttes. Vinterstid er østsida av Ørtfjellet på strekningen Grotjønneng-Stormdalshei rasutsatt. I 
en situasjon hvor grunneieren på Stormdalshei er lite tilfreds med trafikken over hengebrua vil 
dette bidra til en viss avlastning av trafikken.
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Når ny E6 bygges forbi dagens P-plass ved Stormdalshei, forutsetter sekretariatet at kapasiteten 
økes på P-plassen ved brua samtidig som adkomsten fra P-plass ved forsamlingshuset sikres. 
Vegen bør på denne strekningen  utvides med en bred skulder.

Ellers er Statens vegvesen kjent med de alternativene som nå vurderes for å få et bedre P-tilbud 
for turfolket på Bjøllånes. Hvis en i samarbeid med grunneierne finner fram til en omforent 
løsning, kan kanskje start og innkomst på «Rundturløypa via Bredek» skje fra samme P-plass. 
Rana kommune følger opp og her vil det bli nødvendig med et tett samarbeid mellom private 
grunneiere, Statskog, kommunen, Helgeland Museum, friluftsråd, Statens vegvesen og Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre.

Ved Raufjellforsen bør det anlegges P-plass for de som ønsker å bruke Bjøllådalen som turmål. 
Samtidig bør det naturskjønne området langs Ranelva utvikles til en rasteplass av høg kvalitet. 
Dette siste oppfatter vi er i samsvar med foreliggende planer.

Side 152



Reguleringsplan
E6 Helgeland

Krokstrand

Prosjekt:

Parsell:

Fra profil:

Dimensjoneringsklasse:

Fartsgrense:

Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Rana kommune

37250 - 39750

S3

80 km/t

950

Region nord
Helgeland
April 2012

TEKNISKE DATA
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1	Sammendrag	
 

2	Innleding	
Som en del av Prosjekt E6 Helgeland (http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e6helgeland) har 
Statens vegvesen i samarbeid med Rana kommune utarbeidet en detaljreguleringsplan for dels 
utbedring og dels ombygging av E6 på strekningen Krokstrand ‐ Bolna i Rana kommune, Nordland 
fylke.  
 
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som 
eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen.  

2.1	Hva	er	en	reguleringsplan	
 
Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor 
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. En reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig 
rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av 
grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en konsekvensutredning. 
 
Reguleringsplanens innhold ‐  
En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde 
ett eller flere hoved‐ og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. 
Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en tekstlig 
planbeskrivelse. 
 
I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av 
ekspropriasjonsgrunnlaget. 
 
Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med 
supplerende tegninger. ( I denne reguleringsplanen ligger planens tegningsdel tegning R1 og R2 ligger 
bakerst i planheftet. I tillegg er det utarbeidet et illustrasjonshefte med supplerende tegninger) 
 
Behandling av reguleringsplan ‐  
Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl 3‐7 jf § 12‐8 Dette gir Statens vegvesen mulighet til å 
gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandling i kommunestyret.  
 
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at 
grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag 
som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en 
merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til 
kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en 
reguleringsplan. 
 
Dersom planen omfatter konsekvensutredning, skal det utarbeides er planprogram som legges ut til 
offentlig ettersyn. Planprogrammet fastsettes av ansvarlig myndighet (normalt kommunen) etter 
merknadsbehandling. Det utarbeides så et planforslag med konsekvensutredning. Planforslaget med 
konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn, merknadsbehandling og eventuelt endring av 

Side 156



Planbeskrivelse reguleringsplan for E6 Krokstrand, Rana kommune 

 
 

4 
 

planen foretas før planforslaget oversender kommunen for sluttbehandling. Planmyndigheten 
(kommunen) skal ved behandlingen ta hensyn til konsekvensutredningen og uttalelsene til denne. 
Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser ikke blir 
tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram skal 
planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om 
innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. 
Kommunen kunngjør planvedtaket. 
 
Klage på vedtatt reguleringsplan ‐ 
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl § 12‐12 
Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert fra departementet til fylkesmannen.  
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Reguleringsplanforslaget består av følgende deler: 
 
Teksthefte, planforslag til høring i A4 format datert januar 2012. Tekstheftet inneholder 
planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser og reguleringsplankart. 
Illustrasjonshefte i A3 format datert januar 2012. Illustrasjonsheftet inneholder normalprofil, plan‐ og 
profiltegninger og støysonekart. 
 
Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden: 6. februar – 19. mars 2012 
På følgende steder: 
 

 Rana kommune, rådhuset, Mo i Rana 

 Statens vegvesen Region nord, Mo i Rana, Mo trafikkstasjon 

 Statens vegvesen Region nord, Bodø, Dreyfushammarn 31/33, Bodø 

 Internet: www.vegvesen.no 

 Prix, Storforshei 
 
Frist for å komme med merknader blir satt til: 29.mai 2012 
 
Statens vegvesen vil ta imot merknader og saksbehandlet disse. 
 
Planforslaget vil deretter oversendes Rana kommune for videre behandling og endelig vedtak. 
 
Kommunens vedtak kan påklages. 
 
Spørsmål kan rettes til: 
 
Statens vegvesen Region nord: 
Svein Bjørgo Larsen, tlf: 75552941, eller e‐post: svein.larsen@vegvesen.no 
 
Rana kommune, plankontoret. 
 
Planarbeidet har vært organisert slik: 
 
Prosjekteier/oppdragsgiver: Prosjekt E6 Helgeland 
 
Statens vegvesen: 
Prosjektansvarlig: Bård Nyland 
Prosessleder: Svein Bjørgo Larsen 
Lars Petter Kaski – vegplanlegger, plan og prosjektering 
Kristin Andersen ‐ landskapsarkitekt, plan og prosjektering 
Henrik Lissman – geotekniker, geo og lab 
Jon Halvar Hjerpbakk – grunnerverv, erverv og eiendom 
Finn Jørgensen – bruingeniør, bru, tunnel og elektro 
 
Rana kommune: Plankontoret 
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3	Bakgrunn	for	planforslaget	
E6 på Helgeland har meget dårlig standard som skaper problemer for trafikantene og påfører 
næringslivet store kostnader. Den dårlige standarden påvirker også trafikksikkerheten. 

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-19 er det lagt inn 1,7 mrd. kr. til strekningene Brenna-
Brattås-Lien, Mosjøen-Osen og Mo-Bolna. I tillegg kan det være aktuelt å bruke 200-300 
millioner kroner til mindre tiltak. NTP angir at utbyggingen av E6 på Helgeland kan forseres 
hvis det er lokal tilslutning til bruk av bompenger. 
 
Statens vegvesen i samarbeid med kommunene Grane, Vefsn, Hemnes og Rana, utredet 
muligheten for en delvis bompengefinansiert ”utbyggingspakke” for E6 mellom Nord-
Trøndelag grense og Bolna. Alle de fire kommunene og Nordland fylkeskommune har gitt sin 
tilslutning til bruk av bompenger som en delfinansiering av en utbyggingspakke på 3,9 
milliarder kroner. Nå skal saken behandles i Stortinget før en utbygging kan starte.  

		
Utbyggingen inneholder tiltak som utbygging og utbedring for til sammen 3,92 mrd. kr. 
inklusiv etablering av seks bomstasjoner. 

 Strekningen er ca 260 km lang. Det skal gjøres noe med ca 200 km av den. 
 Det skal bygges ca 50 km ny veg. Det krever reguleringsplaner. 
 Ca 150 km skal utbedres i samsvar med valgt utbedringsstandard   
 De resterende ca 60 km har tilfredsstillende standard og inngår ikke i pakken. 
 Tiltakene er spredt ut over hele strekningen. 
 Utbyggingsperioden forutsettes fra 2011-2020. 
 Den statlige finansieringen utgjør ca 2,8 mrd. kr. hvorav 1,96 mrd. kr. følger av 

investeringsprogrammet i NTP 2010-19. I tillegg forutsettes 500 mill. kr. i statlige 
midler i perioden 2020-2022, samt 340 mill. kr. i øremerkede vedlikeholdsmidler.  

 Det er forutsatt at de resterende 1,12 mrd. kr. dekkes ved bompenger. 
 Bompengene kreves inn i 6 automatiske bomstasjoner; Krokstrand, Reinforshei, 

Skamdal, Fusta, grense Vefsn/ Grane og Svenningvatn. 
 Takst for hver bom vil variere fra kr. 15 til kr. 40 (lette kjøretøy). 
 Total takst dersom alle bommene passeres vil være kr. 145,-. 
 Innkrevingstiden vil være 18 år, fra 2013-2030. 

Utbyggingspakken, som detaljreguleringsplan for E6 Krokstrand - Bolna er en del av, vil 
innebære at investeringene fordobles i forhold til det som er forutsatt i NTP 2010-19. Det 
planlegges for oppstart på strekningen Korgfjellet – Bolna i løpet av 2013. 
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4	Beskrivelse	av	planområdet,	eksisterende	forhold	
 

4.1	Beliggenhet  

 
 
 
Ortofoto med dagens vegnett markert. 

 
Planområdet domineres av Ranelva på den ene siden og Jernbanen med fjellet på den andre siden. 
En høyspentlinje følger vegen gjennom deler av planområdet. 
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4.2	Dagens	arealbruk	og	tilstøtende	arealbruk	

I kommuneplanens arealdel (2004‐2014)er alt landareal i planområde, bortsett fra veg, avsatt til LNF 
område. Se avsnitt 3.5. 
 

4.3	Trafikkforhold	

Dagens vei ble utbedret på 90 tallet med breddeutvidelse, nytt asfaltdekke og noen høybrekk ble 
utbedret. Vegen har delvis dårlig bæreevne og preges fortsatt av “dårlig” horisontal og 
vertikalkurvatur i forhold til den standarden man ønsker på E6 gjennom Nordland. 
 
I perioden 2001 – 2010 er det registrert i alt 17 politirapporterte personskadeulykker. Av disse er 12 
ulykker med lettere personskade, 3 alvorlig skadd og 2 med dødsfall. Vanligste ulykkestype er 
utforkjøringsulykker og møteulykker. Ulykkesfrekvensen (antall ulykker pr mill. kjøretøypasseringer) 
er på 0,45 som er litt over dobbelt så høyt som normalt for tilsvarende strekninger. 
 

4.4	Landskapsbilde	

Vegen ligger i lengdesnitt gjennom to landskapstyper slik de er beskrevet og klassifisert i NIJOS 
inndeling i landskapsregioner i Norge: 
 

1. Indre Rana som del av innlandsbygdene i Nordland. 
2. Saltfjellet som del av høgfjellet i Nordland og Troms. 

 
Den altoverveiende delen av dette ligger i den førstnevnte av disse landskapsregionene. 
 
Ranelva er nervestrengen og ledetråden gjennom så å si hele denne landskapssekvensen, og dagens 
veg følger sammen med Nordlandsbanen elva nesten slavisk. Bosettingen er tett knyttet til vegen, 
jernbanen og elva. Først opp mot snaufjellet løser det karakteristiske tverrsnittet med elva, vegen og 
bosettingen i dalbunnen seg opp. 
 
Det er langt mellom bosettingskonsentrasjonene etter Mo og Selfors. Skonseng/Røssvoll og 
Storforshei er de eneste større konsentrasjonene av bebyggelse lengre opp i dalen. Ellers er det 
hovedsakelig mindre grendelag ved Nevermoen, Dunderland, Storvollen og Krokstrand. Jordbruk og 
gårdsbebyggelse finnes der det er elvesletter med løsmasseavsetninger i noe omfang. 
 
Naturgeografisk inneholder Ranlandskapet mange interessante trekk. Mye av berggrunnen består av 
glimmerskifer, og det er også store områder med kalksteinforekomster. Dette gir landskapsbildet en 
høy grad av frodighet når man ser dette i forhold til områdets nordlige beliggenhet klimatisk sett. 
Grana har sin naturlige nordgrense i Rana. Den finnes i en veksling fra bortimot ren bestand til 
blandingsbarskog med bjørk og med overgang til mer ensartet bjørkeskogbestand opp mot fjellet. På 
tørre områder opptrer også furua som dominerende treslag. 
 
Det finnes rester av gamle beitepregede kulturmarkstyper, men disse er mange steder i ferd med å 
gro igjen, og er ikke spesielt rikt representert i dalen. 
 
Berggrunnen har også gitt opphav til Ranas særmerkte leveveg, gruvedriften. Jernverket setter sitt 
markante preg på bymiljøet i Mo, og det er kraftige spor i landskapet der gruvedriften har tatt ut 
masser, f.eks. ovenfor Storforshei og ved Eiteråga. 
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Også på elva setter bergartene sitt preg. Mange steder har elva gravet seg ned i det relativt bløte og 
kalkrike berget, som står igjen som framspring og skrenter over elveløpet. Det er gjennomgående en 
harmonisk veksling mellom stryk og stille partier, men også med dramatiske fossefall. 
 
Dagens riksveg har på størstedelen av strekningen mer karakter av livsnerve enn av barriere. Den 
følger i store trekk hoveddragene i landskapet uten å bryte markant med dets egne former. Dessuten 
er trafikkbelastningen de fleste steder så liten at barrierevirkningen ikke er påtrengende, men det 
kan være et negativt trekk at den i så stor grad begrenser adkomsten til elva. 
 

4.5	Friluftsliv	

Områdene langs planstrekningen er populære friluftsområder. Desto lengre opp mot Saltfjellet man 
kommer øker aktiviteten. Ranelva er også en populær elv å fiske i. 
 

4.6	Naturmangfold	

I Direktoratet for Naturforvaltnings sin Naturbase er det ikke registrert noen viktige naturtyper eller 
artsforekomster innenfor planområdet.  
 
Deler av planområdet er vist som et viktig beiteområde for elg. Dette gjelder for hele 
Dunderlandsdalen. 
 

 
Utsnitt Naturbasen 

 

4.7	Kulturmiljø	

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet har vi engasjert Sametinget, 
kulturminneavdelingen, om å befare området i forhold til kulturminner det er ikke registrert noen så 
lang. Men de minner om varslingsplikten dersom det skulle dukke opp noen. Nordland 
fylkeskommune har heller ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet. 
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4.9	Grunnforhold	

Berggrunn 
Dunderlandsdalen kan ut fra berggrunnen deles i hovedsakelig 2 områder. Det går et skille i nordøst‐
sørvest ved Krokstrand. Øst for dette ligger det større partier med granittiske bergarter hvor 
topografien går på tvers av strøkretningene og vest for dette mer forvitret, kalkrik glimmerskifer med 
omfangsrike belter av marmor og kalkstein. Dette næringsrike og lett forvitrede berget gir flere 
viktige særtrekk ved Rananaturen. Det er flere større grottesystemer og underjordiske vannfar enn i 
noe annet norsk landskap.  
 
Kvartærgeologi 
Forekomster av løsmasser varierer i hele dalføret, og knytter seg hovedsakelig til dalbunnen. Deler av 
løsmassene på Storforshei ligger under marin grense, og består av elv og fjordavsetninger. Ved 
Storforshei ligger markerte myrsystemer på disse massene. I dalbunnen av Dunderlandsdalen finner 
en mest breelvsedimenter. Her er vegetasjonen karrig og jorda har mindre produksjonspotensiale 
enn dalsidenes tynne jordsmonn. Nord øst for Messingen finnes morene av større mektighet i et 
bredere belte i dalprofilet. Dette gir grunnlag for jordbruket ved Krokstrand og Storvollen. 
 

5	Beskrivelse	av	planforslaget	
 

5.1	Generelt	

Planen skal sikre areal til utbedring av vegen, sikre adkomst til eiendommer langs vegen. I tillegg er 
detaljerte løsninger for veg tatt med så langt dette har vært mulig på dette nivå. Mange av detaljene 
må avklares i en videre detaljprosjektering, byggeplan. Reguleringsplanen har en rekke bestemmelser 
som sikrer at ulike forhold ivaretas i de framtidige prosesser. 
 
Veganlegget legges i minst mulig grad i berøring med vassdrag og tilhørende kantsoner.  
 
Planen legger til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 med slake kurver og akseptable 
stigningsforhold på strekningen Krokstrand – Bolna. 
 
Areal til vegformål avsettes noe bredere en det fysiske inngrepet vegbyggingen medfører. 
Bakgrunnen for dette er at vegvesenet gjennom denne detaljreguleringsplanen også ønsker å legge 
til rette for at vegen kan driftes og vedlikeholdes på en enkel måte i fremtiden. Gjenstående sløyfer 
av dagens E6 foreslås fjernet og at områdene revegeteres.  
 
Byggegrense langs E6 er satt til 50 meter jfr. Vegloven §29. Med 50 meter menes 50 meter fra 
senterlinje veg til begge sider.  
 
Areal som ikke foreslås regulert til vegformål er regulert til fellesformålet LNFR . 
 
Årsdøgnstrafikken (ÅDT) på planstrekningen for året 2008 var 830 kjøretøy. Når Statens vegvesen 
utbedrer/lager ny veg dimensjoneres vegen for trafikkmengde beregnet 20 år frem i tid etter 
åpningsdato. I beste fall for Krokstrand ‐ Bolna er byggestart i år 2013 og åpning av ny veg i år 2014. 
Det tilsier at vegen skal dimensjoneres ut fra forventet trafikkmengde i år 2034.  For denne 
vegstrekningen er det forventet en ÅDT på 950 kjøretøy i år 2034.  
For E6 Helgeland er det bestemt at der E6 skal utbedres etter en omforent utbedringsstandard, skal: 
 

 Vegbredden være minst 8,5 m og S2 standard skal tilstrebes 
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6	Virkninger	av	planforslaget	

6.1	Framkommelighet	

Ved en realisering av planforslaget oppnås en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens 
fremkommelighetsproblemer på strekningen.  
Eksisterende E6 og ny E6 blir for øvrig ca. like lange. 

6.2	Trafikksikkerhet	

Ny veg bygges med en standard og geometri som skal redusere  risikoen  for  trafikkulykker, og som 
skal bidra til å redusere skadeomfanget i de ulykker som skjer. 

6.3	Forslag	til	omklassifisering	

Statens vegvesen foreslår at gjenstående sløyfer av dagens E6 som ikke omfattes av arealformålet 
Veg legges ned og revegeteres slik at den totale virkningen i området fortsatt kun blir en veg. 
Gjenstående sløyfer som er avsatt til Landbruks, natur og friluftsområder, samt reindrift (LNFR) i 
detaljreguleringsplanen foreslås tilbakeført til tilstøtende grunneiendommer. 

6.6	Landskap	

På vegstrekningen forbi Krokstrand vil utbedring av dagens E6 påvirke landskapet og stedet 
Krokstrand. Vegen som i dag går gjennom stedet Krokstrand får en ny trase vest for Krokstrand 
vertshus med ny bru over elva. Strekningen er utenom denne omleggingen en utbedring av dagens 
veg og endringer som gjøres vil ikke medføre større inngrep i vegens omgivelser. 
 
Krokstrand med campingplassen og vertshuset livnærer seg av nærheten til E6. Trafikken vil ved 
omlegging av E6 endres og Krokstrand er ikke lenger en plass man kjører gjennom men et sted man 
må svinge av til og stoppe ved. I planen foreslåes en større parkeringsplass ved vertshuset med god 
adkomst til E6 for å opprette en god og lett tilgjengelighet fra og til E6. 
 
Det er viktig i videre prosjektering av parkeringsarealet at hensyn til hvordan parkeringsplassen 
fungerer både med og uten parkerte kjøretøy vektlegges.  Samt temaene drift, belysning, 
beplantning og oppdeling av de ulike trafikantgruppene for å sikre en trygg og anvenelig plass som 
kjørende ønsker å stoppe ved. 
 
For å sikre en god eksponering av Krokstrand sitt tilbud til veifarende er det nødvending å ha en god 
skjøtsel av vegetasjonen mellom vegen og kroa samt skilting.  
 
Dagens bru og vegbitene nord og sør for Krokstrand vil etter omlegging av E6 saneres og tilbakeføres 
til samme arealtype som tilstøtende areal.  
 
Vegen ligger på Krokstrand nært Ranelva. Ny veg og bru slår ikke ut i elva. Det må i videre 
prosjektering taes særlig hensyn til vassdraget. Rigg og marksikringsplanen vil ivareta rand vegetasjon 
langs elva og sikre den og elva mot inngrep.  
 
Permanente deponi områder på strekningen gir større inngrep i landskapet. I planen er det satt av 
store areal til deponi områder. Statens vegvesen krever at entreprenør/konsulent leverer 
deponiplaner for bruk og istandsettelse. Deponiplanen skal sikre at istandsatt massedeponi har en 
terrengtilpasset utforming og tildekkes med vekstmasser og revegeteres. Deponiplanene må 
godkjennes av byggherre før deponiene blir tatt i bruk. På vegstrekningen skal det massedeponeres i 
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veglinja og eventuell overskuddsmasser søkes brukt til å tildekke og reparere eksisterende sår i 
landskapet. 
Visuell veileder for Vegpakke Helgeland gir overordnede prinsipper for utforming av veg og 
sidearealer. 

6.5	Naboskap	

En enebolig vil måtte innløses som følge av gjennomføring av denne planen. Krokstrand cafe vil få 
trafikken vekk fra «trappa». Dette kan være både positivt og negativt. Det kan gi en mulighet for 
utvikling av området, samling av cafe og campingplassen. Den negative konsekvensen kan være at 
biler ikke svinger av fra E6 for å benytte seg av tilbudet. 

6.5.2	Innløsning	av	bebyggelse	

Det er en festetomt som ligger på Statskog sin eiendom 75/1/1. Statskog har uttalt at de vil være 
behjelpelig med å skaffe erstatningstomt i området dersom det er ønskelig fra fester. 
 

6.5.3	Avkjørsler	og	andre	naboforhold	

I utgangspunktet oppheves alle dagens avkjørsler med ny reguleringsplan. Alle nye og framtidige 
avkjørsler er avmerket i planforslaget med piler. 

6.6	Byggegrenser	

Generell byggegrense langs riksveg er 50 meter jfr. Vegloven §29. 

6.7	Nærmiljø/friluftsliv	

Friluftsliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i friluft og fritid, med sikte på miljøforbedring, 
mosjon og naturopplevelser.  
 
Friluftsliv i planområdet er mye knyttet  til den spredte fritidsbebyggelsen i området, områdene langs 
elva brukes av sportsfiskere og området ellers som brukes til turer i skog og mark. Det drives også 
jakt i området. 
 
Det antas at det som berøres av nytt terreng ikke er områder som har spesielt stor betydning i 
forhold til friluftsaktiviteter. 

6.8	Naturmangfold.	Forholdet	til	kravene	i	kap.II	i	Naturmangfoldloven	

Planområdet er vurdert ut fra den foreliggende data i Naturbasen. Det er ikke registrert spesielle 
arter, naturmiljø eller kulturmiljø. 
 
Naturressurser i planområdet begrenser seg til utmarksbeite (sau og rein), samt noe skogbruk. 
 
For å redusere den samlede belastningen på økosystemet så mye som mulig er ny veg plassert i 
samme trase eller i umiddelbar nærhet av denne for å minske behov for å ta i bruk nye arealer. 
Videre legges det til rette for at alle gjenstående sløyfer av dagens E6 skal saneres og revegeteres, 
slik at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være en veg. 
 
Det vil for øvrig bli utarbeidet en egen Ytre Miljø Plan (YM‐plan) før anleggsarbeider tar til for å sikre 
at miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder benyttes. 

6.9.1	Verneområder	

Ingen vesentlig virkninger. 
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6.9.2	Naturtyper	

Ingen vesentlig virkninger. 

6.9.3	Arter	

Ingen vesentlig virkninger. 

6.9.4	Vannmiljø	

Ingen vesentlig virkninger. 

6.9.5	Dyreliv	

Ingen vesentlig virkninger. 

6.9.6	Økologiske	funksjoner	og	prosesser	

Ingen vesentlig virkninger. 

6.10	Kulturmiljø	

Det er ikke registrert kulturmiljøer innen planområdet. 

6.11	Naturressurser	

Ingen vesentlig virkninger. 

6.11.2	Skogbruk		
Ingen vesentlig virkninger. 

6.11.3	Reindrift		
Planområdet ligger etter våre opplysninger innenfor Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikter. Vi 
kjenner foreløpig ikke til spesielle konflikter mellom reindriften og plassering av ny veg. Tiltaket 
berører for øvrig ikke sentrale flyttleier eller beiteområder. Videre opplyses det at både Ildgruben‐ og 
Saltfjellet reinbeitedistrikt har nærliggende beiteområder til planområdet, noe som medfører at rein i 
området må påregnes. 

6.12	Støy	og	vibrasjoner	

“Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner, T‐1442” kommer til anvendelse ved bygging av 
nye veger. Utbedring av E6 på denne strekningen vil ikke føre til noen endrede støyforhold til noen 
av naboene til vegen.  

6.13	Forurensning	

Sannsynligheten for at det finnes flere drikkevannskilder (brønner) langs og i planområdet er stor. 
Det forutsettes en god dialog med grunneiere/brukere av brønnene for å løse eventuelle problemer 
som måtte oppstå med brønnene som følge av ny veg. 

6.14	Massehåndtering		

Massehåndtering vil i utgangspunktet skje innenfor areal avsatt til vegformål og deponi/riggområde. 
Det er videre mulig at areal avsatt til vegformål, deponiområder eller riggområder på tilgrensede 
parseller tas i bruk. 
 
Hele strekningen skal kartlegges for fremmede arter (planter) før anleggsarbeidet settes i gang. Dette 
for å unngå spreding av disse ved flytting av jordmasser. 
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7	Risiko,	sårbarhet	og	sikkerhet	ROS‐analyse	
 

7.1	Rasfare	

Rasfare er vurdert ut fra www.skrednett.no, samt erfaringer fra drift av eksisterende E6. I følge 
skrednett ligger deler av ny E6 i utkant av rasområder (snø). Vi har ingen registrerte hendelser av 
hverken stien eller snø på dagens E6. Vår vurdering er derfor at ny E6 vil ikke være utsatt for rasfare 
(snøskred, steinsprang, o.l) 

7.2	Flomfare	

Ny bro vil bli prosjektert med tanke på en 200 års flom. Vi er ikke kjent med at dagens bro har vært 
utsatt som følge av flom i området. 
 

7.3	Vind	

Vegvesenet er ikke kjent med at det er spesielt vanskelige vindforhold i området. 

7.4	Menneske‐	og	virksomhetsbasert	fare	

Planområdet er tilnærmet ubebygd, foruten noen hytter langs vegen. Det er ingen menneske‐ og 
virksomhetsbaserte farer innen planområdet. 

7.5	Beredskap	

Vegstegning kan være sannsynlig i kortere perioder i forbindelse med ulykker eller uvær. Det finnes 
ingen omkjøringsalternativer. 
 
Det kan være risiko for terroraksjoner, sabotasje og hærverk, selv om sannsynligheten for alvorlige 
aksjoner på denne strekningen anses som liten. Med de lave trafikktallene vi opererer med på denne 
strekningen vil sannsynligheten for tap av menneskeliv i tilknytning til eventuelle aksjoner på E6 
vurderes som liten. 

7.6	Trafikksikkerhet	

Ny veg bygges med en standard og geometri som skal redusere risiko for trafikkulykker, som igjen vil 
bidra til å redusere skadeomfanget i de ulykker som skjer. 

7.7	Forurensning	

Dersom det finnes private brønner som er i bruk, og man ser at nedslagsfeltet og/eller selve brønnen 
berøres av riksvegutbyggingen, bør disse der det er praktisk mulig forsynes fra ny brønn. 

7.8	Helse,	miljø	og	sikkerhet	i	bygge‐	og	driftsfasen	

Som en del av detaljreguleringsplanarbeidet er det utarbeidet en særskilt risikovurdering for 
gjennomføring av planen. Det vil for øvrig bli utarbeidet en egen Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljøplan 
(SHA‐plan), og Ytre Miljø (YM‐plan) før anleggsarbeidet tar til. I tillegg skal entreprenør lage en Sikker 
Jobb Analyse (SJA) før utførelse av risikofylte arbeidsoppgaver. 
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8	Andre	dokumenter	

8.1	Forslag	til	reguleringsbestemmelser	
 

§ 1 GENERELT 
 
§ 1.0 Formål 
Detaljregulering for E6 Krokstrand skal legge til rette for bygging av ny E6, samt sikre fremtidig 
arealdisponeringen rundt ny E6. 
 
 
§ 1.1 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med PlanID 6024, sist revidert Jan 2012 i 
målestokk 1:2000.  
 
 
§ 1.2 Planområdets arealformål og hensynssoner 

Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6: 
‐ § 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

o Veg 
‐ § 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 

o LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

‐ § 12-6 Områdebestemmelser 
o Anlegg- og riggområde 

‐ § 12-6 Faresone 
o Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

 

§ 2    FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 2.0 Etter Veglovens § 29 er byggegrensen 50 m fra senterlinje riksveg. Forbudet gjelder ikke 

bygninger i tilknytning til veganlegget. Unntak forekommer for eksisterende boligbebyggelse 
jfr. byggegrense. 

 
§ 2.1 Kommer det fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved gravearbeid som 

omfattes av kulturminnelovgivningen skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
Nordland fylkeskommune. 

 
§ 2.2 Miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging(T-1442) skal legges 

til grunn for dimensjonering av støytiltak i reguleringsplanen. Støygrensen er i utgangspunktet 
Lden = 55 dBA ved uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Retningslinjene åpner for at 
 støygrensen ved utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak kan økes. 
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For bygninger med støyfølsom bruk som, etter fastlagte skjermingstiltak langs veg, har en 
støybelastning som ligger i intervallet 55 – 65 dBA og som ikke har en støyøkning på >3 dBA 
tilbys ingen form for støydempende tiltak. Ved bygninger som har en økning >3 dBA og ligger i 
intervallet 55 – 65 dBA eller hvor støybelastningen er >65 dBA skal det gis tilbud om 
skjermingstiltak. Skjermingstiltakene kan være voller, skjermer eller tiltak på fasaden slik at det 
oppnås tilfredsstillende støynivå på privat uteplass og i alle oppholds- og soverom. 
 

§2.3   Midlertidige rigg-deponiområder tillates benyttet til all virksomhet som er nødvendig for 
gjennomføring av veganlegget, herunder midlertidige bygninger og anlegg, lagring med mer. 
Etter avsluttet anleggsperiode opphører midlertidige reguleringsformål og området tilbakeføres 
til LNFRA. 

 
§2.4 Så langt som det er mulig skal gang- og sykkelveger og bussholdeplasser innenfor planområdet 

utformes etter prinsippene om universell utforming. 
 
§2.5 Veganlegget og de elementene som inngår skal gis en god terrengbehandling og utforming.  

Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt og innordnes i øvrig 
landskap. Vegskjæringer og – fyllinger, rigg og deponi områder skal revegeteres og behandles 
på en tilfredsstillende måte. Se formingsveileder for vegpakke Helgeland. 

 
§2.6 Det skal utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan i prosjekteringsfasen som godkjennes 

av byggherre. 
 
 
§2.7 Deponering av masser skal primært skje i tilknytning til utslaking av vegskulder og i 

bearbeiding av sideterreng til veg, (gjelder både E6, lokal- samleveger og gang- og 
sykkelveger). Formålet med deponering i veg er økt trafikksikkerhet, få en veg som ligger godt i 
terrenget og landskapet samt legge til rette for aktivt jordbruk inn mot E6 der vegen går 
igjennom dyrka mark. 

 
   
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
§ 3.0 Generelt 
Formålet omfatter arealer til offentlig veg, vegkryss, stopplommer, grøft- og skråningsareal, rekkverk 
og andre anlegg som naturlig tilhører ny veg.  
I gjennomføringsfasen tillates arealet benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring 
av veganlegget, herunder midlertidige bygninger og anlegg, lagring mm. 
 

§ 4 LANDBRUKS-, NATUR-, OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 
§ 4.0 Generelt  

Området reguleres til LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

 

§ 5  OMRÅDEBESTEMMELSER 
 

Side 173



Planbeskrivelse reguleringsplan for E6 Krokstrand, Rana kommune 

 
 

21 
 

§ 5.0 Anlegg- og riggområde 
Areal avsatt til anlegg- og riggområde kan tas i bruk til midlertidige anleggsområder, riggområde, etc. 
i anleggsperioden. Dersom stiplede områder tas i bruk skal de revegeteres og tilbakeføres til 
opprinnelig arealbruk. Gjenstående sløyfer av dagens E6 skal revegeteres. 

 

§5.1 Arealer avsatt til midlertidig deponi, rigg og anleggsområde skal inngå i rigg- og 
marksikringsplanen. Planen skal forklare og illustrere hvordan arealene skal brukes og etter 
endt bruk istandsettes. Områdene skal istandsettes når E6 er ferdigstilt. 

§5.2 Områder til permanente massedeponi for masser fra veganlegget. Før bruk av permanent 
massedeponi skal det utarbeides en plan for bruk og istandsetting av deponiet som godkjennes 
av byggherre. Deponiplanen skal omhandle hvordan man fyller opp regulert areal, volum og 
massetype. Planen skal illustrere hvordan terrenget skal etter endt deponering formgis en 
terrengtilpasset utforming og tildekkes med vekstmasser og revegeteres. 

§5.3 Det skal i rigg og marksikringsplanen komme frem i hvilken rekkefølge man vil bruke 
deponiene og hvilke deponi som anvendes eller ikke anvendes. 

§5.4  Før deponering skal vekstmasser fra området avdekkes og mellomlagres. Når E6 er ferdig skal 
nytt terreng formgis, tildekkes med stedegne vekstmasser og revegeteres i følge utarbeidet 
deponiplan. 

 

§6 FARESONE 
 
§ 6.0 Høyspenningsanlegg 
Området reguleres til faresone høyspenningsanlegg. 
 

8.2	Forslag	til	plankart	
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ILLUSTRASJONREGULERINGSPLAN

E6 Helgeland

Krokstrand

Prosjekt: 

Parsell:

Fra profil:

Dimensjoneringsklasse:

Fartsgrense:

Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Rana kommune

37250-39750

S3

80 km/t

950 

HP14 KM37250 - 39750

Region nord
Helgeland

    Dato: 4.4.2012

TEKNISKE DATA

Side 179



S
id

e 
18

0



S
id

e 
18

1



S
id

e 
18

2



S
id

e 
18

3



S
id

e 
18

4



S
id

e 
18

5



S
id

e 
18

6



MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3644-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 16.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 57/2012 30.05.2012

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - oppnevning av 3 medlemmer til 
arbeidsutvalget

Forslag til vedtak

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre oppnevner følgende representanter som tiltrer 

arbeidsutvalget:

a. ………………………………..

b. ………………………………..

c. ………………………………..

Bakgrunn
Det vises til oppstartmelding i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplan, oppdatering av 
verneforskrifter og verneplan utvidelse for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Meldingen 
behandles som egen sak i dette styremøtet. Denne saken gjelder oppnevning av 3 representanter 
fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre som skal tiltre et eget arbeidsutvalg som er vedtatt 
opprettet.

Saken gjelder
Konsultasjonen med Sametinget ble avsluttet den 14.05.12 og det ble vedtatt at et arbeidsutvalg 
bestående av følgende opprettes:

 Arbeidsutvalget fra den påbegynte utvidelsesprosessen som består av
- Fylkesmannen i Nordland (leder)
- Rana kommune
- Rødøy kommune
- Saltfjellet reinbeitedistrikt
- Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt
- Private grunneiere
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- Statskog
 Tre representanter fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre, herav minimum en samisk 

representant.

Vurdering
I en slik sak er det naturlig at styret påser at de kommunene som berøres mest av de forestående 
prosesser blir representert. Rana og Rødøy er allerede representert og av de øvrige kommunene 
framstår Saltdal og Beiarn som de mest sentrale.

Saken fremmes uten innstilling fra sekretariatet.

Vedlegg
1 Nytt mandat AU
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MANDAT ARBEIDSUTVALG  
FOR REVISJON AV FORSKRIFTER/VERNEFORM OG 

VERNEPLANUTREDNING UTVIDELSE AV SALTFJELLET-
SVARTISEN NASJONALPARK 

Beiarn, Bodø, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fylke 
 
Bakgrunn 
Fylkesmannen i Nordland har følgende oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning: 

1. å revurdere avgrensinga av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i kommunene Rana og 
Rødøy etter bortfall av kraftutbyggingsplaner. Aktuelt utvidingsområde er 
Bjøllådalen, Tespdalen, Blakkådalen, Austerdalen, Glomdalen og Storvatn-området 
samt nordsida av Melfjorden med Stelåvatnan og elvene Nattmoråga, Ytre og Indre 
Stelåga og ned til Melfjorden. Området er på ca 120 km2, og arbeidet utløser dermed 
ingen konsekvensutredningsplikt, jfr forskrift om konsekvensutredning § 2 bokst. c.  

2. Saltfjellet-Svartisen: oppstart av revisjon av verneområdene på Saltfjellet samt 
forvaltningsplan. Utarbeide forslag som sendes til DN for faglig gjennomgang. 

 
I møte 30.08.07 mellom Fylkesmannen i Nordland og Sametinget ble det enighet om at det 
skal etableres et arbeidsutvalg for verneplanarbeidet, jfr. Avtale om retningslinjer for 
verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder, §5-1 annet ledd.  
 
Verneplanarbeidet stoppet midlertidig opp høsten 2009 på grunn av nye krav i 
naturmangfoldloven av 19. juni 2009. I møte 18. januar 2012 ble Sametinget og 
Fylkesmannen i Nordland enige om at det bør etableres ett felles arbeidsutvalg for hele 
prosessen.  
 
Arbeidsutvalgets sammensetning: 
Fylkesmannen leder arbeidsutvalget og ivaretar samtidig sekretariatsoppgavene. Etter hvert 
møte skal det føres protokoll som kort redegjør for tema, partenes vurdering og standpunkter, 
og konklusjoner i saken. Sammensetningen av arbeidsutvalget er: 
 

1 representant fra Fylkesmannen (leder utvalget) 
 1 representant fra Hetsmannen-Strandtindene reinbeitedistrikt 
 1 representant fra Saltfjellet reinbeitedistrikt 
 1 representant fra Rødøy kommune 
 1 representant fra Rana kommune 

1 representant fra Statskog SF 
 1 representant for private grunneiere 

3 representanter fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre (hvorav minst en utvalgt blant 
representantene oppnevnt av Sametinget) 
 

Mandat: 
• Arbeidsutvalget skal bistå Fylkesmannen i Nordland med utredningsarbeidet for verneplan 

for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, som omfatter forslag til avgrensing av 
et nytt verneområde med tilhørende verneforskrifter.  

• Arbeidsutvalget skal bistå Fylkesmannen i Nordland med revisjon av verneforskriftene for 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan Landskapsvernområde, Saltfjellet, 
Landskapsvernområde, Storlia naturreservat og Semska-Stødi naturreservat. Revisjonen 
omfatter oppdatering av forskriftene i tråd med dagens mal for verneforskrifter i medhold 
av naturmangfoldloven, samt vurdering av verneformer innad mellom disse 
verneområdene. 

• Arbeidsutvalget skal i sine vurderinger ta utgangspunkt i  

Side 189



- naturmangfoldlovens bestemmelser om opprettelse av nye verneområder 
- avtalen mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for 

verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder  
- utredninger av områdenes verneverdier og kartlagt bruk av området 
- DN-håndbok 17 2001, oppdatert 2010, med tilhørende maler for verneforskrifter 

• Arbeidsutvalget kan fremme forslag til utredninger for å sikre et best mulig 
beslutningsgrunnlag i spørsmålet om vern, og andre spørsmål som trenger nærmere 
klargjøring på dette stadiet i saksbehandlingen og som har betydning for vernespørsmålet.  

• Om et flertall i arbeidsutvalget eller et flertall av de samiske representantene i 
arbeidsutvalget og Fylkesmannen ikke kommer fram til et felles forslag skal de ulike 
forslag legges fram for høring og følge saken videre. 

• Konsultasjonene i arbeidsutvalget skal foregå i god tro og med målsetting om å oppnå 
enighet. Medlemmene skal aktivt bidra med informasjon, delta i diskusjoner og 
vurderinger på møter og befaringer. Arbeidsutvalget har et samlet ansvar for å bidra til en 
god og effektiv prosess. 

 
Arbeidsutvalget kan invitere kunnskaps- og kompetansepersoner og representanter for 
rettighetshavere og brukerinteresser til sine møter når enkeltområder eller -tema tas opp, og 
arbeidsutvalget kan legge opp til åpne møter med de lokalsamfunn og de interesser som 
berøres av verneforslaget. 
 
Midtre Nordland Nasjonalparkstyre skal parallelt med utredning av vern og revisjon utarbeide 
forvaltningsplan for de samme områder. Arbeidsutvalget skal ta del i dette arbeidet og komme 
med innspill til nasjonalparkstyret der det er naturlig i forhold til de oppgaver arbeidsutvalget 
har. Dette er spesielt knyttet til kapitlet om brukerinteresser i forvaltningsplanen, for eksempel 
forslag til retningslinjer til tolkning av spesifikke bestemmelser i verneforskriften. De andre 
delene av forvaltningsplanen, slik som beskrivelse av verneområdene, bevaringsmål og 
tiltaks- og oppsynsdel er mindre relevante for arbeidsutvalget. 
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3647-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 16.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 58/2012 30.05.2012

MNNPS's besøk i kommunene høsten 2012 - møteplan

Forslag til vedtak:

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å presentere seg for kommunestyrene i 

medlemskommunene høsten 2012. 

2. Ut fra møteplanene for kommunestyrene i de respektive kommuner, vil følgende datoer 

være mulige for nasjonalparkstyret

a. Sørfold kommune - ?

b. Bodø Kommune – 13.september

c. Fauske kommune – 4.oktober

d. Saltdal kommune – 27.september

e. Beiarn kommune – 13.november

f. Meløy kommune – 25.oktober

g. Rødøy kommune – 17.september (formannskapet)

h. Rana kommune – 16.oktober

Bakgrunn
Styret fikk 11.juni 2010 delegert myndigheten fra MD for forvaltningen av nasjonalparkene 
Rago, Sjunkhatten, Junkerdal og Saltfjellet-Svartisen samt landskapsvernområdene Gåsvatnan 
og Saltfjellet og Storlia naturreservat. Styret ble konstituert 10.september 2010 og etter en 
etablerings-/innkjøringsperiode er det nå naturlig at styret presenterer sitt ansvar og sine 
oppgaver overfor kommunene som er representert i MNNPS. Aktuelle samarbeidsområder/ 
prosjekt bør også være tema i et slikt møte.

AU behandlet saken i møte 23.februar som AU-sak 22/2012 og fattet slikt vedtak:
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1. Sekretariatet bes til styremøtet i mai om å forberede et høstprogram 2012 for besøk i de 8 
kommunene som inngår i MNNPS. 

Sekretariatet har tatt en gjennomgang av møteplanene som er lagt for kommunestyrene i den 
enkelte kommune i 2012.

Det er en del kommuner som har møter på samme dag og det er nødvendig å legge en liten kabal 
for å få dette til å henge sammen.

Møteplanen for Sørfold kommune har ikke vært tilgjengelig når dette skrives.
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