
Møteinnkalling

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Ørnes hotell, Meløy kommune
Dato: 30.05.2013
Tidspunkt: 09:00

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

Orienteringssaker: 

 Presentasjon av situasjonsanalyse for de store verneområdene innenfor Midtre 
Nordland nasjonalparkstyrets geografiske virkeområde – Nordlandsforskning v/ 
Ingrid Bay-Larsen

 Presentasjon av arbeidsutvalgets forslag - vedrørende utvidelse og revisjon av
verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark – Fylkesmannen i Nordland 

Minner om befaring 29. mai for styrets medlemmer klokka 08.30 fra Ørnes hotell
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

ST 
36/2013

Godkjenning av innkalling / protokoll 2003/577

ST 
37/2013

Delegerte saker 2003/577

DS 1/2013 Junkerdal nasjonalpark - Avslag på søknad om 
dispensasjon for gjennomføring av 
fuglehundprøve - Bodø jeger- og fiskeforening

2013/2792

DS 2/2013 Junkerdal nasjonalpark - Avslag på søknad om 
dispensasjon for gjennomføring av 
fuglehundprøve - Salten fuglehundklubb

2013/2792

DS 3/2013 Midnor - Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til kjøring med 
snøscooter for frakt av bagasje og ustyr til hytte i 
Korsvik - Trond Nyquist

2013/2267

DS 4/2013 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon motorisert 
transport til hytte ved Solvågvatnet - Stein 
Halvorsen

2012/3464

DS 5/2013 Storlia naturreservat - dispensasjon fra 
verneforskriften for nødvendig transport med 
snøskuter av saltstein og utstyr - Wanja Rakvaag

2012/6568

DS 6/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 
motorisert ferdsel til hytte ved Kvitbergvatnet -
Terje Berg

2012/1717

DS 7/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte ved 
Tverbrenvatnet - Reidar Bjørkmo

2013/1727

DS 8/2013 Gåsvatnan landskapsverneområde/Saltfjellet -
Svartisen nasjonalpark - søknad om bruk av 
snøskuter til nødvendig transport til 2 egne hytter 
- "Serga" ved Nordre Bjøllåvatn og og hytte ved 
Kvitbergvatnet  - Astrid Nilsen og Ove Nilsen

2013/522

DS 9/2013 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte i Harondalen -
Hjalmar Johansen og Kåre Johansen

2013/751

DS 
10/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert ferdsel til hytte ved Kvitbergvatnet -
Synøve Berg

2013/1213

DS 
11/2013

Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte ved 
Hessihompvatnet - Hjalmar Johansen og Kåre 
Johansen

2013/751
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DS 
12/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
dispensasjon til bruk av skuter til egen hytte i 
Stabbursdalen - Arvid Stifjell

2013/1018

DS 
13/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
bruk av snøskuter til egen hytte ved 
Kvitbergvatnet - Jan-Even Jensen

2013/1137

DS 
14/2013

Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om 
dispensjon for bruk av snøskuter til egen hytte 
ved Austre Viskisvatn -  Arvid Norbergsen

2013/1680

DS 
15/2013

Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om 
dispensasjon for bruk av snøskuter til egen hytte 
ved Øvre Viskisvatn - Kirsten Norbergsen

2013/850

DS 
16/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte på Jarbrufjell - Jan 
Steinar Olsen m.fl.

2013/753

DS 
17/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
bruk av snøskuter til hytte i Stabbursdalen -
Ragnhild Christoffersen m.fl

2013/1532

DS 
18/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte i Stabbursdalen -
Lillian T. og Helge Osbak

2013/517

DS 
19/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte ved Store 
Gåsvatna - Halvortun hyttesameie v/K. Kåsmo

2013/1233

DS 
20/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om 
bruk av snøskuter til transport av proviant og 
utstyr til hytte ved Kvitbergvatnet - Karin og Stein 
Berntsen

2013/932

DS 
21/2013

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften til bruk av 
snøscooter i forbindelse med transport av varer 
og utstyr til hytte ved Svartevannet i Bødø 
kommune - Harald Schjølberg

2013/1248

DS 
22/2013

Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon 
for motorisert transport til hytte ved 
Kvitbergvatnet - Jan Steinar Olsen m.fl.

2013/753

ST 
38/2013

Referatsaker 2003/577

RS 9/2013 Forprosjekt Sjunkhatten folkehøgskole - veien 
videre – Brev fra Fauna KF datert 8. mai 2013

2013/1852

RS 
10/2013

Referat administrativt kontaktutvalg 24. april 2013/3749

RS
11/2013

Vedrørende dispensasjon fra verneforskriften –
Gåsvatnan LVO - Finn Rusaanes

2012/5810

RS Vedrørende bruk av Ramskjell som tur- og 2013/3314
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12/2013 rekreasjonsområde

RS 
13/2013

Stenging av Bukkhågstua i Tollådalen i 
kalvingstiden for rein

2013/2946

RS 
14/2013

Søknad om kjentmannskjøring for Røde Kors 
innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyres 
geografiske ansvarsområde

2012/214

RS 
15/2013

Oversendelse av vedtak - Dispensasjon fra 
verneforskriften - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Gang- og sykkelsti Lønsdal -
Kjemåga - Saltdal

2011/7506

RS 
16/2013

Søknad om økonomisk støtte - Kjøp av 4-hjuling -
Beiarn Røde Kors Hjelpekorps

2013/3696

RS 
17/2013

Midler til forvaltning av nasjonalparker og 
tilhørende verneområder - Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre

2012/7805

RS 
18/2013

Lakhu nasjonalpark - framtidig forvaltningsansvar 2013/2541

RS 
19/2013

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for 
hjelpekorps

2012/214

RS 
20/2013

Forberedende klagebehandling - Klage på vilkår i 
tillatelse til bruk av snøskuter

2012/3464

RS 
21/2013

Tilrådning - Motorferdsel i Sjunkhatten 
nasjonalpark - Johan Furebotten

2011/6955

RS 
22/2013

Generelt om utforming av anmeldelser- brev fra 
Salten politidistrikt  

2011/5852

ST 
39/2013

Utkast til forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - innspill fra styret

2012/3644

ST 
40/2013

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Innspill fra 
nasjonalparkstyret til utvidelse og revidering av 
eksisterende vern rundt Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark

2013/3772

ST 
41/2013

Retningslinjer for utbetaling av honorar ved 
befaringer og konferanser

2013/3764

ST 
42/2013

Administrativt kontaktutvalg MNNPS - invitasjon 
til Nordland fylkeskommune om å være 
representert med en observatør i utvalget

2013/3769

ST 
43/2013

Faglig rådgivende utvalg - forslag til endret 
sammensetning etter hørngsrunde

2013/1192

ST 
44/2013

Samarbeidsavtale mellom Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre og Fauna KF/Forprosjekt 
Sjunkhatten folkehøgskole

2013/1852

ST 
45/2013

Junkerdal nasjonalpark - Behandling av klage på 
vedtak i sak 30/2013 i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre. Søknad om å få sette vedovn i 
naust ved Kjemåvatnet - Ørjan Eliassen

2012/8564
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ST 
46/2013

Rago nasjonalpark - Endelig godkjenning av 
forvaltningsplan

2011/5030

ST 
47/2013

Eventuelt 2003/577
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Side 6

ST 37/2013 Delegerte saker

DS 1/2013 Junkerdal nasjonalpark - Avslag på søknad om dispensasjon for

gjennomføring av fuglehundprøve - Bodø jeger- og fiskeforening

DS 2/2013 Junkerdal nasjonalpark - Avslag på søknad om dispensasjon for

gjennomføring av fuglehundprøve - Salten fuglehundklubb

DS 3/2013 Midnor - Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra

verneforskriften til kjøring med snøscooter for frakt av bagasje og ustyr til

hytte i Korsvik - Trond Nyquist

DS 4/2013 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon motorisert transport til hytte

ved Solvågvatnet - Stein Halvorsen

DS 5/2013 Storlia naturreservat - dispensasjon fra verneforskriften for

nødvendig transport med snøskuter av saltstein og utstyr - Wanja Rakvaag

DS 6/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om motorisert ferdsel til

hytte ved Kvitbergvatnet - Terje Berg

DS 7/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert

transport til hytte ved Tverbrenvatnet - Reidar Bjørkmo

DS 8/2013 Gåsvatnan landskapsverneområde/Saltfjellet - Svartisen

nasjonalpark - søknad om bruk av snøskuter til nødvendig transport til 2 egne

hytter - "Serga" ved Nordre Bjøllåvatn og og hytte ved Kvitbergvatnet  - Astrid

Nilsen og Ove Nilsen

DS 9/2013 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert

transport til hytte i Harondalen - Hjalmar Johansen og Kåre Johansen

DS 10/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert

ferdsel til hytte ved Kvitbergvatnet - Synøve Berg

DS 11/2013 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert

transport til hytte ved Hessihompvatnet - Hjalmar Johansen og Kåre Johansen
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DS 12/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om dispensasjon til

bruk av skuter til egen hytte i Stabbursdalen - Arvid Stifjell

DS 13/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om bruk av snøskuter

til egen hytte ved Kvitbergvatnet - Jan-Even Jensen

DS 14/2013 Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om dispensjon for bruk

av snøskuter til egen hytte ved Austre Viskisvatn -  Arvid Norbergsen

DS 15/2013 Saltfjellet landskapsvernområde - søknad om dispensasjon for

bruk av snøskuter til egen hytte ved Øvre Viskisvatn - Kirsten Norbergsen

DS 16/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert

transport til hytte på Jarbrufjell - Jan Steinar Olsen m.fl.

DS 17/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om bruk av snøskuter

til hytte i Stabbursdalen - Ragnhild Christoffersen m.fl

DS 18/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert

transport til hytte i Stabbursdalen - Lillian T. og Helge Osbak

DS 19/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert

transport til hytte ved Store Gåsvatna - Halvortun hyttesameie v/K. Kåsmo

DS 20/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om bruk av snøskuter

til transport av proviant og utstyr til hytte ved Kvitbergvatnet - Karin og Stein

Berntsen

DS 21/2013 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra

verneforskriften til bruk av snøscooter i forbindelse med transport av varer og

utstyr til hytte ved Svartevannet i Bødø kommune - Harald Schjølberg

DS 22/2013 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon for motorisert

transport til hytte ved Kvitbergvatnet - Jan Steinar Olsen m.fl.



Side 8

ST 38/2013 Referatsaker



FAUNA
Til samarbeidspartnere Nærin8s- oß stedsutv¡kl¡nE i F¿uske

Fauna KFISHFS/BM /009/8. mai 2013

Forprosjekt Sju n khatten fol kehøgskole - informasjon

27. mars 2013 leverte Fauske kommune en søknad til Utdanningsdirektoratet (UDIR) om

godkjenning av Sjunkhatten folkehØgskole iValnesfjord. UDIR har så langt ikke gitt

tilbakemelding til søknadens kontaktperson, som fortsatt er prosjektleder Bror Myrvang.

Søknaden ble forfattet med støtte fra Nordland fylkeskommune, Salten regionråd og Fauske

kommune. Nordland fylkeskommune og Salten regionråd har også vedtatt politisk støtte t¡l

prosjektet. Forprosjektet har informert Nordlandsbenken på Stortinget om søknaden. En

rekke bedrifter og institusjoner isalten har uttrykt støtte og ønske om samarbeid. Din

bedrift/instans er blant de som Forprosjektet har innledet et samarbeid med. Hensikten

med dette skrivet er å informere om hvor saken står.

Styringsgruppen, Fauna KF og noen frivillige personer fortsetter arbeidet med å få etablert

en folkehøgskole i Valnesfjord. Listen over godkjente folkehøgskoler i Norge er temmelig

statisk. Godkjenning og etablering av en ny folkehØgskole er lite sannsynligvis uten et godt,

(tverr-)politisk samarbeid. Styringsgruppen etablerer for tiden kontakt med en rekke

sentrale politikere og fagfolk for å utvide engasjementet. Planen er å gjennomføre et større

møte om saken på Fauske hotell 13. juni. I tillegg vil vi bruke oppdukkende muligheter i

forbindelse med valgkampen og ellers til å informere om folkehøgskolesøknaden, og

anmode om støtte. Vi mottar gjerne innspill og initiativer fra samarbeidspartnere.

En elektronisk kopi av søknaden kan oversende ppfordring til bror@faunakf.no.

Daglig leder

lg.
FAUNA KF Støgàld 70 Posrboks 326, 820 I tðuske - Tetefon 75 64 I 0 90
0rg nr 989497 140 pcsl@faundkfno wwwfaunakfno

Faks 75 64 68 03
Fràml¡d Arnbisjoner UtviklinB Nær¡nB Ak1¡v¡tet
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Referat fra møte 24. april 2013 (Vensmoen, Røkland) i administrativt kontaktutvalg for 

kommunene 

Tilstede: Hilde Sofie Hansen (Rana kommune), Gudrun Hagalinsdottir (Fauske kommune), 

Otto John Navjord (Beiarn kommune), Rune Berg (Saltdal kommune), Jan Wasmuth (Bodø 

kommune) og Trond Skoglund (Meløy kommune). Asbjørn Hagen deltok i tillegg fra 

Nordland nasjonalparksenter. Midtre Nordland nasjonalparkstyre (MNNPS) var representert 

ved nasjonalparkforvalterne Hanne Etnestad, Ole Petter Rundhaug og Ronny Skansen. 

Forfall: (Rødøy kommune)

 MNNPS orienterte om arbeidet i 2012-2013

1. Delegering av myndighet til nasjonalparkforvalterne.

2. Presentasjon av MNNPS i alle kommuner, bortsett fra Bodø kommune. 

Wasmuth følger opp i forhold til mulig presentasjon i Bodø kommune i 

løpet av våren.

3. Erfaringer fra rådgivende utvalg. Manglende oppslutning fra flere 

brukergrupper ble blant annet nevnt av MNNPS. Rune Berg 

kommenterte at kommunen er med på å ivareta interessen for en del av 

disse gruppene. Jon Otto Navjord orienterte om at kommunen har fått 

henvendelser på stenging av Bukkhågstua og problematikk rundt dette 

med bruk av drenger i reindrifta og villmannskjøring.  

4. Søknader om fuglehundprøver i slutten av april. MNNPS har gitt 

avslag på dette. Kontaktutvalget var enig at dette fortrinnsvis burde skje 

på høsten. Dette var også en sak som burde tas opp med overordnede 

myndigheter. 

5. Åpning av Láhku nasjonalpark 10. august. Forvaltningsansvaret for 

parken ennå ikke avklart. Foreløpig ligger forvaltningsansvaret hos

Fylkesmannen. Sannsynlighet at forvaltningen blir lagt til MNNPS. Jon 

Otto Navjord nevnte at saken ikke har vært til behandling i Beiarn 

kommune. Trond Skoglund trodde ikke Meløy kommune hadde mottatt 

brev i sakens anledning. 

6. MNNPS orienterte om en del krevende saker som har vært det siste året 

som blant annet kjentmannsturer Røde Kors, Sykkelsti Lønsdal-

Kjemåga. 

7. MNNPS er ett av 4 nasjonalparkstyrer hvor Riksrevisjonen skal foreta 

en revisjon innen nærmeste fremtid. MNNPS har oversendt 5 saker til 

Riksrevisjon. Styret og forvalterne blir intervjuet i begynnelsen av mai. 

8. Sekretariatet oppsummerte status for de ulike forvaltningsplanene.

Sjunkhatten NP godkjent og under trykking. Junkerdal NP godkjent 

2008. Saltfjellet-Svartisen NP første utkast behandles i førstkommende 

styremøte. Rago NP endelig utkast behandles i førstkommende 

styremøte før oversendelse DN. 
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 Hanne Etnestad gikk gjennom C-lista i bestillingsdialogen. Totalt bevilget 1 345 000 

kroner. Beløpet dekker nesten alt som er omsøkt. Enkelte prosjekt er

samarbeidsprosjekt der blant annet kommuner er involvert. 

 De tre kommunene som har Sjunkhatten NP innenfor sin kommune ble på forhånd 

utfordret til å si noen ord om hva kommunene synes om fremdriften i prosjektene som 

ligger rundt Sjunkhatten NP. Oppfølging av arkitektkonkurransen 

(hovedinnfallsporter), fylkesdelplan, administrativ stilling tilknyttet fylkesdelplan er

sentrale stikkord.

Gudrun Hagalinsdottir (Fauske kommune): 

Stor entusiasme i starten ved opprettelsen av nasjonalparken. En nasjonalpark med høyt 

ambisjonsnivå. Mange av prosjektene i fylkesdelplan og forvaltningsplan er gode prosjekter, 

men mye har stoppet opp. Gudrun Hagalinsdottir mener det er uavklart hva som er 

kommunens rolle og ansvar. Mange forventninger i forhold til Sjunkhatten NP fra mange 

hold. Synd at det blir mye negativ fokus på en positiv sak. Fauske kommune har lagt penger 

inn i økonomiplanen for en 3-årig prosjektstilling. Viktig at ansvarsfordeling for 

hovedinnfallsporter avklares. Kommunen har stor vilje til å videreutvikle Fridalen i samarbeid 

med andre aktører. Det er vilje til finansiering fra kommunens side. Videreutviklingen av 

området i Fridalen vil kunne skape store ringvirkninger i forhold til blant annet Sjunkhatten 

folkehøgskole og Valnesfjord helsesportsenter. 

Jan Wasmuth (Bodø kommune): 

Enig i mye av det som Gudrun Hagalinsdottir nevner. Det har vært en omstillingsprosess i 

Bodø kommune. Ny stilling på idrett/friluftsliv. Bodø kommune har satt av penger til 3-årig 

prosjektstilling (oppfølging fylkesdelplan). For å kunne få fremdrift videre i prosessen rundt 

Sjunkhatten må noen påta seg ansvaret. Det må sørges for at søknaden blir sendt inn til 

Fylkeskommunen. Wasmuth foreslår et felles møte mellom de tre kommunene og MNNPS, 

der en finner ut veien videre. Enighet om at en tar et møte den 23. mai i Fauske. Det har vært 

en del diskusjon rundt valg av hovedinnfallsport i Bodø kommune. Nå er det konkludert med 

at Vatnvatnet er Bodø kommune sin hovedinnfallsport i Sjunkhatten NP. Ønske om at 

MNNPS kommer å presentere seg for bystyret i løpet av våren. Jan Wasmuth følger opp 

saken. 

Erik Stendal (Sørfold kommune): 

Påpeker at det er viktig at det blir en fremdrift i de planene som foreligger og er enig i at det 

er fornuftig med et felles møte mellom kommunene og MNNPS innen kort tid. Viktig at 

planene med hovedinnfallsportene kommer på plass da det er andre aktører i kommunen som 

er avhengig av dette. Det er uavklart om kommunen har satt av midler til en 3-årig 

prosjektstilling (oppfølging av fylkesdelplan). MNNPS sender ut referatene fra møter med 

Fylkeskommunen til de tre kommunene. 
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 Asbjørn Hagen orienterte om Nordland nasjonalparksenter. Asbjørn går ut i permisjon 

fra utgangen av juni. Ny daglig leder vil tiltre nasjonalparksenter. Utbygging ved 

Storjord fullføres innen 22. mai. Åpning av kunstgalleriet 19. juni. Samarbeidsprosjekt 

med MNNPS i en del saker. Delvis utfordrende med samarbeid på bakgrunn av at 

senteret er i stor grad prosjektfinansiert og mye tid går bort til å skaffe midler.  

Eventuelt: 

o Hilde Sofie Hansen mente det vil være fornuftig å ha møte med friluftsrådene, særlig i 

forhold til tiltak i bestillingsdialogen. Spørsmål om situasjonen rundt bru på 

Storvollen. Ole Petter Rundhaug fra MNNPS orienterte om status. Det var et ønske om 

at informasjonen i nasjonalparkene burde bli bedre. 

o Rune Berg mente det var behov for befaring i forbindelse med bru ved Nedre Skaiti. 

Kommunen tar initiativ til befaring. Spørsmål vedrørende parkering opp til 

Solvågvatnet, parkering Evenesdalen og oppkjøring av skiløyper. 

o Jan Wasmuth mente at nasjonalparkene er for dårlig merket og at dette er en sak for 

nasjonalparkstyret. MNNPS har dette på sin agenda.

Referent 

Ronny Skansen

Side 13



Fra: Anne Tømmerdal[anntoe01@online.no]
Dato: 08.05.2013 13:42:54
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Midtre Nordland Nasjonalparkstyre/2012/5810-432.2

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre
Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug
Arkivkode:2012/5810-432.2

Jeg referer til telefosamtale med Ole Petter Rundhaug og vil med dette avklare noen forhold rundt 
dispensasjonen for bruk av skuter gitt til Finn Russånes i LVO.
.
Finn Russånes har søkt og mottatt dispensasjon til å bruke skuter for nødvendig transport til hytte ved 
Kvitbergvatnet for sesongene 2013, 2014 og 2015.

Den angjeldende hytte er et felleseie med undertegnede og Finn Russånes som likeverdige eiere med 50% 
andel hver. Hytten er arvegods fra våre fedre som ikke var i slekt, det er dermed ingen slekt eller familiebånd 
mellom eierne.

Det er per i dag kun en inngang til ca 30m2 areal, noe som gjør det hensiktsmessig med tidsdeling når det 
gjelder bruk. Ideelt sett skulle vi gjerne fått delt opp løyvet for skuterkjøring i 3 turer hver, men jeg forstår at 
dere kun tildeler per enhet, noe som medfører at løyvet må skrives ut i begge eiernes navn. På lengre sikt 
håper jeg på å eventuelt få bygget på en enhet slik at vi kan benytte hytten uavhenging av hverandre. 
I påvente av at det kan realiseres ber jeg om at det skrives ut nye papirer i saken og at begge eieres 
navn påføres slik at dette er klart til neste sesong. 

Med hilsen
Anne Tømmerdal
Boks 76, Farskveien
8298 Hamarøy

tlf.99637448
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Ramskjellhytteforening
v/Bård Kvæl
8110 Moldjord Dokmo 26.04.2013

Til:
Lag/foreninger/næringsliv og skoler/barnehager i Beiarn

Uttalelse om bruk av Ramskjell som tur- og rekreasjonsområdeved økt tilgjengelighet til området

Bakgrunn: 


Veientil Ramskjell ble i 2012 av kommunestyret omgjort fra kommunal til privat vei. Med dette vedtaktet
ble hytteeiere langs veien til- og på Ramskjell, sammen med grunneiere og fastboende, ansvarlige for veien.

Hytteforeningen mener at Ramskjell er et område som er attraktivt for allmennheten, og ønsker å se på tiltak
som kan åpne opp for økt bruk av området. Dette i stede for mulig mindre bruk som følge av at ingen greier å
påta seg oppgaven å holde veien i forsvarlig stand. Hytteforeningen mener det er en for stor oppgave for
foreningens medlemmer å ta vare på og drifte Ramskjellveien.

Målsetting:


Ramskjell hytteforening arbeider for å finne grunner/momenter som kan gi politikerne i Beiarn grunn(er) til å
omgjøre vedtaket og på nytt få veien klassifisert som kommunal.

Tiltak:

Hytteforeningen ønsker overfor politikerne i Beiarn å fokusere på det positive ved fortsatt allmenn
tilgjengelighet til Ramskjell. I den forbindelse har vi sett på mulige tiltak foreningen kan arbeide videre med
for å øke tilgjengeligheten.

Opparbeide snuplass og offentlig parkeringsplass på Heia til 20 biler i tillegg til parkering for
hyttene i området.
Ønsker det offentlige at det etableres toalett i forbindelse med parkeringen, vil dette kunne inngå
som del av tilrettelegging ved at grunn tilvises.
Grunneiere og hytteeiere etablerer to gapahuker for allmenn benyttelse. En i hver ende av
vannet.
Vei forbi gårdene flyttes til en enklere trasè som legges mellom dagens vei og øvre skogsvei, slakt
skrånende ned til vannet. Dette for å sikre fri ferdsel for allmennheten, hytteeiere og grunneiere.
Tilstrekkelig parkering for hyttene i området opparbeides i henhold til reguleringsplan.
Grunneierne er positiv og godkjenner forslag om å etablere preparert skitrasè fra tunnel til ny
parkeringsplass på Heia.

Hytteforeningen ønsker at ditt lag/forening/bedrift, skole/barnehage kan gi oss en kort skriftlig
tilbakemelding på vedlagte skjema (eller eget skriv) om:
Er dette tiltak som gjør at dere fortsatt vil benytte dere av, eventuellt øke bruken av området?

Din tilbakemelding vil kunne bli brukt i hytteforeningens argumentasjon overfor politikerne.
Svarfrist: Innen 05.05.2013 til undertegnede.

Mvh

Ramskjell hytteforening
v/Bård Kvæl

vedlegg
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Ut fra de tiltak som er skissert i brev av 26.04.2013 fra Ramskjell hytteforening:

Vårt lag/forening/bedrifl/skole/barnehage (navn) 


ved (underskrift og dato)

mener at økt tilgjengelighet til Ramskjell vil være i våre medlemmer/kunder/elever/unger sin interesse.
Tiltakene vil føre til fortsatt, og kanskje økt bruk av, området til tur/rekreasjon og undervisning.
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Boazodoallohálddahus• Reindriftsforvaltningen
Båatsoe-burriej reereme

Ádreassa- Adresse Telefovdna- Telefon Telefáksa- Telefaks
Sjøgt.78 75600260 75600261
Fauske8200 www.reindrift.no

Din çuj./Deresref.: Min çuj./Vår ref.: Dáhton/Dato:
2013/519/ 7226/2013/ SKB/ 606 17.04.2013

STENGINGAV BUKKHÅGSTUA I TOLLÅDALEN I BEIARN KOMMUNE I
KALVINGSTIDEN FORREIN.

Reindriftsforvaltningen vil med dette informere forvaltning og aktuelle
brukerorganisasjoner om at Bukkhågstua i Tollådalen i Beiarn kommune vil
bli stengt i kalvings - og pregingstiden for rein, dvs i tidsrommet
25. 04. 13 – 20. 06. 13.

Tollådalen er sentralt kalvingsområde for Saltfjellet reinbeitedistrikt,
og som det framgår av kartutsnitt har Bukkhågstua beliggenhet midt inne i
dette området. Grønn skravur viser vårbeiteområder på Saltfjellet,
herunder også kalvingsland ( tette streker) .

Som de fleste vil være kjent med er forstyrrelse av reinen under kalvings - og
pregingstiden svært uheldig. Både med hensyn til dyrevern og med hensyn til
reindriften som næring er det derfor viktig at man i størst mulig grad unngår
kanalisering av ferdsel inn i disse viktige kalvingsområdene. Åpne husvære er et

Til forvaltningogbrukereav Tollådaleni Beiarn
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tiltak som fremmer ferdsel, og hytta vil av denne grunn være stengt i nevnte
periode.

Vi viser for øvrig til Reindriftslovens § 65 om ferdsel i områder hvor rein
beiter, og håper at brukerne av Tollådalen/ Saltfj ellet utviser forståelse.

Vi ber om at de ulike mottakere av dette brevet videresender informasj on til
egne underinstanser.
Informasj on offentliggj øres også i Avisa Nordland og Saltenposten .

Med hilsen

Ing - Lill Pavall
Reindriftsagronom

Sylvi Katrin Brandsæther
Rådgiver

Kopi sendt til:

Statskog og Fj elltj enesten
Midtre Nordland Nasj onalparkstyre
Statens Naturoppsyn
Bodø og Omegns Turistforening
NJFF- Nordland
Saltfj ellet Reinbeitedistrikt
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Fra: Sylvi Katrin Brandsæther[skb@reindrift.no]
Dato: 17.04.2013 11:13:34
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland; post@statskog.no; postmottak@dirnat.no; post@bot.no; 
nordland@njff.no; saltfjellet.rbd@gmail.com
Kopi: Ing-Lill Pavall
Tittel: Stenging av Bukkhågstua i Tollådalen i kalvingstiden for rein.

Vedlagt er varsel om stenging av Bukkhågstua i Tollådalen i Beiarn kommune i kalvingstiden for rein.
 
Hytta vil være stengt i perioden 25.04.13 - 20.06.13.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Sylvi Katrin Brandsæther
Rådgiver
 

 
Sjøgata 78
8200 Fauske
 
Telefon: (+47) 75 60 02 64
E-post: skb@reindrift.no
Web: www.reindrift.no

 

cid:image001.png@01CD1D45.36074F10

Side 1 av 1

22.05.2013file://C:\PDF konvertering\dokumenter\EPHORTE\608800.HTML
Side 20



 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for naturforvaltning Saksbehandler 

Postboks 8013 Dep Myntgt. 2 22 24 90 90 Hege H. Feiring 

22 24 58 91 0030 Oslo Org no. Telefaks 

postmottak@md.dep.no http://www.md.dep.no/ 972 417 882   

 

 

 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

Moloveien 10 

8002 BODØ 

  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 13/746 20.02.2013 

 

 

Søknad om kjentmannskjøring for Røde Kors innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyres 

geografiske ansvarsområde  

 

Vi viser til søknad fra Røde Kors om kjentmannskjøring i verneområder innenfor Midtre Nordland 

nasjonalparkstyres geografiske ansvarsområde for perioden 2013-2017.  

 

Miljøverndepartementet ga 31. januar 2013 nye retningslinjer for redningstjenestens bruk av 

snøscooter i verneområder. Det er en intensjon fra departementets side at innkomne søknader om bruk 

av snøscooter for redningstjenesten skal realitetsbehandles etter de nye retningslinjene med virkning 

for inneværende sesong. 

 

Departementet tar til etterretning at Midtre Nordland nasjonalparkstyre i styremøte 18. februar 2013 

har besluttet å ta søknadene fra Røde Kors opp til behandling på styremøte 30. mai. Da dette ikke er i 

samsvar med intensjonene over, finner vi det mest hensiktsmessig at søknaden overføres 

Miljøverndepartementet for behandling her. Vi ber på denne bakgrunn om at alle dokumenter i saken 

oversendes Direktoratet for naturforvaltning som saksforberedende instans snarest mulig.   

 

Med hilsen 

 

 

Lene Lyngby (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Hege Feiring 

 seniorrådgiver 

 

Kopi:  

Røde Kors 

Direktoratet for naturforvaltning 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

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

2013/2815 NAT - NP - MD 22.04.2013
Arkivkode:
423.5

Dispensasjon fra verneforskrift for etablering av gang- og sykkelsti
langs jernbanen på strekningen Lønsdal-Kjemåga i Saltfjellet
landskapsvernområde - anmodning til Miljøverndepartementet om å
vurdere gyldigheten av nasjonalparkstyret sitt vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet den 18. februar 2013 søknad fra Saltdal kommune om
dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde for å etablere en gang- og
sykkelsti langs jernbanen på strekningen Lønsdal-Kjemåga i Saltdal kommune.

Søknaden ble behandlet etter verneforskrift for Saltfjellet landskapsvernområde vedtatt ved kgl.res 8.
september 1989 og naturmangfoldloven § 48.

Sekretariatet hadde følgende forslag til vedtak:

«1. Søknaden er vurdert iforhold til gjeldende verneforskrift og naturmangfoldlovens § 48 og
konklusjonen er at det ikke er hjemmelfor å gi dispensasjon til etablering av omsøkte gang- og
sykkelsti innenfor Saltfjellet landskapsvernområde. Søknadenfra Saltdal kommune om dispensasjon
må derfor avslås.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om at Fylkesmannen i Nordland iforbindelse med
forestående revisjon av verneforskriften og vurdering avfremtidige grenser for verneområdene i
Saltjjellet, herunder vurdererflytting av grensen nord-/vestoverfra jernbanen på strekningen Lønsdal-
Kjemånasen slik at omsøkte gang og sykkelsti eventuelt kan etableres uten å berøre verneområdet.

På strekningen Kjemånasen-Kjemåga stasjon bør alternativ trasepå nordsiden avjernbanen
utenfor verneområdet vurderesfor å unngå hyssing av Nordlandsbanen.»

Det ble på styremøtet fremmet følgende alternative forslag til vedtak fra Arne B. Vaag:

«1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir dispensasjon til etablering av sykkelsti på strekningen
Lønsdal-Kjemåga gjennom Saltfjellet landskapsvernområde.

Søknaden er vurdert iforhold til gjeldende verneforskrififor Saltfjellet landskapsvernområde,
naturmangfoldlovens §§ 7-12, 36 og 48 og Direktoratet for naturforvaltnings håndbokfor

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Brattørkaia 15 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Marit Doseth
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:

Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no 45 24 19 39
N-7485 Trondheim Side 22
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områdeforvaltning. Etter en samlet vurderingfinner nasjonalparkstyret grunnlagfor å gi
dispensasjon.

2. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber videre om atfrlkesmannen i Nordland iforbindelse med
foreståtte revisjon av verneforskrift og vurdering avfremtidige grenser for verneområdene i Saltfjellet,
flytter grensenfor Saltfiellet landskapsvernområdepå strekningen Lonsdal-Kjemåga vestover slik at
den etablerte sykkelstien blir liggende utenfor verneområdet.»

Forslaget til Arne B. Vaag ble vedtatt enstemmig.

Bakgrunn for saken
Søknaden
Saltdal kommune har søkt Midtre Nordland nasjonalparkstyre om dispensasjon for å etablere en gang-
og sykkelsti fra Løndal til Kjemåga i Saltfjellet landskapsvernområde. Sykkelstiprosjektet er med i
utviklingsprogrammet «Naturarven som verdiskaper». Direktoratet har ansvaret for programmet.

Stien skal legges på den gamle anleggsbanen som ble opprettet i 1940 og være i samsvar med de krav

som kulturvernmyndighetene har stilt. Sykkelstien skal ha forskjellig bredde utfra de faktiske forhold.

Ny sti på ca. 1, 4 km må etableres fra Viskisoverbygget til Kjemåga tunnel på sørsiden. På denne
strekningen vil det benyttes overvannsgrofter som Jernbaneverket tidligere har tilrettelagt.
Kulturminnemyndighetene krever at denne strekningen skal fremstå som ny, uten at det fremgår av
søknaden hva dette innebærer. Det opplyses imidlertid at landskapsarkitekt skal være med på
utarbeidelsen av denne strekningen.

Ved Kjemåfossen er det et brufundament på begge sider av fossen. Her søkes det om å etablere en
enkel bro over fossen med en maksimal bredde på 3 meter.

Det søkes også om tillatelse til at det settes opp ulike informasjonsskilt langs sykkelstien, men det er
ikke gitt tillatelse til dette.

Det opplyses at Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal holdes informert om hvordan utformingen av
sykkelstien vil fremstå, slik at de kan komme med innspill.

Ulike fagvurderinger av prosjektet

1. Faglig vurdering fra Jernbaneverket og Nordland fylkeskommune av kulturminnene
Konservator Finn Rønnebu mener en eventuell sykkelsti på strekningen Lønsdal Kjemåga vil kunne
innebære et dilemma. Kulturminnene vil bli mer tilgjengelige og bidra til en bevisstgjøring av hva som
foregikk i Saltdal under krigen, men sykkelstien vil også kunne forringe kulturminnene dersom de
legges oppå eksisterende linjer.

Videre sier han at kulturminnene er så spesielle og representerer en så dramatisk del av vår relativt
nære historie at de bør forbli urørt. Deler av traseen kan tillates ombygd til sykkelsti, lange partier er
overgrodde. Det vises til hans rapport.

Nordland Ikeskommune som øverste kulturminnemyndighet mener at sykkelstien kan legges på
anleggsbanen og krigsjernbanen på visse vilkår. Blant annet at den strekningen som må bygges ny må
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ha et annet utrykk og utseende, slik at det blir et klart skille mellom hva som er gammel og ny trase.
Videre legges det til grunn at det ikke skal bygges rekkverk i særlig grad. Det vises til rapport fra
Nordland fylkeskommune.

Fortidsminneansvarli ved Jernbaneverket viser til beslutning fra 2004 hvor det fremgår at
anleggsbanen ikke har nasjonal verdi. Siden veien ender blindt og har vært vanskelig å formidle, er
den tatt ut av landsverneplanen. Dette kan vurderes på nytt dersom veien på en sikker og troverdig
måte kan benyttes som sykkelvei uten at kulturmiljøet forringes.

Sykkelstiens tverr- og lengdeprofiler som grunnlag for å vurdere inngrepets størrelse,
landskapsmessige forhold og miljmnessige konsekvenser
Cowi har utarbeidet en tverr- og lengdeprofil på strekningen. Det vises til at stien fra Viskis til
Kjemåga må tilrettelegges på en annen måte enn den eksiterende anleggsbanen, i samsvar med
kulturminnemyndighetenes krav. Stien skal fremstå som ny. Forslag til løsninger for utforming av
sykkelstien vil først foreligge etter at entreprenør/landskapsarkitekter/egne personer har fremlagt sine
løsninger ved anbudsrunde.

Området som nå er overbygget ved Viskis må tilrettelegges i forhold til snømengder, da eksiterende
overbygg må rives på grunn av asbest. Jernbaneverket ønsker da en samordning på oversiden av
Viskis for å få tilrettelagt for sykkelstien. Eksisterende overvannsgrøfter vil kunne gjenbrukes for
sykkelsti.

Det hevdes at det ikke er noen alternativ strekning for strekningen Lønsdal —Kjemågnesen, det eneste
er E6.

Naturfaglig vurdering, konsekvenser for verneverdiene —herunder sumeffekten av planlagte
tiltak
Ecofacts  hargjennomført den miljøfaglige vurderingen for strekningen Lønsdal —Kjemåga. Det
presiseres at sykkelstien i stor grad legges på eksisterende stier/vei, men at det på en strekning på 1,6
km må lages en ny trase. Det vises til planene om å sette opp reingjerder på denne strekningen, nært
jernbanen.

Som grunnlag for sine vurderinger har de foretatt befaringer på stedet. De har også innhentet data fra
DN's naturbase, artsdatabanken og Fylkesmannen i Nordland. De opplyser at arealet synes lite kartlagt
tidligere, men at datagrunnlaget synes godt etter siste befaring i september 2012.

Ecofacts verdivurderin av området: Det ble ikke avdekket verdifulle naturtyper i området, for viltet
har området liten til middels verdi. Samlet har området liten til middels verdi for biologisk mangfold.
Området er viktig vinterbeite for tamrein, i tillegg er det viktig trekkområde mellom sesongbeitene.
Området har stor verdi for reindriften. Området benyttes i begrenset grad til friluftsliv og har liten til
middels verdi for friluftsliv. Deler av tiltaksområdet ligger innenfor landskapsvernområdet med
tydelige glasiale landskapsformer og vurderes å ha stor verdi for landskap og estetikk.

Ecofacts vurderin av tiltakets omfan : For det biologiske mangfoldet vurderes etablering av en
sykkelsti og reingjerder å ha liten eller middels negativ omfang. For reindriften vil etablering av
sykkelsti og reingjerder ha stor positiv verdi. Dersom det etableres tilstrekkelig med overganger ved
reingjerder er tiltaket vurdert å være positivt for friluftslivet. Sykkelstien og reingjerder vil ha lite til
negativt omfang for landskap og estetikk.

,
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Ecofacts samlede vurdering av tiltaket er at det i det vesentlige vil medføre positiv effekt for
reindriften, mens det for biologisk mangfold og landskap og estetikk vil ga liten til middels negativ
konsekvens.

Uttalelse fra kommunen om kravet til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og
dispensasjon fra kravet om plan for tiltak i det vernede området.
Saltdal kommune opplyser at den strekningen på sykkelstien som blir liggende innenfor
landskapsvemområdet vil være avgjørende for prosjektets suksess. På denne strekningen vil
sykkelturistene få en spektakulær opplevelse og det bred politisk enighet om at strekningen er svært
viktig for prosjektet.

Kommunen legger til grunn at sykkelstien ikke trenger noen omfattende planprosess og at det ikke vil
være behov for noen reguleringsplan. Konkrete planer for utforming av stien har kommunen ikke, de
vil foreligge etter anbudsrunde. Kommunen legger til grunn at det legges til rette for at prosjektet kan
gjennomføres. Det vises til at Saltdal kommune er en av de kommunene i landet som har mest vernet
areal og når sentrale myndigheter iverksetter verdiskapningsprosjekt som «naturarven som
verdiskaper», så forventer kommunen at det legges til rette for at prosjektene kan gjennomføres.

Sykkelstien og reingjerdet som felles prosjekt
Jernbaneverket har uttalt at det trolig ikke blir satt opp reingjerder på grunn av terrengets beskaffenhet
på enkelte delstrekninger.

Sekretariatets vurderinger av søknaden
Søknaden behandles etter nml. § 48 første altemativ og miljørettsprinsippene i nml §§ 8-12.

Sekretariatet viser til Ecofacts vurdering som fastslår at områdets landskap og estetikk har stor verdi
og dette medfører at selv om tiltaket har lite/middels negativt omfang så vil konsekvensene være
middels til store. Sekretariatet legger til grunn at det omsøkte tiltaket til en viss grad vil påvirke truet,
nær truet eller verdifullt naturmangfold som er omfattet av verneformålet. Sekretariatet mener også at
inngrepets samlede belastning (veg,jembane, hytter, motorferdsel, beiting ogjakt og fiske) vil påvirke
verneverdiene og landskapet vesentlig.

Sekretariatet konkluderer derfor med at vilkårene for å gi dispensasjon etter nml. § 48 ikke foreligger
og innstiller på at søknaden om dispensasjon fra verneforskriften avslås.

Direktoratet sin vurdering av saken

Sykkelprosjektet i Saltdal er en del av programmet Naturarven som verdiskaper. Programmet skal
bidra til miljømessig verdiskaping ved å ta vare på verdifull natur, kulturell verdiskaping, som
innebærer å løfte fram lokal identitet og stolthet, og til sosial verdiskaping, som stimulerer lokal
bevissthet og engasjement for naturområdene.

Prosjektets «sykkelturisme i Saltdal» har som hovedmål er å etablere sykkelstien fra innfallsporten
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ved Lønsdal togstasjon, ned til Storjord og videre mot Rognan.
Gjennom arbeidet skal naturarven ivaretas og naturen bli mer tilgjengelig. Det skal også drives aktiv
naturformidling og skapes en plattform for bærekraftig reiseliv.

‘
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Det vil også være mulig å ta tog langs strekningen og hoppe av, eller gå på ved ulike stasjoner. Dette
gjør det mulig å ta sykkelturer av ulik lengde og vanskelighetsgrad. Gjennom å tilrettelegge slik,
ønsker prosjektet å skape et helhetlig tilbud med miljøvennlig transport til og fra aktiviteten.

Direktoratet mener sykkelprosjektet i Saltdal er et spennende prosjekt som oppfyller mange av
intensjonene med «Naturarven som verdiskaper». Det har imidlertid hele tiden vært en forutsetning at
prosjektene som ble igangsatt ikke måtte komme i konflikt med eller true verneverdier og verneformål
i verneområdene. Direktoratet håper derfor at sykkelstiprosjektet lar seg gjennomføre på en måte som
både initiativtaker og miljøvernmyndigheter er tilfredse med, innenfor de rammer som
verneforskriftene setter. Direktoratet vil være behjelpelig med å fmne løsninger.

Saksbehandlingsfeil
I følge fv1.§35 kan et forvaltningsorgan omgjøre eget vedtak uten at det er påklaget i ulike angitte
tilfelle, blant annet i de tilfelle hvor vedtaket må anses som ugyldig, jf. § 35 bokstav c). Klageinstans
eller annet overordnet organ har samme kompetansen til å omgjøre vedtak, jf. § 35 annet ledd.

Ugyldighet er betinget av at det er begått en feil når avgjørelse blir truffet. Det kan være feil ved selve
vedtaket, for eksempel at vedtaket mangler hjemmel eller at det er gjort saksbehandlingsfeil som
medfører at vedtaket er ugyldig, jf. fv1§ 41.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre fattet den 18. februar 2013 vedtak hvor det ble gitt tillatelse til
etablering av sykkelsti på strekningen Lønsdal-Kjemåga gjennom Saltfjellet landskapsvernområde.
Det knyttes ingen vilkår til dispensasjonen. Vedtaket er fattet med hjemmel i nml.§ 48 og er ikke
begrunnet.

I følge fv1.§ 24 skal et enkeltvedtak begrunnes og hovedregelen er at begrunnelsen skal gis samtidig
med vedtaket treffes. Fv1.§ 25 angir hva en begrunnelse skal inneholde. Manglende begrunnelse kan
være en saksbehandlingsfeil ved vedtaket som medfører at vedtaket er ugyldig, jf. fv1.41.

Det fremgår av nml § 48 at søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig
dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. Dersom det gis dispensasjon etter første ledd
skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som
dispensasjonen kan få for verneverdiene og hvilken vekt det er lagt på dette. Denne bestemmelsen
kommer i tillegg til og supplerer forvaltningsloven reglers og gjør at man ikke kan unnlate å begrunne
vedtak etter reglene i fvl. § 24.

Direktoratet kan ikke se at nasjonalparkstyret har begrunnet sitt vedtak i foreliggende sak. Generelt
legges det til grunn at jo mer inngripende og alvorlig avgjørelsen er, jo grundigere bør begrunnelsen
være. Det samme er tilfelle dersom avgjørelsen fremstår som kontroversiell eller at den lov som
vedtaket er hjemlet i forutsetter en konkret og individuell vurdering av hver enkelt søknad.

Det er uklart for direktoratet hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på, særlig siden søknaden ikke
inneholder noen nærmere beskrivelse av sykkelstiens utforming og utseende, jf. fv1.§ 25 annet ledd.
Det fremgår heller ikke hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for nasjonalparkstyret sitt
vedtak, jf. fv1.§ 25 tredje ledd. De supplerende kravene til begrunnelse i nml. § 48 siste ledd er heller
ikke oppfylt, styret har ikke vurdert tiltakets innvirkning på verneverdiene og heller ikke opplyst noe
om hvilken vekt det er lagt på dette.
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Den manglende begrunnelsen for vedtaket gjør det uklart for direktoratet om styrets behandling av
saken bygger på en riktig forståelse av regelverket. Direktoratet mener derfor at dette er en
saksbehandlingsfeil som medfører at vedtaket er ugyldig,jf. fvl § 41.

Mangel ved vedtakets innhold
Dispensasjon til omsøkte tiltak er hjemlet i nml. § 48 første ledd, første alternativ. I følge denne
bestemmelsen så kan det bare gis dispensasjon dersom tiltaket strider mot vernevedtakets formål og
ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.

I følge nml.§ 48 fierde ledd første punktum så skal søknad om dispensasjon inneholde nødvendig
dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. Kravet til dokumentasjon er etter direktoratet
sin vurdering oppfylt.

Formålet med Saltfjellet landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert natur- og
kulturlandskap, jf. forskrift om vern av Saltfjellet landskapsvernområde vedtatt ved kgl.res. 8.
september 1989 pkt. II. I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark, Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et
sammenhengende naturområde som inneholder mange samiske og andre kulturminner.

I landskapsvernområdet må det ikke gjøres inngrep som endrer landskapets særpreg eller karakter
vesentlig.

Det fremgår av saksdokumentene at Saltdal kommune ønsker å etablere en sykkelsti på en strekning
på ca. 1,4 -1,6 km fra Viskis-overbygget til Kjemågtunnelen på sørsiden. Direktoratet antar at det også
vil være behov for bygging av en bro på eksisterende brufundament ved Kjemågfossen, men det er
ikke fattet vedtak om dette. Det anslås at sykkelstien skal ha en bredde på ca. 1,5meter, men enkelte
steder vil den være smalere og noen steder bredere.

Det foreligger dokumentasjon for det omsøkte tiltakets virkning på verneverdiene gjennom de
uttalelser som foreligger fra Cowi, Ecofakt, kulturminnemyndighetene og forvalter.

I følge rapport fra Cowi vedrørende tverr- og lengdeprofiler så vil det på deler av traseen måtte gjøres
irreversible inngrep og på noen strekninger vil tiltaket måtte medføre betydelige f.jellskjæringerog
fyllinger.

Ecofakt har utredet de naturfaglige konsekvenser av tiltaket og konkludert med at det i forhold til de
landskapsmessige verdier så vil tiltaket ha betydelig negative konsekvenser.

Kulturminnemyndighetene har stilt flere krav til et eventuelt tiltak, blant annet at den del av traseen
som er ikke er opparbeidet skal fremstå som ny, for å få et tydelig skille til eksisterende trase.

Den eksakte betydningen tiltaket har på verneformålet vil ikke være mulig å fastslå med sikkerhet,
siden det foreløpig ikke er tatt stilling til sykkelstiens utseende og utforming. Dette vil først være klart
etter anbudsinnhentingen. Direktoratet mener allikevel at det neppe er hjemmel til å fatte det vedtak
som nasjonalparkstyret har gjort i denne sak. På bakgrunn av de rapporter som særlig Cowi og Ecofact
har gjort, er det klart at det må gjøres betydelige inngrep i verneområdet, blant annet betydelige
fjellskjæringer og fyllinger. Dette vil kunne endre landskapets særpreg og karakter vesentlig. Tiltaket
vil påvirke verneverdiene og være i strid med verneformålet. Det er derfor etter direktoratet sin
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vurdering ikke hjemmel til å fatte det vedtak som Midtre Nordland nasjonalparkstyre har gjort.
Direktoratet mener derfor at vedtaket er ugyldig.

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

erit Lein av arhau
avdelingsdirektør

Kopi til:





Midtre Nordland nasjonalparkstyre Moloveien 10 8002 BODØ
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN
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Røde KorsNordiand
Hjelpekorps

Beiarn Røde Kors Hjelpekorps

Bjørn Laukslett

Tollånes

8114 Tollå Tollå, 12.mai 2013

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre
Moloveien 10

8002 Bodø

Søknad om økonomisk støtte til kjøp av 4-hjuling med belter og utstyr

De siste årene har Beiarn Røde Kors Hjelpekorps hatt en klar økning av redningsaksjoner, og

da spesielt aksjoner som har vart over flere dager. I tillegg har dette vært aksjoner som har

krevd mye av våre mannskaper, enten på grunn av været eller på grunn av vanskelig terreng

i lete-områdene. Flere av disse aksjonene har krevd et stort mannskap og jo flere folk som

kreves, jo større er mengden utstyr som er i bruk. Vi har dermed sett et behov for få på plass

et transportmiddel som kan løse problemene med å transportere ut utstyr og i enkelte

situasjoner også mannskaper til lete-områdene. I denne prosessen har vi til slutt endt opp

med at en firhjuling med helårs beltekitt, kjelker og hengere vil være det utstyret som er

mest egnet til de transportoppgaver som skal løses.

På sommeraksjoner er en av de store utfordringene å få på plass et samband som fungerer

tilfredsstillende. Dette handler om å klare å plassere ut repeater høyt nok i terrenget, slik at

man unngår radioskygger.

Hjelpekorpset har også vært bedt om å bistå Salten Brann der det ikke har vært vei fram til

brannstedet, så ved å få på plass en firhjuling med beltekitt vil beredskapen være styrket i

forhold til å kunne bistå andre nødetater i deres arbeid i områder uten veiforbindelse, det

være seg brann eller ambulanse. Bare i Beiarn er det rundt 700 hytter, der de aller fleste

mangler veiforbindelse.

Hjelpekorpset har i dag ca 60 medlemmer, og ved flere av de siste års leteaksjoner har

faktisk 30 til 40 av våre medlemmer stilt opp samtidig. I tillegg har vi opplevd at ca 30

personer har meldt seg som frivillige på enkelte aksjoner. Da er det ikke tvil at samband og

logistikken av utstyr bør fungere så godt som mulig.
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Røde Kors Nordland
Hjelpekorps

Beiarn Røde Kors Hjelpekorps vil med dette søke om økonomisk støtte fra dere på 10 000,-

kr, slik at vi kan gå til anskaffelse av en firhjuling med helårs beltekitt, kjelke og hengere.

Skulle denne summen være for høy eller for lav i forhold til hva dere ønsker å bidra med, så

vil alle bidrag være til hjelp for å kunne fullføre prosjektet og alle bidrag mottas selvfølgelig

med stor takk.

Håper på snarlig svar fra dere.

Eventuell støtte kan settes inn på bankkontonr 4500 82 32265.

Vennlig hilsen

Beiarn Røde Kors Hjelpekorps

Bførn Laukslett

Operativ leder
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Røde Kors Nordland
Hjelpekorps

Budsjett finansiering

Kjøp av firhjuling med beltekitt + utstyr

Tilskudd til transport-utstyr Norges Røde Kors 105 400,-

Søknad om støtte hos: Beiarn Kommune 30 000,-

Sjøfossen Energi AS 20 000,-

SaIte n Kraftsamband 15 000,-

Statskraft Region Nord 10 000,-

Salten Brann 20 000,-

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre 10 000,-

Bodø omegn turistforening 10 000,-

Egne midler 45 100,-

Totalsum 265 500 -
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Røde Kors Nordland
Hjelpekorps

Tilbud på firhjuling med beltekitt + utstyr

ATV

Can-Am Outlander max 650. Traktor registrert
Med følgende utstyr: Apache beltesett helårsbruk

lasteramme foran
Lasteramme bak

Bagasjeboks

Bukbeskyttelse

Overtrekk
Krok Scooterkjelke

221 400,-

BK kombihenger boggi til ATV 19 500,-

Scooterkjelke til ATV 5 700,-

Biltilhenger for å frakte dette utstyret 16 900,-

Kostnad profilprogram Norges Røde Kors 2 000,-

Totalsum 265 500 -

Se og vedlagt tilbud fra Rognan Auto

Leder i Beiarn RKH: Ellinor Mikalsen, 8114 Tollå. Operativ leder: Bjorn Laukslett 8114 Tollå
M.tlf. 958 18 073, e-post. ellinormikalsenghotmail.no M.tlf 416 95 834, e-post. b-lauksWonline.no
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TILBUD PA KJØRETØY
Navn: Belarn Røde Kors Hjelpekorps Dato: 2. a ril 2013

Adr Tlf: 41 69 58 34

Postnr 8114

Sted Tollå

Email:

Modell Merke Avgift Veil ut pris
Can-Am Outlander Max 650 T3 168 700
Rabatt 6 000

Total pris inkl mva og avgifter 162 700

Utstyr Varenr

Apache Beftesett helårsbruk

Monterin beltesats

Ekstra lasteramme foran

Ekstra lasteramme bak

Overtrekk

Ba s'eboks bak stor

BK Kombihen er bog i

Full bukbeskyttelse plast

Stor scooterkjelke Jakobs 960 96x211 44 k

Biltilhen er Brentex 325 P1 3,25 x 1,51 N elast 740 k

Krok for scooterkjelke

Totalt ris utstyr inkl mva

Rabatt

Total ris utstyr

Pris inkl mva

45 000

3 500

1 500

1 500

2 000

2 900

19 500

3 500

5 700


16 900


1 500


103 500

6 700

96 800

Monterings o leverings kostnader 4 000

Tilbuds pris 263 500

Innbytte

T e Arsmod Pris

Modell Km stand

Total pris og betale 263 500
Mva inklusive med kr 52 700

LANEKOSTNADER PR MND
563 kr

Kredittid Rente Egenkapital

60 mnd 67,50 % 0 kr

Håper tilbudet er av interesse, og skulle noe være uklart, svarer vi gjerne på spørsmål.


Tilbudet er gyldig 1 måned fra dato

Med vennlig hilsen: Ro nan Auto AS

Si n:

Telefon: 75 68 16 70

411,11141/~ MI" Ar11141rIN se Arfa.
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Besøksadresse:
Brattørkaia 15
Postadresse:
Postboks 5672 Sluppen
N-7485 Trondheim

Telefon:
73 58 05 00
Telefaks:
73 58 05 01

Videokonf:
73 90 51 40

Internett:
www.dirnat.no
E-post:
Postmottak@dirnat.no

Saksbehandler:
Kirsten Thyrum
Telefon:
90 59 24 86

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

Arkivkode:

Deres ref.: 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre …
Moloveien 10 …
8002 BODØ …
…

2012/16188  NAT-NP-KT 13.03.2013

423.0

Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder

Det vises til innmeldte behov for midler til forvaltning, informasjons-, skjøtsels- og 
tilretteleggingstiltak i verneområder innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt 
ansvarsområde, for 2013.

Følgende midler kan disponeres til drift og tiltak innenfor deres ansvarsområder: 

OFF. STYRENAVN Lønn til forvalter

Felles-

administrative 

tjenester

Driftsutgift 

sekretatiat

Driftsutgifter for 

utvalgene

Midler - 

forvaltnings-

planer Bestillingdialog

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 1 670 000 334 000 441 200 830 000 150 000 1345000

Nærmere spesifisering av tildelingen av midler gjennom SNOs bestillingsdialog følger i 
vedlegg 1.
Midlene blir overført til styrene via fylkesmannen som er regnskapsansvarlig, og er forutsatt 
benyttet til følgende formål:
Lønn forvalter og felles administrative tjenester:
Lønn til forvalterstilling, inkluderer også alle sosiale utgifter. Felles administrative tjenester 
utføres av Fylkesmannen og skal dekke faktiske utgifter til arkiv, forværelse, personalarbeid 
etc. Midlene disponeres av fylkesmannen.
Drift av sekretariatet:
Driftsposten dekker faste utgifter til kontorhold, reiseutgifter, telefon, porto, kontorrekvisita, 
og ev andre administrative kontorutgifter. Midlene disponeres i samarbeid mellom 
fylkesmannen og styret.
Driftsutgifter for utvalgene
Reise- og møtegodtgjøring for forvaltningsstyret og arbeidsutvalget, samt reiseutgifter for 
rådgivende utvalg. Midlene disponeres av styret.
Forvaltningsplan
Utgifter til arbeid med forvaltningsplanene, midlene kan benyttes til dekning av utgifter i 
forbindelse med nødvendige registreringer, medvirkningsprosesser, trykking etc. Der behov 
for slike midler er meldt inn over bestillingsdialogen, har DN sørget for å overføre 
innmeldingene til riktig budsjettpost. Midlene disponeres av styret.
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Bestillingsdialog 1426.30
Tiltaks-/investeringsmidler i nasjonalparker og andre større verneområder i tråd med 
forvaltnings-/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokumenter. Midlene skal gå til tiltak 
som er nødvendig for å ta vare på verneverdiene, inkludert investeringsutgifter til 
informasjon, skjøtsels-, og tilretteleggingstiltak. mv. 
Midlene tildeles gjennom overføringer til fylkesmannen og disponeres av styrene, eller til 
lokalansatt ved SNO, dette framkommer av spesifiseringene som er gjort i vedlegg 1. Der 
tildelingen er gjort som pott til styret (v/FM) eller lokalansatt SNO, må styret velge hvilke av 
de innmeldte tiltak som skal gjennomføres, ut fra prioriteringslisten og tilgjengelige ressurser.
De uspesifiserte tiltaksmidlene tildeles etter samme fordelingsnøkkel som i 2012. Disse 
midlene går i år over post 1426.30, noe som framgår av vedlegg 1, og er j fr statsbudsjettet 
avsatt til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak i tråd med forvaltningsplaner for de enkelte 
verneområder.
Rapportering:
1426.30:
Av hensyn til nasjonal statistikk og rapportering ber vi om at rapportering på bruk av midlene 
gjøres i tråd med Notat – opplegg for gjennomføring av bestillingsdialogen mellom 
FM/nasjonalpark-/verneområdestyrer og SNO for 2013.

Forutsetninger for utbetalingen:
Det gjøres oppmerksom på at DN og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i 
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av at midlene er benyttet i samsvar med 
forutsetningene.
Det gjøres videre oppmerksom på at DN helt eller delvis kan kreve utbetalte midler 
tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene 
for bruken av midlene bortfaller. 

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen signatur

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

Vedlegg 1: Bestillingsdialogskjema

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 Bodø
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Fra: Kari Killi Olsen[Kari-Killi.Olsen@dirnat.no]
Dato: 19.03.2013 09:09:06
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder

Vår ref.: 2012/16188-31
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Denne oversendelsen vil kun 
bli sendt elektronisk.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Direktoratet for naturforvaltning gjøres til 
postmottak@dirnat.no
 

 
Med hilsen
Kari Killi Olsen
konsulent
avdeling for naturbruk og vern
Mob.: 455 16 237

Direktoratet for naturforvaltning 
Tlf.: 73 58 05 00 
www.dirnat.no
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Tildelingtiltaksmidler post 1426.30

Bestiller Verneområde Beskrivelse Oppfølgingav
tidligere tiltak

Forankringi Skjøtsels-eller
forv.plan

Pri Økonomiskansvarlig
(Styreteller SNO-lokalt)

Omsøktbeløp Vurderingiht
postformål

Tildeles
beløp

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdal- nasjonalpark BrøytingavvedlikeholdavveiNerSkaiti.Kostnadenedelt i tre; hytteforening,kommunenogMNNS.Årlig
dekningavdeleravkostnadenevedbrøytingogvedlikeholdavparkeringsplassen.

Ja Ja 1 Styret 10000 10000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdalnasjonalpark Info.romBalvatnet- tilskuddtil drift. Statskogv/fjelltjenestentilsynogvedlikeholdavrommet,årligdekningav
deleravFjelltjenstensinekostnadervedinfo.rommet.Behovfor midlertil div.vedlikeholdsmateriellsamt
vedlikeholdavPC-løsning.

Ja Ja 2 SNOv/FT 5 000 5 000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Ragonasjonalpark Drift avtoalett i Lakshola.Kommunendriftet byggeti 2012og2011,dekningavdeleravkostnadeneveddrift i
2012.Tiltaki fagliggodkjentforvaltningsplan.MNNPSdekkedeleravkostnadeneveddriften avtoalettet i 2013.

Ja Ja 3 Styret 15000 15000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark BrøytingogvedlikeholdavP-plassTollådalenogStolpen.Forutsetteravtalemellomkommuneoggrunneier.Årlig
dekningavdeleravkommuneneskostnadertil drift avparkeringsplassene.(10000,-pr. kommune)

Ja 4 Styret 20000 20000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Grusingogvedlikeholdavveieri forbindelsemedinnfallsporter. SNOmidlerogkommunalemidler.Fasttiltak
meden tidsintervallpåtre år?

Ja Ja 5 Styret 30000 30000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Ragonasjonalpark Vedlikeholdogdrift avanleggogåpnehusværtilhørendeparken.Tilsynogjevnligvedlikeholdavhyttene;
StorskoghyttaogRagohytta,naustogSørengamma,div.utstyr oggass.Vedlikeholdavhengebruer,klopper,
stiger,skiltosv.Helikoptertransportavgass,plussvedopptil Ragohytta.TransportensamordnesmedFauskeog
Sørfoldjeger-og fiskeforeningsitt behovfor transportopp til sinehytter i området.

Ja Ja 6 SNOv/FT 15000 15000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Vedlikeholdogdrift avanleggogåpnehusværeid avStatskog/ reindriftsforvaltning.Bukkhågbua,Bjøllådalsbua,
Glomdalshytta,Pikhåghytta,steinstuerKrukkiogN-Bjøllåvatn,skogstuaBlakkådalen,gammer/bruer/trekk-stoler
/båttrekk. Årligdekningavdeleravkostnadenevedanleggene.

Ja 7 SNOv/FT 50000 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-SvartisennasjonalparkogJunkerdalnasjonalpark Transportavvedoggasstil turistforeningshytteri parkene.PåSaltfjelletogi Junkerdalnp.Kanutføresav
StatskogFTforutsatt at de innvilgeset fastårligdekningavkostnadervedtransporten.

Ja 8 SNOv/FT 30000 30000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Utarbeidehelhetligplanfor uttak avfremmedetreslagi parken.EventueltavvirkninggranplantefeltSjunkfjorden.
Brukaveksternkompetanse.Samarbeidmedgrunneier. Må sesi sammenhengmedet mulig
kulturlandskapsprosjektmedbygninger,innmarkm.m.

Ja 9 Styret 100000 100000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Storlianaturreservat Avvirkningavgranplantefelt"Område1" på100dahøsten2013- offentliganskaffelse.Fagrapportfor "Område
2" på60da - vurderingavtruseli forholdtil verneverdieri StorliaNR.Forutsetteravtalemedgrunneierne.Egen
styresakdesember2012.

Ja 10 Styret 200000 200000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark SkjøtselslåttemarkerBredek-InnerBredek.Omfattenderapport for 2012er utarbeidetavFTmedforslagtil
prioriteringeri 2013ut fra skjøtselsplan.Deter brukt 350timer påskjøtselavBredek,inner-Bredek,Grannesetog
Stormdalsgårdeni 2012- de2 sistnevnteskillesut somegetprosjekti 2013.ForBredekogInner-Bredekforeslås
avsattkr. 200.000,-ogsåi 2013dadet er behovfor skogrydding/restaureringavgrøfter i tilleggtil ordinærslått.
Rapportener lagt ut påMNNPSsinheimeside.

Ja Ja 11 SNOv/FT 200000 Tildelingenvil bli supplertmed
kulturlandskapsmidlerfra DNstilskuddspost,
etter søknadfra StatskoggjennomFMNO.

130000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdalnasjonalpark Barmarkskjøring- registreringavkjøresporogaktuelletraseer,utarbeideovervåkingsplan.- registreringav
kjøresporogaktuelletraseer.Midler til helikopter.

Ja 12 Styet 20000 20000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark InnfallsportBeiarfjellet.Innspillfra Beiarnkommune.Samarbeidom tilretteleggingfor utfart påBeiarfjellet;
toalett, informasjon,o.a.mellomkommune,Statensvegevesen,NfkogMNNPS- dekningavandelav
investeringskostnader.

13 Styret 50000 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Alleverneområdene Informasjonom reindrifteni nasjonalparkene.Samarbeidmedreindriftsforvaltningenom utarbeidelseavet
genereltinformasjonsoppslagomreindriftsnæringasarealbruk,rettigheterogbehovfor hensyntakelse.Det
utarbeidesinformasjonsmateriellfor oppslagstavlerrundt områdene,brosjyrerfor utdelingogfor MNNPS
nettside.TjenestekjøpNordlandnasjonalparksenter.

Ja 14 Styret 20000 20000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark OppryddingsøppelvedHeggmovatnetogBogvatnet.Rapportfra Fjelltjensten2012.Bl.a.gamlebølgeblikkplater,
pipeogovnsrør.

15 Styret 20000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdalnasjonalpark OppryddinggamlebåterRosnaogFuglevatnet.Foreliggerregistreringsrapport.2012:Kartlagateieretil endel
båterog informertendel aveierne.MNNPSavklarevidereoppfølgingmedStatskogogSaltdalkommune.
Dekningavkostnaderveduttransportavbåtvraksamtdeponering.Oppryddingsøppeli Storengdalen.Rapport
fra Fjelltjensteni 2012.Kontaktekommunenompåleggfor oppryddingog fjerningavsøppel.Dekningav
kostnadervedtransportavsøppelut avområdet,eve.helikopter-transport.

Ja Ja 16 Styret 30000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Fjerningavgamlekablernord for Blakkådalshytta- brukablersomaldrier blitt bruk. Oppryddingavsøppellangs
gamleE6,rasteplasserogjernbanen.Kartleggesituasjonenogvurderetiltak i samarbeidmedRana/Saltdal
kommune.Avsettesmidler til dekningavandelhelikopterutgifter.

17 SNOv/FT 15000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdalnasjonalpark Steinlegging,ryddingogskiltingavenkeltestierog innfallsporterinn i parken.SteinlegginglangsstienBalvatnet-
Fuglevatnet,ryddingsti Vassbotn,stier Storengdal.Dekningavkostnadervedtransport,samtskilting/ merking.

Ja 18 SNOv/FT 30000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Dekningavandelavutgfter til vårbrøytingavadkomstvegFykan- Glomfjordfjellet.Veienbrøytestil påske.Viktige
utfartsområderfor lokalbefolkningen.AktualiseresytterligerenårLakhuopprettesi 2012.Ettiltak somprioriteres
høytavMeløykommune.Dekningavandelavtotalkostnadene.

19 Styret 15000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Junkerdalnasjonalpark Tilskuddnybyggingogutbedringavto hengebruertilhørendeturistforeningen.HengebruSkaitikjeften- SOTog
hengebruStorengdalen- BOT.

20 Styret 60000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Kloppleggingavsti fra Skaugrendehustil Steigtind/ Skautuva.4 partiera 10m. SamarbeidMNNPS,Bodø
kommuneoggrunneier.

Ja 21 Styret 20000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Flyttingog vedlikeholdavstokkbruoverLangvasselvafra Rundtjønna.Ødelagtavisgang2008.Materialer,
helikopter+dugnadsinnsatsBodømarkasvenner.

Ja 22 Styret 40000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Informasjonshefteomparkenshistorieogverneverdier.-"Historienom Saltfjellet-Svartisennasjonalpark".
Samarbeidmedfylkeskommuneogulikeinstanser.Prosjekti regiavNP-senterethvorMNNPSbidrarmeden
andel.

24 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Nyetavlervedhovedinnfallsportermedlokalinformasjon.Omverneområdet,ferdselogkart M1:50000som
viserstier,turmål m.v.veddemestbrukteinnfallsportene- Engabreen,Trollhaugan,Beiarfjellet,
PolarsirkelsenteretogStorvollen.Samarbeidsprosjektmedkommuner,Statskog,grunneierlagm.v.Tjenestekjøp
hosNP-senteretvurderessomaktuelt.

25 Styret 75000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Utbedringogvedlikeholdaveksisterendeklopper,stigerogbruerbådeutenfor og i nasjonalparken.
Heggmoen/Stormyra.Tot.kostnadkr 100000,-.SamarbeidsprosjektMNNPS,Bodøkommuneoggrunneiere/
hytteeiere.

Ja 26 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark SkjøtselslåttemarkerStormdalenog Granneset.Høsten2012ble hogstigangsattfor ååpnelandskapetogstarte
restaureringrundt Stormdalsgården.Viktigåstarteoppmedslått rett etter hogstogdet foreslåsprioritert i 2013.
Slåmaskinbøranskaffesi 2013.ForGranneseter det viktigå følgeoppmedordinærslått.

Ja 27 SNOv/FT 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Synliggjøringavden gamleferdselsvegenlangstelegraflinja medkulturminner.Planleggingavtiltak i samarbeid
medRiksantikvaren,Nordlandfylkeskommune,lagog foreningerm.fl. Bidratil innsamlingavkunnskapom
telgraflinjaogkulturminnene.VurderehvilkerestaureringstiltaksombørgjennomførespåsteinbuenevedKrukki
ogNordreBjøllåvatn.

28 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Ragonasjonalpark Utarbeideturkart. Egetturkart for nasjonalparken1:50000.KontakteSaltenFriluftsrådom utarbeidingavkart,
bidragfra MNNS.

Ja 29 Styret 30000
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Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Alleverneområdene Skiltinginn til parkenefra E6oghovedveier.Behovfor samarbeidmedStatensVegvesen- deer invitert for å
orientereom retningslinjerogplanerpåstyremøte6.desember2012.Andeli samarbeidsprosjekt.

30 Styret 10000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark TavlevedHeggmoen.Vurderebehovfor tavle innersti Heggmoen.FThar levert rapport. 31 Styret 8 000
Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Sjunkhattennasjonalpark Nyp-plassvedHeiai Bodøkommune.Kommunengrunneier.Områdetferdigregulert.BodøkommuneogNFK

finansiererhoveddelen.
Ja 32 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Nyetavlervedhovedinnfallsportermedlokalinformasjon.Omverneområdet,ferdselogkart M1:50000som
viserstier,turmål m.v.veddemestbrukteinnfallsportene- Semska.Lønsdal,Sørdalen,Fisktjønnmoen.
Samarbeidsprosjektmedkommuner,Statskog,grunneierlagm.v.TjenestekjøphosNP-senteretvurderessom
aktuelt.

33 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisennasjonalpark Fjerningavsitkagranfelti Nordfjorden.Ungtbestandpå4 dasomer enkeltå ta ut. Brenningpåstedetsynesmest
aktuelt.Avtalemedgrunneierer en forutsetningfor at uttak kanskjehøsten2013.

34 Styret 50000

Midtre Nordlandnasjonalparkstyre Uspesifisertetiltaksmidler Uspesifisertetiltaksmidler Styret Uspesifisertetiltaksmidler. 650000
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MIDTRE NORDLAND

NASJONALPARKSTYRE   

• Gåsvatnan landskapsvernområde                                                       

• Saltfjellet landskapsvernområde                                                       

• Storlia naturreservat

POSTADRESSE:
MOLOVEIEN 10
8002 BODØ

BESØKSADRESSE:
STORJORD

8255 RØKLAND

TELEFON: 75 53 15 00
DIREKTENUMMER: 952 54 183

E-POST: FMNOPOST@FYLKESMANNEN.NO

WEB:
ORG.NR:

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030  Oslo

SAKSBEHANDLER: OLE PETTER RUNDHAUG ARKIVKODE: 2013/2541 -  DATO: 30.04.2013

Lakhu nasjonalpark - framtidig forvaltningsansvar

Det vises til brev fra Miljøverndepartementet datert 15.mars 2013.

Saken ble behandlet som AU-sak 16/2013 i møte 15.april 2013 med vedtak slik det framgår av vedlagte 
saksprotokoll.

AU legger opp til at også styret får saken til behandling på sitt neste møte 30.mai 2013.

Med hilsen

Ole Petter Rundhaug
Nasjonalparkforvalter

Kopi til:
Beiarn kommune 8110 Moldjord
Sametinget 9730 Karasjok
Salten Regionråd Postboks 915 8001 Bodø
Statens Naturoppsyn 7485 Trondheim
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
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MIDTRE  NORDLAND NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/2541-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 04.04.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 16/2013 15.04.2013

Lakhu nasjonalpark - framtidig forvaltningsansvar

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.04.2013 

Forslag til vedtak

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre viser til brev fra MD datert 15.mars 2013 og stiller seg positiv til å 

påta seg forvaltningsansvaret for Lakhu nasjonalpark forutsatt at kommunene Beiarn, Gildeskål og Meløy 

stiller seg bak en slik løsning.

2. Styret forutsetter at det opprettes en forvalterstilling som tilknyttes sekretariatet i Midtre Nordland og at 

det for øvrig stilles nødvendige ressurser, herunder oppsynsressurser til disposisjon for forvaltningen av 

nasjonalparkene Saltfjellet-Svartisen, Lakhu, Junkerdal, Sjunkhatten og Rago. Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre ber om å få anledning til å drøfte oppsynsutfordringene med MD i løpet av høsten 

2013.

3. Styret forutsetter at MD bidrar til at styrets vedtekter endres når Lakhu nasjonalpark blir en del av Midtre 

Nordland nasjonalparkstyres forvaltningsområde

4. Saken forelegges også for styret i møte 30.mai 2013 og protokoll fra styrets behandling ettersendes straks 

den foreligger.

Styrets behandling:

AU ba om at vedtak og saksframlegg ble sendt over til Miljøverndepartementet innen høringsfristen med kopi til 

Sametinget, DN, SNO, Salten regionråd, Beiarn, Gildeskål og Meløy kommune. Samtidig konkluderte en med at 

det var riktig at styret fikk saken til behandling på møtet 30.mai og at styrets vedtak ble ettersendt til MD.
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MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 3

Sekretariatet hadde bedt Statskog Fjelltjenesten om en oversikt over hvilke oppsynsressurser –dagsverk SNO -

som er brukt innenfor de verneområdene som forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre i årene 2010-2012. 

Denne ble presentert i møtet og oppsummeres slik:

- 2010 – 195 dagsverk
- 2011 – 207 dagsverk
- 2012 – 277 dagsverk

Utviklingen viser økte ressurser i perioden og i 2012 ble det totalt utført 490 dagsverk i alle verneområdene i 

Nordland hvor Statskog FT har ansvaret – dette utgjør 2,1 årsverk. MNNPS sin andel av dette utgjør 1,2 årsverk.

MNNPS har tilgjengelig 1,2 årsverk innenfor et samlet forvaltningsområde på 4096 km2. Hvis Lakhu tas med blir 

totalarealet 4284 km2. Det er åpenbart at oppsynsressursene er svært små sammenlignet med andre store 

verneområder i landet med egne SNO-stillinger.

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Bakgrunn

Styret har bedt sekretariatet utarbeide forslag til brev til Salten regionråd der en ber rådet bidra til at spørsmålet 

om framtidig forvaltning og lokalisering av forvalterstilling avklares med Meløy, Gildeskål og Beiarn som berørte 

kommuner.

Utkast til brev foreligger, men er ikke sendt da Midtre Nordland har fått eget brev fra MD datert 15.mars 2013 

med anmodning om å vurdere framtidig forvaltningsmodell for Lakhu nasjonalpark. MD har bedt om styrets 

tilbakemelding innen 1.mai 2013. Brevet følger som eget vedlegg.

På denne bakgrunn er det forberedt sak til AU.

Vurdering 

Saken har vært drøftet internt i sekretariatet og uformelt i styret og AU. Dette er en viktig sak som også styret bør 

få anledning til å behandle i møtet 30.mai 2013. Sekretariatet foreslår at AU behandler saken nå og oversender 

svar til MD innen 1.mai. Styrets vedtak ettersendes når det foreligger.

Konklusjonene så langt er at det er naturlig at forvaltningsansvaret tillegges Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

forutsatt at berørte kommuner ønsker det og at Gildeskål kommune tiltrer som den 9.kommunen i styret. Det 

betinger at MD initierer nødvendige endringer i vedtektene for Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

MD påpeker at det følger ressurser med til en ny forvalterstilling og det vurderes som positivt. Det er naturlig at 

den knyttes til sekretariatet i Midtre Nordland og lokaliseres til Nordland nasjonalparksenter på Storjord.

Fra styrets side er det også viktig å påpeke at det må stilles økte oppsynsressurser til disposisjon når styrets 

forvaltningsansvar nå utvides. Det finnes ingen SNO-oppsynsstillinger knyttet til de nasjonalparkene som tilligger 
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Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Oppsynstjenestene kjøpes via Statskog Fjelltjenesten som gjør en utmerket 

jobb innenfor de begrensede ressursene som stilles til disposisjon. 

Styret ber om at MD bidrar til at tilgjengelige oppsynsressurser økes slik at de kommer på nivå med 

sammenlignbare verneområder i andre deler av landet. Situasjonen vil kunne dokumenteres nærmere i et møte 

med MD og styret ber om å bli invitert til å drøfte disse utfordringene i løpet av høsten 2013.
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Fra: Sørland Solveig[Solveig.Sorland@md.dep.no]
Dato: 15.03.2013 10:14:57
Til: fauske-rkh@bluezone.no; tor-anta@online.no; bhemming@online.no; hjelpekorps@bodork.no; 
frank.krokstrand@sbnett.no; lokalforenining@gmail.no
Kopi: post.salten@politiet.no; Postmottak Direktorat for naturfovaltning; Postmottak Direktorat for 
naturfovaltning; Bodø kommune; FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland; Beiarn kommune; Meløy 
kommune; Fauske kommune; Sørfold kommune; Saltdal kommune; Rana kommune; Rødøy kommune; 
servicetorget@redcross.no; Bach Steinar; pko@fmte.no; Nedrelo Eldrid; Dalen, Bjørn; Børve, Lars; Ulvund, 
Tore Rødseth; Berge, Magnhild; Haug, Astrid Alice; Hedmark Postmottak; Buttingsrud Trond Erik; 
Knagenhjelm Maria Collett; Lund Steinar; Snøtun, Magnus; Sveen, Kari; Benonisen Rune; Forsmo Rolf Jøran; 
Skjemstad Oddrun; Etnestad Hanne; Skansen Ronny; Rundhaug Ole Petter; Røyrvik Alf Erik; Skjemstad 
Oddrun; Nornes Anbjørg; Vikøyr, Bjørn; trond.stensby@lesja.kommune.no; Benonisen Rune; Blixgård Asgeir 
Kvalvåg; Grevrusten, Stein Magne; Vistnes, Ingunn Ims; gso@fmva.no; Odden Alf; Haugen, Tarjei; Fjellaksel, 
Stein-Even; Nornes Anbjørg; Hilde Kirkvold; Hedmark Postmottak; hege.jaren@rollag.kommune.no; Moen 
Hege Sæther; Lutnæs, Paul Antoni Nilsen; Wika Jannike Elise; Olsen Monika; 
bjorn.m.baardvik@havbruksstasjonen.no; Kollstrøm, Rolf; Røyrvik Alf Erik; Birkeland Ingve; Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal; Postmottak Fylkesmann - OP; Vistnes, Ingunn Ims; Olsen Monika
Tittel: Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps

Se vedlagte saksdokumenter. 
Denne e-posten er sendt på vegne av Miljøverndepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender, men 
bruk postmottak@md.dep.no dersom du har behov for å svare på denne e-posten, eller har andre 
henvendelser til departementet. 
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ollå DIREKTORATET FOR

NATUREQ-RVALTNING

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

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

2012/12841 NAT- NP- MD 19.03.2013
Arkivkode:
423.5/18

Klage på vilkår satt av Midtre Nordland nasjonalparkstyre i tillatelse
til bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til egen hytte i
Junkerdal nasjonalpark —Forberedende klagebehandling

Det vises til Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt vedtak datert 13. september 2012, klage
fra Stein Halvorsen datert 21. september 2012, vedtak av Midtre Nordland nasjonalparkstyre
datert 6. desember 2012 og oversendelsesbrev til Direktoratet for naturforvaltning datert 18.
desember 2012.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Junkerdal nasjonalpark.
Miljøvemdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Direktoratet
for naturforvaltning forbereder klagene for Miljøvemdepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning tilrår at klagen fra Stein Halvorsen ikke blir tatt til følge.

Direktoratet har særlig lagt vekt på at vilkåret satt av hensyn til friluftslivet, som begrenser
muligheten til å kjøre midt på dagen i mars og april, er et saklig hensyn som ikke er urimelig
eller uforholdsmessig. Det må etter direktoratet sin vurdering fortsatt være gode muligheter til
å få fraktet varer, ved og utstyr til hytte ved bruk av snøskuter i den oppgitte kjøretiden.

Sakens bakgrunn
Søknad
I brev datert 9. mai 2012 søkte Stein Halvorsen om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i
Junkerdal nasjonalpark for frakt av proviant og materiell til egen hytte. Det søkes om tillatelse
til å kjøre mellom kl. 07-23 uten begrensninger i perioden 1. november til og med 1. mai. Det
vises til at det er få turgåere i nasjonalparken, de fleste befinner seg i området utenfor
nasjonalparkgrensen. Et kjøreforbud midt på dagen har tidligere medført en del unødvendig
venting i forbindelse med frakt av ved.

Styretsittvedtak

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Tungasletta 2 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Marit Doseth
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no 45 24 19 39
N-7485 Trondheim Side 73
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Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet søknaden den 4. september 2012. Det ble fattet
følgende vedtak:

Stein Halvorsen gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark
for begrensa bruk av snøscooter på snødekt mark for transport av varer og utstyr til privat
hytte ved Solågvatnet, jf. § 3 pkt. 6.3, bokstav c) i verneforskriften.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer for transport av varer og
utstyr til hytta.
Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig med snø til at kjøring kan foregå uten å
skade vegetasjonen og fram til 1. mai i årene 2013-2016.
All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kartet er forbudt
Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge
I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og
23.00. I mars og april gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00 og
23.00.
Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.
Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring
og forevises ved kontroll
Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland
nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest
01.08.2015.

I styrets innstilling ble det vist til forvaltningsplanen. I følge denne skal «kjøringa være til
minst mulig sjenanse for andre brukere. I perioden fram til 01.03 kan det kjøres mellom 07.00
og 23.00, mens det i perioden fra og med 01.03 og ut sesongen er tillatt å kjøre fra 07.00-
11.00 og 16.00 - 23.00. Langfredag og 1.påskedag skal være skuterfrie dager».

Styret viste også til at alle som får dispensasjon til frakt av varer og utstyr innenfor
nasjonalparken får satt vilkår om tidsbegrensning mht. kjøretid. Det ble også vist til at dagene
i april er lyse med muligheter til snøscooterkjøring langt utover dagen. Til slutt påpekes det at
lengre dager medfører mer ferdsel av friluftsfolk og tidsbegrensningen sikrer at flere
brukerinteresser blir ivaretatt i nasjonalparken.

Klagen
Nasjonalparkstyret sitt vedtak ble påklaget i brev datert 21. september 2012.

Klager opplyser at storparten av transporten skjer i april når føreforholdene er gode. Fra
november til mars er snøforholdene mindre gode for transport med snøscooter. Det vises også
til at det ikke er noen lov som forbyr kjøring mellom kl. 11.00 og 16.00, langfredag og 1.
påskedag. Klager stiller spørsmål om det er særforskrifter for Nordland siden det er ukjent for
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klager at dette gjelder andre steder i landet. Klager ber om at aktuell bestemmelse i
motorferdselloven oppgis.

Klagebehandlingen
Nasjonalparkstyret behandlet klagen i møte den 6. desember 2012.

Nasjonalparkstyret redegjorde for verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark som det
rettslige grunnlaget for forvaltningen av nasjonalparken. Det ble vist til motorferdselsforbudet
og dispensasjonsbestemmelsen som åpner for omsøkte kjøring.

Videre viste nasjonalparkstyret til verneformålet som blant annet er utøving av tradisjonelt og
enkelt friluftsliv. Det blir vist til forvaltningsplanen som sier at motorferdselen skal holdes på
et minimum og at nasjonalparken skal være en kilde for stillhet og naturopplevelse. Og det
vises til at planen derfor har retningslinjer for behandling av søknader om motorisert transport
som sier at kjøring i perioden fra og med 01.03 og ut sesongen er tillatt fra 07.00-11.00 og
16.00-23.00.

I forberedende klagebehandling blir det også vist til den alminnelige forvaltningslære som
åpner for adgangen til å sette vilkår ved dispensasjoner. I følge styret så får alle som søker om
dispensasjon for frakt av varer og utstyr satt vilkår om tidsbegrensinger i kjøringen i april og
mai, og styret kan ikke se at dette kan medføre noe problem for frakt av utstyr og bagasje da
dagene i april er lange og lyse. På dette tidspunktet er også flere friluftslivutøvere ute, så
tidsbegrensningen er viktig for å sikre ulike brukerinteresser i parken.

Nasjonalparkstyret fant på denne bakgrunn at det ikke fremkom noen nye opplysninger i
klagen og saken ble derfor oversendt til direktoratet for behandling.

Direktoratet sin vurdering
Miljøverndepartementet vedtok den 11.juni 2010 i medhold av nml. § 62 annet ledd tredje
setning at et nasjonalparkstyre bestående av representanter fra kommunene Beiarn, Bodø,
Fauske, Meløy, Saltdal, Sørfold, Rana og Rødøy, Nordland fylkeskommune og Sametinget
skal være forvaltningsmyndighet for verneområdene knyttet til verneplanene for Saltfjellet-
Svartisen, Junkerdalen, Rago og Sjunkhatten i Nordland fylke. Det ble samtidig bestemt at
Miljøverndepartementet skal være klageinstans for vedtak truffet av nasjonalparkstyret, jf. §
62 tredje ledd. Direktoratet forbereder klagesakene for departementet.

Klageinstansens kompetanse fremkommer av fyl. § 34 hvor det heter at klageinstansen kan
prøve alle sider av en sak, herunder å ta hensyn til nye omstendigheter. Dersom vilkårene for
å behandle saken ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken,jf. 34 første ledd. I følge
fyl. § 34 tredje ledd har klageinstansen begrenset kompetanse til å endre vedtak til skade for
klageren. Direktoratet vil derfor bare vurdere det påklagde vilkår som er satt til
kjøretillatelsen. Siden vilkåret om begrenset kjøretid er satt av hensyn til friluftslivet, vil
direktoratet ikke legge de miljørettslige prinsippene til grunn for vår vurdering, jf. nml. §§ 8-
12.
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Det er i foreliggende sak søkt om og gitt tillatelse til kjøring med snøskuter i Junkerdal
nasjonalpark. Området ble vernet ved Kronprinsreg. res. 9. januar 2004. Formålet med vernet
er blant annet å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold
med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Videre er det å
stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av
tradisjonelt og enkelt friluftsliv, jf. verneforskriften § 2.

I utgangspunktet er all motorferdsel på land, i ferskvann og i lufta under 300 meter forbudt i
nasjonalparken, jf. § 3 pkt. 6.1. I foreliggende sak er det innvilget dispensasjon fra
kjøreforbudet for frakt av bagasje og utstyr med snøskuter til 6 turer i medhold av
verneforskriften § 3 pkt. 6.3 bokstav c). Det er knyttet flere vilkår til dispensasjonen, blant
annet at kjøring bare tillates mellom kl. 07.00 —11.00 og mellom kl. 16.00 - 23.00. Det er
dette vilkåret som er påklaget.

Klager mener at kjøreforholdene er best i april og at det derfor bør tillates at det kan kjøres
hele dagen i denne perioden. I perioden fra november til mars er snøen ofte løs og fokket i
fonner. Det stilles også spørsmål om lovligheten av det vilkåret som er satt.

Som overfor nevnt er det verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark som danner det rettslige
grunnlaget for nasjonalparken. Det er Kongen i Statsråd som fastsetter det enkelte
verneområde ved forskrift, jf. nml § 34. Innenfor den rammen som gjelder for det enkelte
verneområde, kan Kongen i forskriften forby eller regulere virksomhet eller ferdsel som i seg
selv eller sammen med annen bruk kan motvirke formålet med vernet, jf. nml. § 34 f.jerde
ledd.

I utgangspunktet er all motorferdsel forbudt i nasjonalparken, jf. verneforskriften § 3 pkt. 6.1.
Motorferdselsforbudet i verneområdet er satt for å ivareta verneformålet og naturmiljøet, da
unødig støy og uro kan virke forstyrrende. Restriksjoner mot å kjøre på dagtid ikke er gitt av
hensyn til verneverdiene og det biologiske mangfoldet, men for å gi allmennheten anledning
til rekreasjon gjennom utøvelse av friluftsliv og naturopplevelser i stillhet og ro.

Forvaltningen har en sedvanefestet adgang til å stille vilkår til tillatelser, jf. blant annet Rt.
2003 side 764. I følge vilkårslæren kan det stilles vilkår for begunstigende vedtak dersom
vilkåret har saklig sammenheng med begunstigelsen og ikke er uforholdsmessig tyngende
eller på annen måte urimelig for den vedtaket er rettet mot. Forvaltningsmyndigheten må
kunne sette vilkår som motvirker de skadevirkninger eller ulemper som ellers kan oppstå som
følge av vedtaket.

Det er i foreliggende sak satt vilkår om at det bare kan kjøres mellom kl. 07.00 - 11.00 og kl.
16.00 - 23.00. Vilkåret er satt av hensyn til utøvere av friluftsliv. Det vises i denne
sammenheng til verneforskriften § 2 andre strekpunkt hvor det heter at formålet er å stimulere
til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt
og enkelt friluftsliv.
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Det legges til grunn at de fleste turgåere benytter området mens det ennå er dagslys, trolig er
det flest turgåere i perioden mellom kl. 11.00 og 16.00. Stillhet og opplevelse av naturens
egne lyder er en del av naturopplevelsen. Målsettingen om å stimulere til bruk av området til
enkelt og tradisjonelt friluftsliv blir derfor best ivaretatt ved at det er minst forstyrrelser i den
perioden hvor området blir mest benyttet. Det er derfor en saklig sammenheng mellom
vilkåret som er knyttet til tillatelsen og de hensyn som fonnålsbestemmelsen ivaretar.

I det foreliggende tilfelle er tillatelsen gitt for frakt av varer og utstyr til hytta, jf.
verneforskriften § 3 pkt. 6.3 bokstav c). Direktoratet kan ikke se at de begrensinger som er
satt mht. kjøretidene gjør at mulighetene til å frakte utstyr og bagasje blir mindre. Dette
gjelder særlig i april hvor dagene er lengre og det kan kjøres utover kvelden. Det samme
vilkår settes til andre som får denne typen dispensasjon og direktoratet kan ikke se at vilkåret
er særlig tyngende eller urimelig.

Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning
Klagen fra Stein Halvorsen tas etter dette ikke til følge.

Direktoratet gjør oppmerksom på at det i tillegg til gitte dispensasjon også må foreligge en
tillatelse til motorferdsel etter motorferdsellovens bestemmelser.

Med ftilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Berit Lein
Avdelingsdirektør

Kopi til:
Stein Halvorsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Fylkesmannen i Nordland
Naturvernforbundet i Nordland
Reindriftsforvaltningen i Nordland
Saltdal kommune
Statskof SF avd. Fauske

Lillealmenningveien
Moloveien 10
Moloveien 10
Loftfjellveien 7
Sjøgt. 78
Kirkegt. 23
Postboks 63 Sentrum

8255 RØKLAND
8002 BODØ
8002 BODØ
8602 MO I RANA
8200 FAUSKE
8250 ROGNAN
7801 NAMSOS
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Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

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

2012/13723 NAT- NP- MD 26.04.2013
Arkivkode:
423.5/18

Klage på avslag på søknad om bruk av ATV med belter, snøskuter
eller bandvogn ved utfrakt av elg i Sjunkhatten nasjonalpark -
Direktoratet sin tilrådning

Det vises til Midtre Nordlands nasjonalparkstyres arbeidsutvalgs sitt vedtak 26. september
2012, klage fra Johan Furebotten datert 3. oktober 2012, og nasjonalparkstyret sitt vedtak
datert 6. desember 2012 og oversendelse til direktoratet datert 19. desember 2012.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Sjunkhatten nasjonalpark.
Miljøverndepartementet er klageinstans for vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Direktoratet
for naturforvaltning forbereder klagene for Miljøverndepartementet.

Direktoratetfor naturforvaltningtilrårat klagenfra JohanFurebottentas til følgeog
anbefalerat detgis dispensasjontil brukav lett beltekjøretøysomikkesettervarige
spori terrenget,herunderbrukav ATVmedbelterog snøskuter,for utfraktav felt elg i
Sjunkhattennasjonalpark,jf. verneforskriften§ 3 pkt.6.3 bokstavi).

Direktoratet har særlig lagt vekt på at det er åpnet for motorferdsel i nasjonalparken for utfrakt
av elg eller hjort, jf. verneforskriften § 3 pkt. 6.3 bokstav i). Det er etter direktoratet sin
vurdering ikke vesentlig forskjellig for naturmangfoldet om det benyttes jernhest/elgtrekk
eller ATV med belter. Direktoratet anbefaler derfor at det åpnes for at det gis tillatelse til bruk
av ATV med belter. Videre anbefaler direktoratet at det også gis tillatelse til bruk av
snøskuter på frossen og snødekt mark i de tilfelle dette er mulig. Kjøring med snøskuter på
frossen og snødekt mark er mer skånsomt for terrenget og vegetasjonen enn barmarkskjøring.

Sakensbakgrunn
Søknad
Johan Furubotten søkte den 20. september 2012 ved telefon om tillatelse til bruk av snøskuter,
ATV, lett beltekjøretøy eller bandvogn for uttransport av felt elg i Sjunkhatten nasjonalpark
fra 25. september til og med 30. oktober 2012. Det opplyses at det kan være aktuelt å leie folk
til uttransport av elgen.

Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler:
Tungasletta 2 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Marit Doseth
Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon:
Postboks 5672 Sluppen 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no 45 24 19 39
N-7485 Trondheim Side 78
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Arbeidsutval et sitt vedtak
Nasjonalparkstyret sitt arbeidsutvalg behandlet søknaden den 26. september 2012.
Arbeidsutvalget vedtok enstemmig å gi Johan Furebotten tillatelse til bruk av lett
beltekjøretøy (elgtrekk/jernhest) for uttransport av felt elg på Statskogs vald i Fridalen i
Sjunkhatten nasjonalpark. Vedtaket var fattet med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt 6.3
bokstav i). Arbeidsutvalget avslo søknaden om bruk av snøskuter, ATV og bandvogn som
kjøretøy for utfrakt av elg med hjemmel i verneforskriften § 4. Det ble satt en rekke vilkår til
dispensasjonen.:

Klagen

Johan Furebotten påklagde arbeidsutvalget sitt vedtak i brev datert 3. oktober 2012. Klagen
inneholder seks punkter.

Det klages over at den formelle søknaden er utvidet med hensyn til bruk av transportmiddel
på bakgrunn av en telefonsamtale med forvaltningsmyndigheten. Det påpekes at det ikke er
klagers ønske å fravike den formelle søknaden vedrørende bruk av kjøretøy og det er bare de
fremkomstmidler som nevnes der som aktuelle for søker.

Videre klages det over den manglende vurderingen av ATV som fremkomstmiddel. Det
vises til at det finnes en aktuell ATV med belteutrustning med lavt belte/hjultrykk på
terrenget.

Det hevdes også at Fridalen er et område hvor det ofte er store snømengder, og at
saksbehandler har manglende kunnskap om disse forhold. Tillatelse til bruk av snøskuter er
derfor i følge klagen mangelfullt utredet.

Videre vises det til fjorårets søknad og den redegjørelse som ble gjort der vedrørende
vanskelighetene med å få tilgang på elgtrekk/jernhest. Kravet til at fremkomstmiddel hevdes å
være urimelig og vil kunne medføre utgifter som gjør at jegere/allmenheten ikke vil kunne
jakte på statens grunn.

I følge klagen så skal Statskog i følge forvaltningsmyndigheten ha gitt uttrykk for at ATV
ikke ønskes som transportmiddel for uttransport av elg på områder hvor de er grunneier.
Klager hevder at han ikke har fått slike signaler fra Statskog og krever dette dokumentert.

Til slutt vises det til fjoråret hvor det ble åpnet for bruk av ATV. Dette var i følge klager en
fornuftig praksis som også kunne legges til grunn senere

Avslutningsvis anmodes det om en rask avgjørelse av klagen, siden elgjakta avsluttes 30.
oktober 2012 og avklaring om bruk av fremkomstmiddel må være avklart innen denne dato.

Nas'onal arkst ret sin behandlin av kla en

2Side 79



11)DIREKTORATET FOR

NATURFORVALTNING

Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet klagen den 6. desember 2012. Styret vedtok
enstemmig å ikke ta klagen til følge. Styret kommenterte hvert punkt i klagen.

Til første punktet bemerket styret at de etter en telefonsamtale hadde lagt til grunn at
søknaden også omfattet bandvogn og beklaget denne misforståelsen. Dette påvirket uansett
ikke avgjørelsen, da verneforskriften og forvaltningsplan bare åpner for bruk av lett
beltekjøretøy (lignende jernhest) for uttransport av felt elg.

Når det gjelder det andre punktet så ble andre fremkomstmiddel ikke vurdert, siden
verneforskriften åpner for « bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget
eller luftfartøyfor uttransport avfelt elg eller hjort» jf. § 3 pkt. 6.3 bokstav i). Det vises også
til forvaltningsplanen hvor det stå under pkt. 4.10 «lett beltekjøretøy er ment å værejernhest
eller tilsvarende. ATV med belter er ikke å betrakte som lett terrenggående beltekjøretøy».

Til klagens punkt tre vises det igjen til verneforskrift og forvaltningsplan hvor det bare er
lett beltekjøretøy det kan gis tillatelse for. Når det gjelder snøforholdene, så vises det til 2012
hvor det var begrenset snøscooterføre i oktober.

I dette punktet i klagen vises til søknaden fra 2011 hvor det redegjøres for valg av
transportmiddel. Styret hevder at dette er tatt med i vurderingen, men viste til verneforskrift,
forvaltningsplan og naturmangfoldloven. Den samlede vurderingen tilsa at lett beltekjøretøy
var det som kunne tillates av hensyn til verneverdiene.

Styret hevder at Statskog i møter og på mail har uttrykt at de ønsker at det skal tas hensyn
til naturverdiene ved barmarkskjøring på deres eiendom. Statskog forholder seg til
vernesforskrifter og forvaltningsplan.

Til slutt vises det til at innstillingen til vedtak i fjor var å avslå søknad om bruk av ATV,
men at arbeidsutvalget fant å kunne gi tillatelse til bruk av ATV som omsøkt. Senere har
nasjonalparkstyret funnet det viktig å ha en lik praksis på liknende saker.

Saken ble oversendt til Direktoratet for naturforvaltning for forberedende klagebehandling i
brev datert 19. desember 2012.

Direktoratet sin vurdering
Klagen gjelder avslag på søknad om bruk av ATV for utfrakt av elgslakt i Sjunkhatten
nasjonalpark. Det er gitt tillatelse til bruk av lett beltekjøretøy (elgtrekk/jernhest) til dette
formålet.

Klagen behandles etter forskrift 5. februar 2010 nr. 131om Sjunkhatten nasjonalpark/Dåvga
suoddjimpårkka.

3Side 80



JJ
DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om naturens mangfold § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av
beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.

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

Motorferdsel er forbudt i nasjonalparken, jf. § 3 pkt. 6.1.

Det kan allikevel gis tillatelse til bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget eller luftfartøy for uttransport av felt elg eller hjort, jf verneforskriften § 3 pkt. 6.3
bokstav i).

Det presiseres i klagen at søknaden ikke omfatter bruk av beltevogn, slik at det bare søkes om
å kunne benytte ATV eller snøskuter. Ovennevnte bestemmelse omfatter bruk av lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. Kjøring med snøskuter er motorferdsel
med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, da det legges til grunn at slik
kjøring bare finner sted på frossen og snødekt mark.

Når det gjelder ATV er dette vanligvis ikke å betrakte som et beltekjøretøy da ATV normalt
har fire til seks hjul og ikke belter. Direktoratet har tidligere lagt til grunn at begrepet «lett
beltekjøretøy» heller ikke omfatter ATV med belter. Etter å ha tatt dette til ny vurdering
finner direktoratet at også ATV med belter kan falle inn under denne definisjonen, da en
gjennomsnittlig ATV ikke veier vesentlig mer enn en jemhest eller elgtrekk og at forsvarlig
bruk av en ATV med belter ikke har vesentlig større skadeevne på naturmangfold enn andre
lette beltekjøretøy, så som jernhest og elgtrekk.

I foreliggende sak opplyser klager at det vil kunne være aktuelt å montere belter på ATV og
direktoratet finner av den grunn å kunne behandle klagen etter verneforskriften § 3 pkt. 6.3
bokstav i).

Søkers behov for å kunne benytte ATV med belter/snøskuter kontra jernhest/elgtrekk må
avveies mot mulige skader og ulemper dette medfører på verneverdier og verneformål i
nasjonalparken. Direktoratet har vurdert om kjøring med ATV med belter eller snøskuter
medfører større terrengskader eller skader på andre verneverdier enn utfrakt ved bruk av
jernhest eller elgtrekk.

Det fremgår av naturmangfoldloven § 8 at offentlige beslutninger som berører
naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til saken sin karakter
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og risiko for skade på naturmangfoldet. Kunnskapen om området er hentet fra
nasjonalparkstyret sin behandling av saken og forvaltningsplanen for Sjunkhatten. Den
omsøkte kjøringen skal finne sted i et sårbart område i Fridalen. Området opplyses å være
viktig for friluftsliv, fugl og området har ellers betydning for verneverdiene. Direktoratet
mener imidlertid at det ikke er noen vesentlig betydning for områdets sårbarhet,
verneverdiene eller friluftslivet om det kjøres jernhest/elgtrekk eller om det foretas en
forsvarlig kjøring med ATV med belter eller snøskuter.

Det omsøkte tiltaket må vurderes i lys av prinsippet om samlet belastning, jf.
naturmangfoldloven § 10. I denne saken er det allerede gitt tillatelse til uttransport av felt elg

med jernhest/elgtrekk. Direktoratet mener den samlede belastningen ikke blir vesentlig større

om det i stedet for benyttes ATV med belter eller snøskuter som transportmiddel i denne sak.

Direktoratet mener vi har tilstrekkelig kunnskap om hvordan tiltakets påvirkning på
naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt i saken, jf. nml. § 9.

Naturmangfoldloven fastslår at for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet, så skal
det vurderes hvilke driftsmetoder eller teknikk og hvilken plassering som er best, jf. § 12.
Derfor settes det ofte i motorferdselssaker vilkår om at det skal benyttes kjøretøyet som i
størst mulig grad begrenser skadene på terrenget og lager minst mulig støy og forurensing. I
foreliggende sak har nasjonalparkstyret satt vilkår om at det skal benyttes j ernhest eller
elgtrekk. Det blir vist til nylig vedtatt forvaltningsplan for nasjonalparken der det under pkt.
4.10 der det står følgende: Lett beltekjøretøy er ment å værejernhest eller tilsvarende. ATV
med belter er ikke å betrakte som lett terrenggående beltekjøretøy. Som overfor nevnt tolket
direktoratet begrepet «lett beltekjøretøy» snevrere tidligere. Siden forskjellen i vekten på en
vanlig ATV med belter og et elgtrekk/jernhest ikke er stor, vil skadepotensialet ved forsvarlig
bruk av de ulike fremkomstmiddelene ikke være så forskjellig.

I kongelig resolusjon for Sjunkhatten står det på side 44 andre avsnitt følgende i forbindelse
med bestemmelsen om utfrakt av felt vilt: «Når det gjelder 4-hjuls motorsyklerfinnes det
mange eksemplerpå at disse setter varige spor ved at deforårsaker erosjon og stygge sår i
terrenget. FM ønsker derfor ikke at det skal gis anledning til, verken gjennom direkte unntak
eller etter søknad, at slike kjøretøy kan brukes til utfrakt avfelt storvilt i verneområdet. I
bestemmelsene er det ikke krav om elgtrekk, men derimot om lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor. Marktrykket vil dermed være avgjørende. DN støtter FMs kommentarer og
forslag. MD slutter seg til FMs og DNs merknader ogforslag.» ATV med belter omtales ikke
og direktoratet mener derfor at forarbeidene ikke er til hinder for at ATV med belter også kan
falle inn under ordlyden «lett beltekjøretøy». Det vises til vår vurdering av skadepotensialet til
dette fremkomstmiddelet ved forsvarlig bruk sammenliknet med elgtrekk eller jernhest.

Når det gjelder tillatelse til å benytte snøskuter for utfrakt av elg eller hjort så vil kjøring på
frossen og snødekt mark i liten grad skade terrenget og verneverdiene i denne sak. Dette er
den mest skånsomme måten å frakte ut elgslakt på. En forutsetning må selvfølgelig være at
traseene det skal kjøres på er godt snødekt og at marka er frossen.
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På bakgrunn av ovennevnte finner Direktoratet for naturforvaltning at vilkårene for å gi
dispensasjon til bruk av ATV med belte eller snøscooter foreligger etter verneforskriften § 3
pkt. 6.3 bokstav i). En tillatelse til bruk av ATV med belter vil kunne skape en presedens for
andre som ønsker å benytte et av disse fremkomstmidlene for å frakte ut skuttelg eller hjort.
Direktoratet finner allikevel ikke å tillegge presedenshensynet betydning, da det som overfor
nevnt ikke er grunn til å anta at en forsvarlig bruk av ATV med belter eller snøskuter på
snødekt mark påfører naturmangfoldet større skader enn bruk av elgtrekk eller jernhest.

Direktoratet sin tilrådning til Miljøverndepartementet:
Direktoratet anbefaler at det gis dispensasjon til bruk av lett beltekjøretøy, herunder ATV med
belter og snøskuter, for utfrakt av felt elg i Sjunkhatten nasjonalpark, jf. verneforskriften § 3
pkt. 6.3 bokstav i). Snøskuter kan bare benyttes som fremkomstmiddel på frossen og snødekt
mark. For kjøring med ATV med belter må det velges traseer på fast og tørr grunn der dette er
mulig. Det kan ikke forventes å få tillatelse neste år til bruk av ATV med belter til utfrakt av
elg/hj ort dersom det kan påvises mer omfattende skader i terrenget enn hva som ville vært
tilfelle dersom fremkomstmiddelet hadde vært jernhest/elgtrekk.

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Berit Lein




Knut Fossum
Avdelingsdirektør





Kopi til:





Johan Furebotten Vangveien 10 8200 FAUSKE
Midtre Nordland nasjonalparkstyre Moloveien 10 8002 BODØ
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Doukta reinbeitedistrikt v/Anfinn Pavall Neverhaug 8215 VALNESFJORD
Fauske kommune Rådhuset 8200 FAUSKE
Statens Naturoppsyn Jernbaneveien 100 8038 BODØ
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4+ 1

POLITIET

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Moloveien 10
8002 Bodø

Deresreferanse I 'år referanse Dato
18.03.2013

GENERELT OM UTFORMING AV ANMELDELSER

På bakgrunn av anmeldelse datert 7. juni 2012 fra nasjonalparkstvret i en konkret sak, onsker vi å
komme med noen generelle tilbakemeldinger.

For det forste - vi må få be om at nasjonalparkstyret IKKE sender kopi av anmeldelsen til den som
anmeldes/mistenkes for handlingen. Det er i alle straffesaker svært viktig at politiet har kontroll på
når og på hvilken måte opplysninger i saken tilflyter den mistenkte —det gjelder også det faktum at
de blir anmeldt. Bevissituasjonen kan fort odelegges av at anmeldte har fått tid til å forberede seg og
innrette seg etter anmeldelsen —typisk ved å tilpasse sin forklaring og evt odelegge bevis. Dette
gjelder også i saker etter naturmangfoldloven.

For det andre —hvis dere forst mistenker en person for en konkret handling —anmeld denne
personen. I den konkrete saken fra 7. juni, har dere ikke skrevet i selve anmeldelsen hvem dere
mistenker har kjort den aktuelle ATVen, men dere sender kopi av anmeldelsen til en konkret
person. Det fremstår som noe merkelig.

Og til sist —at forholdet ikke blir anmeldt for 1 år etter at det har skjedd, er som hovedregel til skade
for etterforskningen. Det anmodes derfor om at anmeldelser skjer sa snart som mulig etter at
forholdet er oppdaget.

politiadvokatmed ansvarfor mt#okrim-saker

Salten politidistrikt
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3644-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 22.05.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 39/2013 30.05.2013

Utkast til forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - innspill fra 
styret

Forslag til vedtak

Styret har følgende innspill til det videre arbeid med forvaltningsplanen:
……………………………………..
…………………………………….

Bakgrunn
Oppstartsmelding for forvaltningsplan, revisjon og utvidelse av verneområdene på Saltfjellet-
Svartisen ble behandlet i styret som ST- sak 47/2012 i møte 30.mai 2012. 

Melding om oppstart ble sendt ut medio juni 2012 med høringsfrist 1.11.2012, senere utvidet til 
15.12.2012.

Det kom inn 37 uttalelser til meldingen. I tillegg til disse kom det inn et betydelig antall innspill 
ved første gangs oppstart av utvidelsesprosessen. I tillegg har det vært avholdt 4 folkemøter i 
forbindelse med høringa.

Høringsuttalelsene er tilgjengelige via følgende link:
http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Verneomrader/Horingsinnspill-
Saltfjellet-Svartisen-nasjonalpark/

Som trykt vedlegg til denne saken følger en oppsummering og kommentarer til innkomne 
høringsuttalelser som er utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland. Styrets medlemmer anmodes 
om å se nærmere på innkomne uttalelser – bør spesielt merke seg de som angår 
forvaltningsplanen pkt. 5-11- før møtet.
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Fylkesmannen har i samarbeid med det oppnevnte arbeidsutvalget gått gjennom innspillene som 
berører arbeidet med utvidelsen, revisjon av vern og ny forskrift og vurdert disse. Det foreligger 
nå konkrete forslag som arbeidsutvalget skal drøfte i møte 23.mai 2013. Det er sendt ut brev 
med saksframlegg og vedlegg som grunnlag for AU’s møte.

MNNPS er representert med 3 medlemmer i AU og sak vedrørende utvidelsen, revisjon av vern 
og ny forskrift settes opp på sakslista for styremøtet 30.mai. Det gir styret en anledning til å 
komme med innspill før faglig gjennomgang i DN og den ordinære høringsrunden. Som 
grunnlag for styrets behandling følger de samme dokumentene som AU har fått tilsendt.  

Når utkastet til verneplan er ferdig fra AU, vil dette oversendes sammen med utkast til 
forvaltningsplan til DN for faglig gjennomgang. Deretter vil det bli sendt ut på en bred 
høringsrunde høsten 2013. 

Forvaltningsplanen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har ansvar for arbeidet med forvaltningsplanen og 
sekretariatet har arbeidet fram et første utkast som nå blir presentert for styret.

Forslaget tar utgangspunkt i et konkret forslag til verneforskrift. Det foreligger nå et slikt forslag 
som skal gjennomgås i AU 23.mai og det kan komme innspill som gjør at forslaget må justeres.
Forslag til forvaltningsplan vil bli sendt ut til styret pr. mail etter at eventuelle endringer i 
forslag til forskrift er fanget opp i dette møtet. 

Innkomne merknader i forbindelse med oppstartmeldingen som går direkte på tema som 
forvaltningsplanen behandler, blir gjennomgått i plandokumentet under «Ønsker og innspill». 
Hvert innspill blir vurdert i forhold til forskrift samtidig som en redegjør nærmere for hvor i 
planen – under hvilket kapittel - temaet behandles.

Utkast til forvaltningsplan må bearbeides videre utover våren og det gjenstår en god del arbeid 
med å avstemme forslaget i forhold til «ny forskrift», supplere med nødvendige vedlegg og 
kvalitetssikre innholdet.

Planen forutsettes oversendt DN til faglig gjennomgang sammen med forslag til verneplan i 
løpet av sommeren. Det er vanskelig å forutsi hvor lang tid DN trenger på gjennomgangen, men 
planene bør være klare for en bred høringsrunde i høst. 
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Trykt vedlegg:

Verneplan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark i Rana og Rødøy kommuner i
Nordland fylke og revisjon av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan 
landskapsvernområde, Saltfjellet landskapsvernområde, Semska-Stødi naturreservat og Storlia 
naturreservat.

Høring av melding om oppstart 2012/2013.

Oppsummering og kommentarer til høringsuttalelser

Dette dokumentet er Fylkesmannens oppsummering av uttalelsene fra høringen på 
oppstartmeldingen som omfattet både verneplan for utvidelse, ny forskrift og revisjon av 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark samt ny forvaltningsplan.

Her er innspill til arbeidet med forvaltningsplanen som Midtre Nordland nasjonalparkstyre må 
vurdere omtalt i egne avsnitt i pkt. 5-11.

Melding om oppstart ble sendt ut medio juni 2012 med høringsfrist 01.11.2012, seinere utvidet 
til 15.12.2012. 

Innhold
Oppsummering og kommentarer til høringsuttalelser ............................................................. 3
1 Oppsummering av høringsuttalelsene........................................................................................ 5
2 Merknader til områder for utvidelse og forslag til grenseendringer .................................. 5

2.1 Austerdalsvatnet – Rana kommune:.......................................................................... 5
2.2 Melfjordens nordside – Rødøy kommune ................................................................. 6
2.3 Blakkådalen – Rana kommune:................................................................................. 6
2.4 Glomdalen – Rana kommune .................................................................................... 6
2.5 Elvestrengene i Tespa og Bjøllåga – Rana kommune............................................... 7
2.6 Havvamohkki – Bodø kommune:.............................................................................. 7
2.7 Tømmerdal – Saltdal kommune: ............................................................................... 7
2.8 Lønsdal stasjon – Kjemåga stasjon – Saltdal kommune ........................................... 7
2.9 Tollådalen – Beiarn kommune .................................................................................. 7

3 Merknader til arbeidsform .................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert.
4 Innspill om motorferdsel............................................................................................................ 8
5 Innspill om tilrettelegging..................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert.

5.1 9
5.2 9
5.3 10

6 10
7 11

7.1 Forslag til bestemmelser....................................... Feil! Bokmerke er ikke definert.
7.2 Forslag til avgrensning ......................................... Feil! Bokmerke er ikke definert.
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8 Vedlegg ................................................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert.
Vedlegg 1. Oversikt over uttaleparter ............................ Feil! Bokmerke er ikke definert.
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Oppsummering av høringsuttalelsene

Det har kommet 37 uttalelser til meldingen om oppstart. I tillegg til disse er det kommet 
betydelig antall innspill ved første gangs oppstart av utvidelsesprosessen, jf. oppstartsmeldinga. 
I tillegge har det vært avholdt 4 folkemøter i forbindelse med høringa. De som har gitt innspill i 
2012 er Forsvarsbygg, Sweco Norge/Miljøkraft Nordland, Friluftsrådenes landsforbund, Saltdal 
JFF, Stolpen Gård v/advokatene Smith, Jentoft og Simonsen, Saltdal kommune, Rolf Monsen, 
Viggo Skogmo, Rana utviklingsselskap, Tore Sivertsen m.fl., Harald Sæterhaug, Meløy 
kommune, Svaipa Sameby v/Olof Valkeapää, Osbakk grunneierlag, Søndre Lønsdal 
hytteforening v/Georg de Besch dy, Direktoratet for mineralforvaltning, Bodø kommune, Salten 
friluftsråd, Tore Ytterdahl og Gry Føyerland Blix, Beiarn kommune, Trond Aakvik, Tømmerdal 
grunneierlag v/Arild Moen og Steinar Stolpen, Rana Turistforening, Agro Saltdal v/Ivar 
Ramsvik, Statskog SF, NJFF Nordland v/jaktutvalget, Rød Kors Salten, NOF Rana og Rana 
zoologiske forening v/Per Ole Syvertsen, Sametinget, Nordland fylkeskommune, 
Reindriftsforvaltninga, Bodø og omegn turistforening, Jan Gunnar Sande, Malvin Olsen og 
Rana kommune. 

Det ble også avhold folkemøter på Mo i Rana, Moldjord, Storjord i Saltdal og Halsa. På 
folkemøtene kom de fleste synspunkt fram, både de som ønsket vernet minimalisert og de som 
ønsket vernet styrket.

Merknader til områder for utvidelse og forslag til 
grenseendringer

Jf. oppstartsmeldingen er det foreslått utvidelser i Rana, Rødøy og Bodø kommune. Det er 
kommet argumenter både for og imot utvidelsesforslaget i Bodø. Det er ikke kommet nye 
innspill om utvidelsesområdene i Rana og Rødøy ut over det som var kjent fra forrige 
høringsrunde. Innspillene gjennomgås i dette kapitlet.

På generelt grunnlag mener Svaipa sameby at samiske rettigheter til land og vann må ivaretas 
ved en eventuell utvidelse. Bodø kommune mener utvidelsene samlet vil øke nasjonalparkens 
verdi. NOF Rana/Rana zoologiske forening er i utgangspunktet positive til utvidelse av 
nasjonalparken. De unnlater imidlertid å ta stilling til vern av Austerdalsvatnet. BOT og RTF er 
for utvidelse av vernet. 

Statskog SF påpeker at en samordning av regelsett og gresner for de ulike verneområdene er 
ønskelig.

Det er også foreslått områder for grenseendringer og endringer i dagens verneformer. Disse er 
omtalt lenger ned.

Austerdalsvatnet – Rana kommune: 

I 2008/2009 var det fremmet synspunkter både for og mot vern. Hovedsakelig er argumentene 
mot vern at det finnes inngrep i området og at området ønskes utnyttet til turist- og 
kraftutbyggingsformål. Argumentene for vern er landskapsverdier, områdets verdi for 
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friluftslivet og at reinbeitedistriktet ikke ønsker økt forstyrrelser i området da det er viktig 
område for merking og samling sør for Austerdalsvatnet. Områdets pedagogiske verdi knyttet til 
områder hvor breen nylig har trukket seg tilbake ble i 2008/2009 spesielt trukket fram i 
høringsuttalelser. 

Rana kommune, Rana utviklingsselskap as og Sweco/Miljøkraft Nordland ønsker fortsatt ikke 
vern av Austerdalsvatnet. Det vises til interesse for kraftutbygging, mobilkommunikasjon og 
turisme i området. Den foreslåtte reduksjon i planområdet støttes. Statskog SF støtter også 
foreslått endring i plangrense. Noen av de frammøte på Folkemøte på Mo talte for vern av 
Austerdalsvatnet, blant annet ut fra områdets pedagogiske verdi, et naturlig klasserom. 

Melfjordens nordside – Rødøy kommune

I 2008/2009 kom det mange innspill om bruk og vern i Melfjorden. Kommunen gikk sterkt imot 
vern og det gjorde også en del grunneiere og andre. Det ble informert om ønske om 
kraftutbygging i alle vassdragene på nordsiden av Melfjorden. Det kom også innspill for vern i 
området. Arbeidsutvalget og Fylkesmannen arbeidet med ulike avgrensningsalternativer.

Meløy kommune uttaler seg mot utvidelse i Melfjorden pga. næringsvirksomhet, 
kraftutbygging og samferdsel. Ytterdahl/Blix går imot enhver regulering av deres eiendom som 
innskrenker deres bruk. De foreslår å begrense utvidelsen av nasjonalparken til områdene nord 
og øst for 420 kV-linja over Melfjordloftene. Statskog SF opplyser ar Statskog er eier nord for 
420 kV linja og at det siden 2008 ikke foreligger noen utbyggingsavtale i området. Det finnes en 
avtale om reindriftshytte i området. NOF Nordland/Rana zoologiske forening ønsker vern av 
området og påpeker at Melfjorden med overgangen til et marint miljø har betydning for sårbar 
fauna. Fra forrige runde (2008/2009) er det fremmet ulike synspunkter på bruk og vern i 
Melfjorden og arbeidsutvalget arbeider med avgrensningsspørsmålet.

Blakkådalen – Rana kommune:

I 2008/2009 kom det få innspill som omtalte Blakkådalen. Statskog meldte at området på sett og 
vis av grunneier betraktes somom det var et verneområde. Det ble framhevet som viktig å ha ens 
bestemmelser for de som har interesser i området, blant annet reindrifta. Fylkesmannen så på et 
alternativ om å utvide Blakkådalen naturreservat i dette området eller gjøre endringer i 
nasjonalparken.

Statskog SF mener det bør vurderes å innlemme også Blakkådalen naturreservat i 
nasjonalparken. 

Glomdalen – Rana kommune

I 2008/2009 var det nesten ikke innspill på brukerinteresser i Glomdalen ut over reindriftas 
innspill i møter. 

Statskog SF opplyser at Glomdalsgården og privat hytte er punktfester. Eventuell vedhogst må 
avklares i plan.
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Elvestrengene i Tespa og Bjøllåga – Rana kommune

I 2008/2009 kom det innspill om ønske om kraftutbygging i Bjøllåga, mens grunneierne i 
området gikk imot vern. Kommunen og andre som uttalte seg om saken i 2008/2009 gikk inn for 
vern. Kraftutbyggingsplanene ble seinere trukket. 

Statskog SF har ikke innvendinger mot at elvestrengene vernes. Malvin Olsen går imot vern 
som berører privat grunn.

Havvamohkki – Bodø kommune:

Statskog SF mener forholdet til marmorforekomster i området må avklares. Bodø kommune kan 
ikke se at det er kommersielle interesser som tilsier at man skulle gå imot vern. Saltdal 
kommune mener en utvidelse her kan kompensere for ønsket reduksjon av verneområde i 
Tømmerdal, jf Tømmerdal grunneierlags innspill.

Tømmerdal – Saltdal kommune:

Tømmerdal grunneierlag og Saltdal kommune foreslår grenseendring i Tømmerdal på gnr 29 i 
Saltdal slik at vernegrensen for Gåsvatnan landskapsvernområde følger statsgrunn på dette 
gårdsnummeret.

Lønsdal stasjon – Kjemåga stasjon – Saltdal kommune

Saltdal kommune, Salten friluftsråd og Statskog SF foreslår grenseendring i området Lønsdal 
stasjon – Kjemåga stasjon i Saltdal. Begrunnelsen er dels å åpne for tilrettelegging for sykkelsti 
og dels å holde hytter og rester av installasjoner utenfor verneområdet. 

Tollådalen – Beiarn kommune

På Folkemøte i Beiarn fremmet Knut Sivertsen ønske om grenseendring for å unngå at en 
traktorvei i Tollådalen så vidt går innenfor det verna området. 

Semska-Stødi naturreservat

Saltdal JFF, mener reservatet skaper problemer for jakthundprøver.

Saltdal JFF, Salten friluftsråd mener ferdselsforbudet bør oppheves og naturreservatet bør inngå 
i en utvidet nasjonalpark. Et enhetlig verneregime er hensiktsmessig for brukere og andre.

Saltdal kommune mener ferdselsforbudet bør oppheves, og at Stallotuftene merkes/skiltes. Bodø 
og omegns turistforening mener ferdselsforbudet må bestå.
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NOF Rana/Rana Zoologiske forening mener naturreservatet bør bestå og eventuelt utvides til 
omkringliggende områder.

Innspill til forskrift, forskriftsendringer og forvaltningsplan

Fylkesmannen vil bemerke at forskriftsmalene for naturvernområder er betydelig endret siden 
opprettelsen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Vi har også fått endret lovverk gjennom 
vedtak om naturmangfoldloven i 2009 og også annet tilstøtende lovverk. Det er videre gjort 
avklaringer både i Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet og gjennom 
rettspraksis som får betydning for handlingsrommet ved utarbeidelse av verneforskrifter. 
Verneforskriftene skal sikre at formålet med vernet ivaretas på lang sikt. Det er viktig at 
verneforskriftene er håndterbare, dvs. både forståelige for brukerne og ikke fører til unødig mye 
saksbehandling for forvaltningen. Det er derfor et mål at verneforskriftene utarbeides så konkret 
som mulig og samtidig gir rom for en viss utvikling. Men først og fremst skal verneforskriftene 
sikre en helhetlig utvikling i området som ivaretar verneverdiene slik vi finner de i 
formålsparagrafen i forskriften samt naturmangfoldlovens §§ 33-38.

De videre kapitlene i dette dokumentet, kapittel 3-11, følger overskriftene i forskriftsmalene og 
hvert kapittel er delt i to underkapitler. Ett som tar for seg høringsinnspill som må avklares i 
forvaltningsplanen og ett som tar for seg høringsinnspill som må avklares i forskriften.

Arbeidsform

Fra reinbeitedistriktene er det tatt opp med Miljøverndepartementet (MD) at de ønsker mer enn 
én representant fra hvert reinbeitedistrikt i arbeidsutvalget. Folkemøte i Rana ønsket også 
bedreinvolvering av grunneiere og jeger- og fiskerinteressene.

Fylkesmannen viser til at MD har svart på dette i brev av 03.07.2012. Sammensetningen av 
arbeidsutvalget er framkommet gjennom konsultasjon mellom Fylkesmannen og Sametinget. 
Dersom arbeidsutvalgene skal ha den funksjonen som de er tiltenkt gjennom 
konsultasjonsordningen er det begrenset hvor store utvalgene kan være. Det er mange 
interesser som ønsker å være med og Fylkesmannen ønsker ikke å revurdere det som vi her har 
kommet fram til i enighet med Sametinget.

Formålsparagrafen

Saltdal kommune mener formålsparagrafen må ta inn «å gi allmennheten muligheten til 
naturopplevelse i et folkehelseperspektiv». Reindriftsforvaltningen mener reindrift burde inngå 
som en del av verneformålet 

Landskapet 

Agro Saltdal mener de begrensninger som ligger i forhold til utøvelse av landbruksdrift i dagens 
forskrifter må endres.

NOF Rana/Rana Zoologiske forening mener det er viktig å ikke lempe på eksisterende 
bestemmelser. Jan Gunnar Sande mener hensynet til anturen må telle mest. Naturens egenverdi 
må verdsettes.
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Landskapet – forvaltningsplan

Friluftsrådenes landsforbund, Salten friluftsråd, Rana turistforening, Bodø og omegns 
turistforening mener den restriktive tilretteleggingspraksisen som er i de vestre delene av 
nasjonalparken må opprettholdes. Våte og sårbare vegetasjonsområder bør likevel tilrettelegges. 
Statskog SF mener soneinndelingen må revurderes. Rana kommune mener soneinndelinga må 
beholdes.

Saltdal kommune mener vedlikehold av eksisterende byggverk og anlegg må tillates. 
Forsvarsbygg må kunne vedlikeholde og reparere sine installasjoner. Friluftsrådenes 
landsforbund, Salten friluftsråd, ønsker klopping og enkel tilrettelegging der slitasje oppstår. 
Saltdal JFF ønsker sikringshytter til JFF-hyttene. Rana Utviklingsselskap as ønsker at Gilastua 
gjenreises. Rana Utviklingsselskap as ønsker turisme og at det legges til rette for kryssing av 
vassdrag og etablering av sikringshytter. De nevner spesielt gjenreising av Gilastua og 
sikringshytte øverst i Stormdalen. Rana turistforening ønsker nødbu i Raudfjelldalen og å reise 
ny Gilastua. Bodø og omegns turistforening støtter kravet om å gjenreise Gilastua. De ønsker 
videre ny hytte ved at av Oksvatnan, T-merking til Tåkeheimen, nødbu i Steindalen, naust ved 
Smågåsvatnan og at uthuset ved Jorbruhytta kan benyttes om sikringshytte med fire 
sengeplasser. Bodø kommune mener det må åpnes for å bygge foreningshytter der behovet er 
stort. Etablering av jaktcamper der utstyr lagres over år ute i terrenget er ikke forenelig med 
verneformålet. Statskog SF mener retningslinjer for hytters størrelse og antall bygg må 
klargjøres. Videre må reindriftas husvær og anlegg i området stedfestes og det som ikke lenger 
er nødvendig må fjernes. NOF Rana/Rana Zoologiske forening mener det er viktig at det ikke 
etableres bru over Bjøllåga ved Krukki. Ferdselen bør kanaliseres utenom dette området av 
hensyn til sårbar fauna. Søndre Lønsdal hytteforening ønsker ei bru til over Lønselva.  Rana 
kommune ønsker at det utarbeides en standard for tilrettelegging. Kommunene er også 
interessert i økt tilretteleggingi østre deler av nasjonalparken, at nasjonalparken markedsføres 
som turistmål, at overnattingsbehov og sikringshytter ivaretas og at drift og vedlikehold av 
fjellgårdene sikres.

Meløy kommune ønsker at trimkasser kan settes opp, jf. fjelltrimmen.

Osbakk grunneierlag ønsker at det tilrettelegges for bålplasser og etableres utedo.

Stolpen gård mener det må ryddes eksisterende gang og kjørevei/traktorvei etablert for om lag 
100 år siden.

Beiarn kommune mener det må tilrettelegges for gapahuken i Tollådalen (skoleanlegg) og at det 
må utarbeides en skiltplan for navnemerking langs løypetraséene.

Malvin Olsen ønsker gjeterbu i bjellånes spesielt pga. rovdyr. Han viser også til at det er behov 
for gjerding i forbindelse med beiting i Storlia naturreservat.

Landskapet - forskrift

Reindriftsforvaltninga mener vern mot inngrep i landskapet også må omfatte vern mot 
forringelse av reinbeite, reinbeiteområder og samiske kulturminner. Reindrifta må ha mulighet 
for å bygge og vedlikeholde reingjerder, hytter og anlegg.

Saltdal JFF, mener eksisterende naust med beboelsesdel må kunne vedlikeholdes og 
gjenoppbygges. Rana turistforening er også opptatt av at drift og vedlikehold av foreningens 
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anlegg i fjellet ivaretas. Bodø og omegns turistforening ønsker mulighet til å sette opp 
vindgenerator som strømforsyning på hyttene.

Tore Sivertsen m.fl., Saltdal kommune og Statskog SF ønsker at det skal kunne åpnes for 
utvidelse av bebygd areal. 

Tore Sivertsen m.fl. og Saltdal kommune ønsker også å åpne for å sette opp naust der hytter 
mangler dette. 

Saltdal kommune mener det må åpnes for å tillate vedlikehold av eksisterende demninger, for 
eksempel ved Øksensosvatn. Og vedlikehold/informasjon langs den gamle telgraflinja Russånes 
– Rana.

Saltdal kommune mener det må åpnes for etablering av sykkelsti og planlagt viltgjerde. Foreslår 
å ta inn at det kan gis tillatelse til (…) tiltak i regi av nasjonalt utviklingsprogram Naturen som 
verdiskaper, sykkelprosjektet fra fjord til fjell i Saltdal kommune. Salten friluftsråd og Statskog 
SF støtter en endring i forskrift eller grense for å få etablert sykkelstia. Statskog SF peker også 
på bygningsmessige rester etter tunelloverbygg, bygningsrester etter fangeleir fra andre 
verdenskrig og bygningsmaterialer fra hyttebygging og tre hytter innenfor landskapsvernet. 

Osbakk grunneierlag ønsker at det åpnes for å restaurere/gjenskape kulturminner som for 
eksempel hytter/gammer.

Svaipa sameby mener ingen hytter eller større menneskemengder eller annen forstyrrende 
virksomhet må tillates.
Saltdal kommune ønsker i tillegg at nødvendig tiltak for utøvelse av tradisjonell landbruksdrrift 
tillates, -

Plantelivet

Plantelivet – forvaltningsplan

Meløy kommune ønsker oppfølgende registrering av Svartisvalmuen. 

Statskog SF påpeker at det er viktig at hogst av ved til hytter avklares i forvaltningsplan, det må 
lages en egen plan med retningslinjer. Saltdal kommune mener tidsbegrensninger i hogst av ved 
må fjernes.

Plantelivet - forskrift 

Rana turistforening mener ved bør kunne hogges ved hyttene.

Nordland JFF mener det bør kunne åpnes for felling av trær ved henging av felt storvilt.

Reindriftsforvaltninga mener unntaksbestemmelsene må omfatte uttak av trevirke og 
plantemateriale til samisk håndtverk (duodji) samt uttak av brensel og trevirke jf. 
reindriftslovens § 25. 
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Saltdal kommune mener grunneier må kunne ta ut trevirke til eget bruk, også til hytter. 

Dyrelivet

Dyrelivet – forvaltningsplan

Meløy kommune Saltdal kommune og Reindriftsforvaltninga mener jakt på freda rovvilt må 
tillates innenfor nasjonalparken og reguleres av rovviltnemda. Rana kommune påpeker spesielt 
at forholdet mellom husdyr og uttak av skadedyr i Bjellånes avklares.

Reindriftsforvaltninga presiserer at unntaksbestemmelen under pkt 3.2. a i dagens forskrift også 
vil omfatte bestemmelsene i reindriftslovens § 26 om jakt, fangst og fiske i samiske 
reinbeiteområder.

Statskog SF ønsker endring i soneinndeling for fiskeskjøtsel.

Bodø kommune ønsker bedre jaktregulering for småvilt i perioder med liten bestand. Rana 
kommune ønsker også en vurdering om noen områder bør være jaktfri.

Dyrelivet - forskrift

NOF Rana/Rana Zoologiske forening ønsker forbud mot småviltjakt i deler av nasjonalparken. 
Foreslår Stormdalen og Blakkådalen. I naturreservat bør ikke jakt tillates som prinsipp. Jan 
Gunnar Sande støtter jaktforbud i Stormdalen og Blakkådalen og mener dagens 
forvaltningspraksis er i strid med verneformålet og naturmangfoldloven da det ikke er et 
høstbart overskudd. Han er også av den mening at reintallet kan være for høyt i nasjonalparken. 
Han er også motstander av at det tas ut jervunger fra hi i nasjonalparken. Saltdal kommune
mener jakt og fangst må reguleres av viltloven slik at ikke det gis begrensninger på jaktbare 
arter. 

Reindriftsforvaltninga ønsker at vinterjakt på småvilt reguleres gjennom verneforskriften slik at 
ferdsel og forstyrrelse for rein minsker.

Kulturminner

Kulturminner – forvaltningsplan

Nordland fylkeskommune mener registrerte ikke-samiske kulturminner må inn i Askeladden, 
nevner flere tilfeller.

Reindriftsforvaltninga påpeker at Sametingets kulturminneavdeling er myndighet for samiske 
kulturminner og må konsulteres før igangsetting av restaurering eller gjenoppbygging. 

Side 95



Ferdsel

Ferdsel – forvaltningsplan

Saltdal JFF ønsker trasé for kløvhest til JFF-hyttene. 

Reindriftsforvaltninga mener ferdsel og forstyrrelser er et problem for reindrifta. Det bør ikke 
være ferdsel i Tollådalsområdet på våren på grunn av kalvingsområdet og MNNPS må bidra til 
at ferdselen reguleres slik at det blir minst mulig skade for reindriften. Reindriftsforvaltninga 
stenger derfor Bukkhågbua mellom 1. april og 1. juli. Dette må MNNPS informere om. 
Reindriftsforvaltninga ønsker bedre kartlegging av ferdsel i nasjonalparken.

Reindriftsforvaltninga mener kiteing fra E6 og hundekjøring i vinterbeiteområdene må avgrense 
til områder hvor dette kan være tillatt og at det er dialog mellom brukergruppene. Kiteing og 
hundespann må ikke tillates lenger vest enn Bjellåvatnene.

Ferdsel – forskrift

Friluftsrådenes landsforbund, Salten friluftsråd, er kritisk til bruken av begrepet «organisert 
ferdsel». Rana turistforening og Saltdal kommune ønsker ikke begrensinger for fellesturer. 
Nordland fylkeskommune ønsker minst mulig begrensninger på fotturer i regi av skoler og 
ideelle foreninger. De som ikke er funksjonsfriske må også gis tilgang.

Svaipa sameby mener jakt med hund må forbys av hensyn til reindriften.

Rolf Monsen mener punkt 6.1 andre ledd om regulering av ferdsel med hest må endres da denne 
etter hans vurdering ikke har lovhjemmel.

Beiarn kommune ønsker at følgende traséer åpnes for ridning/kløving med hest Staupåmoen til 
Lapphytta, Tollådalen til Riebbivaggi og Tverrådal til bukkhågen. Tore Sivertsen m.fl. er 
skeptiske til slike hestetraseer da det medfører slitasje. Saltdal kommune ønsker tras\eer for hest. 

NOF Rana/Rana Zoologiske forening mener det bør være mulig å regulere for eksempel 
offroad-sykling i framtiden.

Reindriftsforvaltninga foreslår følgende forskriftsendringer:
5.1 All ferdsel skal skje varsomt å ta hensyn til vegetasjon, kulturminner og dyreliv, 
herunder også rein og reindrift.
5.2 Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan være til hinder for reindrift eller 
forstyrre rein på beite skal avklares med berørt reinbeitedistrikt, og det skal lages 
retningslinjer i forvaltningsplan som ivaretar krav om dette.
5.4 Innenfor nærmere avgrensende deler av planomådet kan DN ved særskilt forskrift 
regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljø og/eller reindriften. (Jf. overnevnte 
momenter).
5.5 Av hensyn til naturmiljøet, kulturminner og reindrift kan forvaltningsmyndigheten 
legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper.
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Motorferdsel

Reindriftsforvaltninga redegjør for reinbeitedistriktene/samebyenes bruk av motoriserte 
kjøretøyer. Det benyttes motorsykler (2-, 4- og 6-hjulinger), snøskutere og helikopter. 
Barmarkskjøretøyer benyttes kun ved samling, uttransport, vedlikeholdsarbeid og i akutte 
skadesituasjoner. De  mest brukte barmarkstraséene

Semska - Sør-Bjellåvatn - Stormdalen
Storvollen - Tespdalen - Jalgesoaivi
Beiarfjell - Lurfjell - Bjøllåvassryggen
Polarsirkelen - Bolna
Rausandaksla - Mangholmvatnet
Røvassdalen - Nøva – Mangholmvatnet

Motorferdsel – forvaltningsplan

Bodø kommune er tilfreds med eksisterende praksis for motorisert ferdsel vinterstid. Det bør 
være ens praksis i verneområdene. Barmarkskjøring innenfor næring må utøves på forsiktigste 
måte og i samarbeid med vernemyndighetene. Salten friluftsråd mener det er viktig at all 
motorferdsel skjer med utgangspunkt i planer der ulike interesser og effekter er vurdert. Dette 
må prioriteres av forvaltninga.

Reindriftsforvaltninga mener godkjent distriktsplan må være nok for å gi tillatelse til 
motorferdsel. Det oppfattes som urimelig at dispensasjon først skal avklares gjennom 
distriktsplanprosess for deretter å være søknadspliktig. De foreslår derfor at Reinbeitedistriktene 
gis tillatelse til bruk at barmarkskjøretøy og luftfartøy direkte gjennom unntaksbestemmelsene i 
forskriften forutsatt at de har oppdatert, vedtatt distriktsplan.

Forsvarsbygg mener de har behov for opp mot 16 turer på år til sine tre hytter i verneområdene. 
Videre ønsker de videreføring av punkt om nødvendig operativ virksomhet og lavtflyging. De 
vil også ha mulighet for bruk av motoriser transport for å ivareta vedlikehold og reparasjon av 
forsvarets anlegg. 

Saltdal kommune mener alle vilkår om klokkeslett, skuterfrie dager etc ved tillatelse til transport 
med snøskuter til egen hytte må tas bort. Foreslår også ny trasé for transport til Nordre 
Bjøllåvatn (privathytte og SJFF-naustet) for å få mer ro i beitene på Kvassteinheia. 

Rana turistforening, mener transport med snøskuter/helikopter er viktig for drift av hyttene. De 
ønsker en enkel søknadsprosedyre og at transport kan samordnes med andre, for eksempel 
Statskog. Saltdal JFF ønsker at transport til Kjemåhytta skal kunne skje også etter kl 23. Saltdal 
kommune mener tidsbegrensningen bør fjernes. 

Viggo Skogmo mener det må være krav om at det benyttes korteste vei ved bruk av snøskuter til 
egen hytte og at skuteren parkeres ved hytta. Osbakk grunneierlag mener antall turer må 
opprettholdes på minst 6 pr år. De ønsker at det gis dispensasjoner for transport av 
bevegelseshemmede, at turløyper kan prepareres hele sesongen. Saltdal kommune mener antall 
turer til egen hytte må kunne økes til 8. Transport av funksjonshemmede til/fra egen hytte må 
tilgodeses med flere turer.

Salten røde kors hjelpekorps ønsker enkel saksgang og at vilkårene opprettholdes slik 
Fylkesmannen gav i forrige periode.
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Bodø og omegns turistforening mener barmarkskjøring må inn i kontrollerte former. MNNPS 
bør være den som godkjenner driftsplaner fir reindriften i de vernede områdene.

Motorferdsel – forskrift

Folkemøte i Rana, NOF Rana/Rana Zoologiske forening og Jan Gunnar Sande påpeker at 
motorisert ferdsel må begrenses mest mulig av hensyn til dyrelivet. Bekymret for økt 
barmarkskjøring, nye forskrifter bør innskrenke mulighetene til å kjøre på barmark. Skeptiske til 
økt bruk av ATV. Rana turistforening mener motorferdselen i reindrifta må reguleres strengere 
enn i dag. Sårbare områder må beskyttes. På Folkemøte i Rana ble det også understreket at 
verneområdet blir fattigere hvis reindriftsnæringa forsvinner, og de må ivaretas i forbindelse 
med motorferdselsbestemmelser.

Svaipa sameby mener ingen annen motorferdsel enn reindriftsnæringas motorferdsel må tillates 
pga. reinen.

Beiarn kommune og Saltdal kommune mener motorferdselsbegrensingen 1. mar til 30. april bør 
fjernes. Saltdal JFF, ønsker at begrensningen 1. mars 30. april i forskriften oppheves. Viggo 
Skogmo mener perioden må utvides til 1. januar til 30. april. Tore Sivertsen m.fl. mener 
perioden bør utvides fra snøen legger seg til 15. mai. 

Tore Sivertsen m.fl. mener det ikke bør være begrensninger på bruk av snøskuter til egen hytte, 
verken i antall, hvem som kan kjøre eller tidspunkt. Osbakk grunneierlag mener at grunneiere 
må gis begrenset motorferdselsdispensasjon i likhet med reindriftsnæringa. 

Stolpen gård og Agro Saltdal mener det må lempes på bestemmelsene for motorisert ferdsel for 
næringsdrivende. Agro Saltdal foreslår at barmarkskjøring i landbruket tillates på følgende 
traséer Tverrlia-Jarbrufjell, Jarbbrufjell-Kvitbergvatn og Tverrlia-Jordbrua-Mellommoen. 
Malvin Olsen mener motorisert ferdsel må tillates for å hente skadde og syke bufe, og for 
utkjøring av saltslikkestein. Videre at helikopter kan nyttes til leiting etter dyr. Saltdal kommune
mener utøvere av tradisjonelt landbruk må kunne benytte motorkjøretøy på vinterføre, spesielt 
under sauesanking. Videre må 4WD tillates etter opparbeidede veier for utøvere av traadisjonell 
landbruksdrift. 

Harald Sæterhaug, Osbakk grunneierlag, Saltdal kommune og Malvin Olsen mener ATV må 
tillates for frakt av felt elg. Statskog SF mener dette må kunne tillates på eksisterende veier. 
Nordland JFF ønsker ikke at det skal åpnes for bruk av ATV (4- eller 6-hjuling) for uttransport 
av felt elg, dette må begrenses til lett beltegående kjøretøy. Foreningen er opptatt av at 
regelverket er tydelig og på et fornuftig nivå som ivaretar viltressursen og som samtidig 
begrenser behovet for søknader og saksbehandling.

Harald Sæterhaug, mener vei/kjørespor fra Jarbrufjell til Kvitbergvatnet må åpnes for motorisert 
transport. Dette vil være en fordel for funksjonshemmede, transport av sårede, skadde og syke, 
næringstransport for sau-eier og for alle som vil bruke dravogn for å frakte med seg bålved og 
andre nødvendigheter som de ikke klarer å bære med seg på tur inne til Haron. Våte partier bør 
klopplegges, viser til Sverige. 

Søndre Lønsdal hytteforening, Osbakk grunneierlag, Salten friluftsråd, Beiarn kommune, 
Statskog SF, Nordland fylkeskommune og Saltdal kommune mener det må åpnes for 
preparering av skiløyper. Dette var også ønske fra noen på folkemøte i Saltdal. Salten friluftsråd
mener kvisting av løyper også må vurderes. Beiarn kommune nevner følgende traséer for 
preparering Beiarfjellet til Stabbursdalen og videre til Tollådalen. Statskog SF nevner følgende 
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traséer polarsirkelen høyfjellshotell-Kjemåvatnet, Ljøsenhammer-Skjevlfjell-Kvitbergvatnet og 
Beiarfjellet-Kobbvatnet-Stabbursdalen. Saltdal kommune nevner skiløypa til Godhøla

Meløy kommune mener randsoner innenfor NP må kunne åpnes for naturbasert 
næringsvirksomhet og mindre restriktiv motorferdsel for næring og som tilrettelegging for 
funksjonshemmede

Beiarn kommune, Salten røde kors hjelpekorps og Saltdal kommune minner om kjentmannsturer 
for hjelpekorpsene må hjemles i forskriften. Dette ble også diskutert på folkemøte i Beiarn og 
Saltdal.

Bodø og omegns turistforening ønsker mulighet til å hente vann med snøskuter til rundvask på 
hyttene.

Tore Sivertsen m.fl. ønsker åpning for å etablere fiskeløype med snøskuter til Nordbjellåvatnet 
langs trasé sørover Tollådalen til Storpåskbekken, videre østover til sørenden av vatnet. De 
mener dette ikke er til sjenanse for noen, verken turfolk eller turisthytter eller private hytter. Det 
er vedlagt kart til høringsinnspillet.

Saltdal kommune mener tillatelse til jakt på rovvilt må gi automatisk dispensasjon for 
motorferdsel for utkjøring av jegere. Det må også kunne gis tillatelse til utkjøring av åte.

Forurensning

Forurensning - forvaltningsplan

Forurensning – forskrift

Rana kommune mener forskriften må oppdateres slik at den er i samsvar med dagens krav til 
avfallsbehandling.

Rana turistforening innhold i utedo må kunne deponeres i nasjonalparken.
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/3772-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 22.05.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 40/2013 30.05.2013

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Innspill fra nasjonalparkstyret til 
utvidelse og revidering av eksisterende vern rundt Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark

Forslag til vedtak

Nasjonalparkstyret har følgende innspill til utvidelse og revisjon av eksisterende vern tilknyttet 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: 

1. ……………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………..

Bakgrunn

Fylkesmannen har i brev datert 13.05.2013 (jfr. vedlegg) laget et utkast til utvidelse i Rana og 
Rødøy, samt et forslag til ny avgrensing og forskrift for verneområdene på Saltfjellet-Svartisen.
Etter at arbeidsutvalget har hatt sitt møte 23. mai vil Fylkesmannen ferdigstille dokumentene og
oppdatere disse i henhold til de diskusjoner som skjer i arbeidsutvalget. Dokumentene blir også 
presentert i styremøte 30. mai for nasjonalparkstyret. I den anledning ønsker Fylkesmannen 
innspill fra nasjonalparkstyret i forhold til den foreslåtte utvidelsen og revisjon av eksisterende 
vern. 

Fylkesmannen vil så sende over dokumentene til Direktoratet for naturforvaltning for faglig 
godkjenning. Nasjonalparkstyrets utkast til forvaltningsplan sendes samtidig til faglig 
gjennomgang. Når Fylkesmannen får saken tilbake vil den sendes den ut på en bred høring. 

Vedlegg: 

1 Brev med saksfremlegg 2 Utvidelse av Rana og Rødøy
3 Revisjon saltfjellet svartisen 4 Melfjorden arbeidskart fra 2009
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Parter i saken: 

Fylkesmannen i Nordland  
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STATENS HUS Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no

Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland

Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77

Telefaks: 75 52 09 77

se adresseliste Saksb.: Kjell Eivind Madsen
e-post: fmnokma@fylkesmannen.no

Tlf: 75531585
Vår ref: 2011/9453

Deres ref:
Vår dato: 13.05.2013

Deres dato:
Arkivkode: 432.3

Sakspapirer møte arbeidsutvalget 23. mai 2013 - Saltfjellet-
Svartisen

Viser til innkalling datert 24.04.2013 om møte i arbeidsutvalget på Meyergården hotell den 
23. mai 2013. Møtet starter kl 09.00.

I dette brevet finner dere dagsorden for møte, samt saksfremlegg. Vedlagt utsendelsen 
finner dere også utkast til høringsdokumenter. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er utkast 
og grunnlag for diskusjon i arbeidsutvalget. Det er altså ikke ferdig bearbeidede dokumenter.
Dokumentene er omfattende og vi forventer ikke at dere har satt dere inn i alle detaljer i 
dokumentene. I saksfremleggene finner dere henvisninger til viktige delkapitler i 
dokumentene og det er disse som vil bli fokusert på i møtet.

Direktoratet for naturforvaltning stiller med saksbehandlere på møtet slik at diskusjonene i 
arbeidsutvalget også er godt kjent for direktoratet.

Saksliste:
Saksnr Innehold Tidsskjema
05/13 Utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 09.00 – 11.00

Lunsj 11.00 – 12.00
06/13 Revisjon av vern Saltfjellet-Svartisen, avgrensning 12.00 – 13.00
07/13 Revisjon av vern Saltfjellet-Svartisen, forskrift 13.00 – 15.00
08/13 Eventuelt 15.00 – 15.30

Prosessen videre
Fylkesmannen har nå, med bakgrunn i innspill til oppstartsmeldingen, kartlegginger og møter 
med blant annet arbeidsutvalget laget et utkast til utvidelse i Rana og Rødøy, samt et forslag 
til ny avgrensing og forskrift for verneområdene på Saltfjellet-Svartisen. I henhold til 
mandatet for arbeidsutvalget skal utvalget bistå Fylkesmannen i utredningsarbeidet. Vi har 
som målsetting å oppnå enighet, men dersom 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. 

Vedlagt finner dere utkast til to dokumenter. Vedlegg 1 omhandler utvidelse av Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark i Rana og Rødøy. Dette er fortsettelse av arbeidet som startet i 2008.
Vedlegg 2 omhandler revisjon av verneområdene på Saltfjellet-Svartisen. De to 
dokumentene påvirker hverandre og må leses i sammenheng. 
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Når arbeidsutvalget har hatt sitt møte vil Fylkesmannen ferdigstille dokumentene og 
oppdatere disse i henhold til de diskusjoner som skjer i AU. Dokumentene blir også 
presentert for Midtre Nordland nasjonalparkstyre i slutten av mai slik at 
forvaltningsmyndigheten får gi tilbakemelding. Dokumentene sendes så over til Direktoratet 
for naturforvaltning for faglig godkjenning. Nasjonalparkstyrets utkast til forvaltningsplan 
sendes samtidig til faglig gjennomgang.

Når vi får saken tilbake sendes den ut på bred høring. I forkant av høringen kan det være 
nødvendig med et nytt møte i arbeidsutvalget, særlig dersom det er krav om endringer fra 
direktoratet.

Saksfremlegg

Sak 05/13 Utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Prosessen og hvilket område som er med i vurderingen er gjennomgått i vedlegg nr 1. 
Arbeidsutvalget må særlig ta stilling til avgrensning av utvidelsen. Beskrivelse av avgrensing
i de enkelte delområdene finner dere i utkastets kap 3.2. 

Fylkesmannen mener det er særlig viktig at arbeidsutvalget setter seg inn i og tar stilling til 
utvidelsesområdet langs Melfjordens nordside. I utkastet har vi beskrevet et forslag om å 
utvide nasjonalparken til eksisterende kraftlinje over Melfjordloftan. Området rundt Storvatnet 
foreslås ikke vernet. Det presenteres også et forslag om et nytt verneområde, Melfjorden 
landskapsvernområde, på vestsiden av overføringslinja. Fra tidligere arbeid (jf. møte i 
arbeidsutvalget i 2009) lå diskusjonen i om vernet skulle omfatte Indre og Ytre Stelåga eller 
ikke. Det ble tegnet et alternativ på møte i arbeidsutvalget i august 2009, denne skissen 
ligger vedlagt sakspapirene som eget vedlegg (vedlegg 3). Bakgrunnen for dette forslaget er 
å sikre at ikke Indre og Ytre Stelågene vernes og således kan utredes for kraftproduksjon. 
Samtidig ble det sett på muligheten for å sikre de rike løvskogsliene og Nattmoråga. 

Andre utvidelsesområder i Rana og Rødøy
Tespa og Bjøllåga – forslaget er å innlemme elvestrengene i nasjonalparken ned til 
eksisterende grense for Storlia naturreservat. 

Blakkådalen – forslaget er å innlemme dalen i nasjonalparken. Om dette lar seg gjøre 
er noe usikkert da det er betydelige inngrep i området gjennom overføring av vann til 
Storglomvatnet. Omfanget av overføringen er beskrevet i utkastet til plan. Faglig 
gjennomgang i direktoratet samt høringene vil avgjøre om det er mulig. Alternativer er 
at området fortsetter å være et ikke-vernet område omsluttet av nasjonalpark og 
naturreservat eller at Blakkådalen naturreservat kan utvides nordover.

Austerdalsvatnet – forslaget er som presentert på forrige arbeidsutvalgsmøte å følge 
nordsiden av vannet slik at selve vannet og sørsiden ikke vernes.

Glomdalen – forsalget er å innlemme området i nasjonalparken.

Utvidelsen vil i stor grad gjelde statsgrunn, men i noe privat grunn blir berørt, spesielt i 
Rødøy. Melfjorden landskapsvernområde vil utelukkende berøre privat grunn.
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Sak 06/13 Revisjon av vern Saltfjellet-Svartisen, avgrensning
Forslag til ny avgrensing og verneform er presentert i dokument nr 2 kap 3.2. Fylkesmannen 
har laget et utkast der vi foreslår at Gåsvatnan landskapsvernområde, Saltfjellet 
landskapsvernområde og Semska-Stødi naturreservat oppheves og hele området omgjøres 
til en stor nasjonalpark. Vi har også innkalt grunneierne i Storlia naturreservat til møte 22. 
mai for å diskutere konsekvensene om eventuelt også å innlemme Storlia i nasjonalparken. 
Møtet vil bli referert for AU den 23. mai. Vi ber AU ta stilling til om dette er ønskelig eller om 
dagens ulike verneformer bør opprettholdes.

Å endre til en større nasjonalpark er en omfattende endring som delvis begrunnes med 
innspill i høringsfasen om at det ønskes færre forskrifter å forholde seg til og delvis med at 
det i landskapsvernområdene er store naturverdier. Dagens vernebestemmelser i de to 
landskapsvernområdene og nasjonalparken er i stor grad sammenfallende. Det betyr at
forslaget ikke medfører store endringer i restriksjonsnivå. Bakgrunnen for at 
landskapsvernområdene ble opprettet var at disse områdene hadde noen inngrep som ikke 
ble ansett forenelig med nasjonalparkstatus. I Saltfjellet landskapsvernområde gjelder dette 
E6 og jernbane. Forvaltningsmessig har erfaring vist at det er tungvint å ha disse 
installasjonene i vernede områder. Vi har derfor laget et forslag til avgrensning som 
innebærer at nasjonalparken er delt i en vestre og østre del. Det vil si øst og vest for 
E6/jernbane. Langs E6 og jernbanen er det laget en sone som foreslås tatt ut av vernet. 
Dette for å gi rom til vedlikehold og oppgradering av vital infrastruktur uten å komme i konflikt 
med vernet. Vi ber arbeidsutvalget være oppmerksomme på dette punktet og ta stilling til om 
dette er ønskelig. 

Videre foreslås en endring i området Havvamåhke i Bodø/Saltdal som omtalt i 
oppstartsmeldingen. Ut over dette foreslås ikke endringer i avgrensning.

Endring av Semska-Stødi naturreservat innebærer at ferdselsrestriksjonen i området 
oppheves. Se mer om dette i vedlegg nr 2 kap 4.

Sak 07/13 Forskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Til sammenlikning med dagens situasjon vil forslaget om en stor nasjonalpark innebære at 
opptil 5 verneforskrifter reduseres til én. Ny forskrift bygges opp etter mal fra Direktoratet for 
naturforvaltning. Det er § 3 som er den som får størst betydning i og med at dette er de 
faktiske vernebestemmelsene. Vi ber dere om å lese hele forslaget med kommentarer i 
vedlegg 2 kap 4. I det store bildet er det relativt få forskjeller fra eksisterende forskrifter, selv 
om formuleringene er noe endret. Formålsparagrafen er forsøkt spesifisert og tydeliggjort.
Her gjengis hovedpunkter som medfører endringer i den ene eller andre retning i forskriftens 
§ 3:

Landskapet (§ 3 pkt 1)
I dette punktet videreføres en viss mulighet for reindriftsnæringa og landbruket til å kunne 
utøve sin næring. Dette gjelder for eksempel midlertidige gjerder som kan settes opp uten 
søknad og mulighet for å få tillatelse til å sette opp anlegg i forbindelse med reindrift.

Når det gjelder foreningshytter åpner eksisterende forskrift for at det kan gis tillatelse til 
anlegg og utvidelse av slike. Ny mal for nasjonalparker åpner derimot ikke for slike 
foreningshytter. I løpet av de vel 20 årene parken har bestått er det etablert et 
sammenhengende hyttenett i tråd med soneinndelingen av parken i forvaltningsplanen. Vi 
ber arbeidsutvalget ta stilling til dette med foreningshytter og om det bør åpnes for slike i 
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forskriften eller ikke. Foreløpig har Fylkesmannen utarbeidet et forskriftsforslag der dette ikke 
er tatt med. Vedlikehold vil fortsatt kunne skje, og det er også foreslått å åpne for at det kan 
gis tillatelse til mindre utvidelser av bygninger eller oppføring av frittstående bygning som kun 
skal benyttes til uthus/utedo.

Plantelivet (§ 3 pkt 2)
Skjøtsel av innmark på Jarbrufjell, Bredek, Granneset og Stormdalen er tatt inne som et eget 
punkt i forskrift. Dette er videreføring fra Gåsvatnan landskapsvernområde hvor Jarbrufjell 
var omtalt. Skjøtsel på de andre stedene er gjennomført som skjøtselsaktivitet. Forskjellen er 
at skjøtsel etter skjøtselsparagrafen er noe forvaltningsmyndigheten kan gjøre for å ivareta 
verneverdier. Dersom skjøtsel plasseres i pkt 2 vil det medføre at grunneier kan gjennomføre 
skjøtsel uavhengig av forvaltningsmyndigheten.

Videre foreslås det åpnet for skånsomt uttak av lauvtrevirke på privat grunn til eget bruk som 
en videreføring fra Gåsvatnan landskapsvernområde. Dette er en mildere bestemmelse enn 
tidligere i nasjonalparken og vil da åpne for noe hogst på privat grunn i for eksempel 
brundalen i Rana og eventuelt i Storlia naturreservat dersom dette også skal inngå i 
nasjonalparken.

Dyrelivet (§3 pkt 3)
Vi foreslår å videreføre følgende bestemmelse Direktoratet for naturforvaltning kan, ut fra 
verneformålet eller behovet for referanseområder der vanlig jakt ikke forekommer, bestemme at 
dyrelivet i hele eller bestemte soner av verneområdet skal være totalfredet mot slik jakt. Direktoratet 
for naturforvaltning kan på samme måte unnta enkelte arter fra vanlig jakt. Bestemmelsen har ikke 
vært benyttet, men innspill i høringa tyder på at muligheten fortsatt bør være der. Samme 
bestemmelse er for øvrig tatt inn i Láhku nasjonalpark etter ønske fra berørt kommune.

I henhold til gjeldende mal er bestemmelsen om at skadefelling av store rovdyr i samsvar 
med gjeldende regelverk ikke er hindret av forskriften tatt inn. Dette er en presisering av 
forvaltningspraksis og oppfølging av nasjonal rovviltpolitikk.

Kulturminner (§ 3 pkt 4)
Dette avsnittet er nytt og sørger for å gi kulturminnene et utvidet vern gjennom 
verneforskriften for nasjonalparken. 

Ferdsel (§ 3 pkt 5)
Ikke store endringer. Forskriftsmalen er noe mildere enn gjeldende bestemmelser, blant 
annet er det nå kun organisert bruk av hest som det må avklares traséer for. Tidligere gjaldt 
dette all bruk av hest. Bruk av sykkel var tidligere ikke regulert, men må etter dette forslaget 
gå etter veier eller traséer avklart i forvaltningsplanen.

I pkt 5.1 er inntatt at all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv, 
kulturminner og tamrein. Det er foreslått at tamrein tas med etter innspill fra 
reindriftsforvaltninga. 

Motorferdsel (§ 3 pkt 6)
Bestemmelsene er i stor grad en videreføring. Største endring er at tidsperioden for 
motorisert frakt til private hytter ikke foreslås videreført.
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Forslaget innebærer også en videreføring av at reindriftas barmarkskjøring og bruk av 
luftfartøy er søknadspliktig. Det legges opp til en forvaltning der distriktsplan kan legges fram 
som søknad og at det da kan gis flerårige tillatelser.

Vi mener det forslaget som er utarbeidet har er balansert mellom bruk og vern og samtidig 
innenfor oppdraget om å revidere forskriftene.

Vi ber også om innspill til eventuelt samisk parallellnavn for nasjonalparken.

Med hilsen

Christian Brun-Jenssen (e.f.)
fagansvarlig Kjell Eivind Madsen

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Forord
Saltfjellet– Svartisennasjonalparkbleopprettetvedkongelig resolusjon8. september1989.
Nasjonalparkendekkerareali kommuneneSaltdal, Beiarn,Bodø,Meløy,RødøyogRanai
Nordland.SamtidigmedopprettelsenavnasjonalparkenbleGåsvatnanlandskapsvernområde,
SaltfjelletlandskapsvernområdeogStorlianaturreservatopprettet.Semska-Stødi
naturreservatble ogsårevidertogopprettholdt.I forbindelsemed erstatningssakeneettervern
ble grensenei Storlianaturreservatflyttet, noesominnebarat Storlianaturreservatble
reduserti forhold til detopprinneligevedtaket.Dettedokumentettar for segfølgende
verneområdertilknyttet Saltfjellet-Svartisennasjonalpark:

Saltfjellet-Svartisennasjonalpark
Saltfjelletlandskapsvernområde
Gåsvatnanlandskapsvernområde
Semska-Stødinaturreservat
Dypennaturreservat
Blakkådalennaturreservat
Fisktjørnanaturreservat

Dokumentetmålesesi sammenhengmedfølgendedokumenter:
Verneplanfor utvidelseavSaltfjellet-Svartisennasjonalparki RanaogRødøy
kommuner
Forslagtil forvaltningsplanfor områdenepåSaltfjellet

Fylkesmannenvarmyndighetetterforskriftenefor verneområdenepåSaltfjelletfram til
etableringavMidtre Nordlandnasjonalparkstyrei 2010.

Sidenvernetble oppretteterogsånaturvernlovenopphevetogerstattetav
naturmangfoldloven.Detteskjeddei 2009.Dettedokumenteter enrevisjonav av eksisterende
verni området.Det harførstog fremstværtetønskeomå oppdatereverneforskriftenei
henholdtil nytt lovverk.Etterinnspill i høringaerdetforeslåttenvesentligforenklingav
verneområdenepåSaltfjellet-Svartisenvedå gjøredetmesteavområdenetil nasjonalparkog
dermedfå enensforskrift for heleområdet.Dettevil forenkleforvaltningenogbrukernes
mulighettil å setteseginn i gjeldendebestemmelser.

Enannetvesentligendringsomer foreslåtterå flytte vernegrensenbort fra jernbaneogE6
overSaltfjellet.Inntil nåharvernetomfattetogsåarealenesom jernbanenogE6 beslaglegger.
Detteharbetyddnoeekstrasaksbehandlingfor alle tilfeller av tiltak somharværtnødvendig
for å opprettholdejernbaneogE6.Meddenløsningensomforeslåsnåvil detværeetareal
somikke er underlagtvernnærmestjernbanen ogvei slik at nødvendigvedlikeholdog
opprustingkanskjeutensaksbehandlingi forhold til verneområdene.

Lokal og sentralhøringforegåri sammetidsromogforslagettil vernerpåhøringfra
dd.mm.ååtil dd.mm.åå.Det eravtaltegnehøringsfristerfor kommunene.

Medvirkning
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Fylkesmannenhartilstrebetgodmedvirkningog arbeiderderforetteromtrentsammeregler
somfor kommunaleplaneretterplan-ogbygningsloveni detteplanarbeidet.Videreer
reglenei naturmangfoldlovens§ 34 og41-43og rundskrivT-3/99Naturvernloven.
Saksbehandlingetternaturvernlovenlagt til grunn.

Det eravholdtegneoppstartsmøtermedkommunene,folkemøteri deberørtekommunenei
forbindelsemedhøringeneogenkeltmøtermedberørtegrupper.

Fylkesmannenharogsåfulgt konsultasjonsordningenmedSametinget,jfr Avtalemellom
SametingetogMiljøverndepartementetomretningslinjerfor verneplanarbeidetter
naturvernloveni samiskeområderav 31.01.2007.Det harværtgjennomførtkonsultasjoner
medSametingetog pådenbakgrunnbledetopprettetetegetarbeidsutvalgfor verneplanen.
For sammensettingog mandatfor arbeidsutvalgetsevedlegg11og 12.

Arbeidsutvalgetharhatt2 møteri 2013,Det vil ellersavholdesdemøtersomernødvendigut
fra saksbehandlingenelleretterønskefra involverte.

Høringsdokumentet

Dokumenteterdelt i 3 deler.
Del A inneholderbeskrivelseav arbeidetmedrevisjonog enkort gjennomgangav
hovedgrepenei revisjonogkonsekvenser
Del B inneholderforslagtil oppdatertforskrift ogavgrensning
Del C inneholderkartogandrevedlegg

Tilbakemelding og frist

Alle somer berørtellerharmeningeromplanforslagetervelkomnetil å uttaleseg.
Fylkesmannenoppfordreralle til å brukemulighetentil åkommemedinnspill entenmaner
enigelleruenigi forslaget.Vi ønskerspesielt tilbakemeldingerpåforslagtil avgrensningog
forskriftene.Deter viktig å begrunneinnspillene.I forbindelsemedhøringenskaldetholdes
åpnelokaleinformasjonsmøter,i tillegg til egnemøtermedkommunene.Møtervil bli
annonserti lokalavisene(Avisa Nordland,MeløyAvisaogRanaBlad) ogpåFylkesmannens
hjemmesiderpåinternettwww.fmno.no

Høringsuttalelser sendestil:

Fylkesmanneni Nordland
Moloveien 10
8002Bodø

Eller pr e-posttil
postmottak@fmno.nomedkopi til fmnokma@fmno.noog fmnocbj@fylkesmannen.no

Frist for å gi uttalelsetil høringenet dd.mm.åååå

Verneplanenforventesbehandlet av Regjeringeni 20??
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1 Innledning
Det er to gangersendtoppstartsmelding for arbeidet.I 2008sendtFylkesmannen
oppstartsmeldingfor utvidelseav nasjonalparkeni Rødøyog Ranakommuner.I 2012bledet
sendtut ny oppstartsmelding.Denneeret samarbeidmellomFylkesmannenogMidtre
Nordlandnasjonalparkstyreogomfatterbådeutvidelsesområdetfra 2008,revisjonav
verneformogverneforskriftav eksisterendeområdersamtforvaltningsplan.For nærmere
beskrivelseavoppdragogbakgrunnfor arbeidetvisestil dissedokumentene.

1.1 Bakgrunn for arbeid med utvidelse i Rana og Rødøy
I St.meld.nr37 (2000-2001)OmVasskraftaog kraftbalansenheterdetat Etterat Stortinget
har handsamadennemeldinga,vil Regjeringavurderadessenaturområdapånytt medtanke
på å sikra deigjennombrukav naturvernlova. Deterdettesomharværtutgangspunktetfor
verneplanarbeidet.Konklusjoneni forhold til utbyggingi områdetvar i følge
stortingsmeldingaat Regjeringameinerat nyttenav desseutbygginganeikkje er stor noktil at
ein kanforsvaradeiendelegeinngrepasomvert gjort i naturen.Fylkesmannenstartetopp
verneplanarbeideti september2008etteroppdragfraDirektoratetfor naturforvaltning(DN).
Planområdetfor verneplanenfølgerdeskrinlagtekraftutbyggingene,Melfjordenog Bjøllåga.

Verneplanarbeideter gjennomførtetterreglene for konsultasjonmedSametinget,jfr avtale
mellomMiljøverndepartementet(MD) og Sametingetfra 2007.Medbakgrunni konsultasjon
medSametingetble detopprettetetarbeidsutvalgsomharbiståttFylkesmanneni arbeidet
medverneplanen.

ArbeidsutvalgetharhattXX møter;ved oppstart,for åvurdereinnspillenetil
oppstartsmeldingenog for gjennomgangav forslaget til vern.Somresultat av detteforeligger
følgendealternativeforslagtil avgrensningog til forskrift ….. Arbeidsutvalgetvil haet møte
til for å vurdereinnspillenetil dettehøringsforslagetfør Fylkesmannensendersin innstilling
til DN.

1.1 Bakgrunn for arbeid revisjon av eksisterende vern
Vern haret langsiktigperspektiv.Det gjennomføres derfortungeprosesserforut for vernfor å
klarleggealle sidervedvern.VernvedtasavKongeni statsrådogmåsåledesogsåoppheves
eller endresavKongeni statsråd.VernetpåSaltfjelletblevedtatt i 1989etterlangvarige
prosesser.Når områdevernetutredesutvidet

1.2 Om planområdet
NB! Dettekapitlet må oppdateresmed tall fra 2013

1.2.1 Administrative og demografiske forhold
Talleneunderer hentetfra Statistisk sentralbyrå(SSB)pr 01.01.2009.I tillegg er
kommunenesog fylkeskommunenshjemmesiderbrukt.

1.2.2 Nordland Fylke
Nordlandfylke bestårav 44kommunermedet samletlandareal(inklusive ferskvann)påom
lag 38460km2, noesomtilsvareromlag 12 % avNorgeslandareal.Befolkningsmengdener
235380.Bodøeradministrasjonssenteret.

Fylket ersværtvariert.Denlangekystlinja medfjorderog utalligeøyer,holmerog skjæri
kontrasttil storefjellkjederogdalerpregerlandskapeti fylket. Det mesteav bosettingaer
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knyttatil strandflatalangskysten,ogdetmesteav bosettingog jordbrukfinnervi opptil 300
m overhavnivå(m.o.h.).Omlag64 % av fylketsarealer merenn300m.o.h.

Pr 29.mai 2009er ca16,7%1 av landarealeti Nordlandvernetetternaturvernloven.

1.2.3 Rana kommune
Ranaharetsamletlandarealinklusiveferskvannpåomlag 4461km2 og25 281innbyggere.
KommunengrensermotSaltdal,BeiarnogMeløy i nord,Rødøy,Lurøyog Nesnai vest,
HemnesogLeirfjord i sørog Sverigei øst.I dager 30,6% avkommunenslandarealvernet
etternaturvernloven.Dersomdenneverneplanenblir vedtattvil YY % av kommunens
landarealværevernetetternaturvernloven.Kommunenharimidlertid også3 områdersomer
foreslåttvernetpåStatskog SFsgrunn.Disseutgjør37,7km2, ogdersomogsådenneblir
vedtattslik forslagetliggervil 31,8% avkommunensarealværevernetetternaturvernloven.

Næringsliveti kommunen

1.2.4 Rødøy kommune
Rødøyharetsamletlandarealinklusiveferskvannpåomlag 711km2 og1292innbyggere.
KommunengrensermotMeløy i nord,Lurøy i sørog Ranai øst.I dager10,8% av
kommunenslandarealvernetetter naturvernloven.Dersomdenneverneplanenblir vedtattslik
detteforslagetforeliggervil 20,3% avkommunenslandarealværevernetetter
naturvernloven.

Næringsliveti kommunen

1.2.5 Verneplanens ytre grenser
Planenberørerareali kommuneneRødøyog Rana.I oppstartsmeldingaharvi delt
planområdeti tredelområder:

Østre:Blakkådalen(omkring18km2) og elvestrengenei BjøllådalenogTespdalen
Midtre: Austerdalenog Glomdalen(omkring32km2)
Vestre:Storvatn-området,samtnordsidaavMelfjordenmedStelåvatnanogelvene

Nattmoråga,Ytre og IndreStelågaog nedtil Melfjorden(omkring70km2).

Østreog midtredelområdeligger i Ranakommune,vestredelområdetilhørerRødøy
kommune.

Tabell1: Oversiktoververnetareali RanaogRødøyi dagog inklusiveverneplanutvidelseav
Saltfjellet-Svartisennasjonalpark.
Kommune Landareal Vernet landareal per

01.01.09
Vernet landareal ved vedtak
av dette verneforslaget

Areal Andel Areal Andel
Rana 4461 km2 1367 km2 30,6 % 1419 km2 31,8 %
Rødøy 711 km2 77 km2 10,8 % 144 km2 20,3 %

1.3 Lovgrunnlaget for planarbeidet
NaturmangfoldlovenkapV omhandlerområdevern. Kapitlet avløstenaturvernlovenav 1970.
Nml. § 33 oppstillernasjonalemål for og med områdevern.Kort sagter måletmed

1 Dettetallet avvikerfra SSBsinetall datalleter oppdaterti forhold til vedtakomopprettelseav Lomsdal-Visten
nasjonalparkogStraumanlandskapsvernområdetatt med,dissebleopprettetvedkgl.res.29.05.09.
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områdevernerå sikreviktige naturverdier.Vedvedtakomvernvil detfastsettesenforskrift.
Denneforskriftengjelderfor et gitt arealsomavgrensespåetkart.Forskriftenskalhindre
aktivitet/tiltaksomskadereller kanskadeverneverdiene.Aktivitet somikke kanpåvirke
verdienenegativt,skalikke reguleres.Vernettar ikke eiendomsrettenfra grunneierne,menvil
somregelbegrenseråderettengjennomforskriften. Hjemlenefor områdevernligger i
naturmangfoldlovens2 kapittelV. Etterlovenkan detopprettesnasjonalparker,
landskapsvernområder,naturreservater,biotopvernområderogmarineverneområder.I
kapittel3.2gis detennærmerebeskrivelseav deverneformenesomeraktuellei dennesaken.
§ 41 i lovengir saksbehandlingsreglene for opprettelseavverneområder.

Verneplanprosessererutarbeiding av forskrift ogutredningsinstruksenvedtattvedkgl. Res.
18. februar2000ogrevidertvedkgl. Res.24. juni 2005.I tillegg gjelderforskrift om
konsevensutredninger.Formåletmedkonsekvensutredningererå klargjørevirkningerav
tiltak somkanhavesentligekonsekvenserfor miljø, naturressurserogsamfunn.
Konsekvensutredningenskalsikreatdissevirkningeneblir tatt i betraktningunder
planleggingenav tiltaketognårdetskaltasstilling til om,og eventueltpåhvilke vilkår
tiltaket skalgjennomføres.Krav omkonsekvensutredninger hjemleti plan-og
bygningslovenskapittelVII-a. Ennærmerespesifiseringomhvilke tiltak somkrever
konsekvensutredningergitt i forskrift omkonsekvensutredninger3 av 30.06.2009.
Utredningenavutvidelseav Saltfjellet-Svartisennasjonalparkutløserikke kravom
konsekvensutredning.Det er likevelgjort kartleggingeri områdetfor åklarlegge
verneverdienei området.

1.4 Mål for planarbeidet

1.4.1 Stortingsmelding 37 (2000 � 2001)
St.meldnr 37 (2000-2001)leggerikke storeføringerfor arbeidmedutredningav vernutover
følgendeavsnitt:
Saltfjellet-SvartisennasjonalparkogStorlia naturreservatvart skipavedkgl. res.av
08.09.1989.Sjølvomkraftutbyggingsplananedengongenvart monalegredusertav omsyntil
miljøinteressene,vart fortsattenkelteviktigenaturområdehaldneutanforverneområdai
Saltfjell/Svartisen.Dessenaturområdahar fått aukaverdiutoverpå 90-taletfordi slike
områdegenerelthar vortemindreetterymseinngrep.Stortingethar dei seinareåra vedulike
høvelagt aukavektpå å hindra meir tap avurørt natur somer viktig for miljøet.Dette
framståri dagsomein sentralpolitisk målsetting.Etter at Stortingethar handsamadenne
meldinga,vil Regjeringavurderadessenaturområdapånytt medtankepå å sikradei
gjennombrukav naturvernlova.

I 2004ble suppleringav verneplanfor vassdragvedtatt,jf st.prp.nr75 (2003-2004)
Suppleringav Verneplanfor vassdrag. Vassdragsvernvedtasav Stortingeti plenumoger en
bindendeinstruksfor regjeringen.Vassdragsverneter forankreti vannressurslovenskap.5

2 Naturmangfoldloventrådtei kraft 01.07.2009ogerstattetdanaturvernloven.Denneverneplanenble startetopp
ettergammeltlovverk ogdetforekommerderforhenvisningertil beggelovene.Når detgjelderområdevernpå
landog saksbehandlingsreglererdet ikke gjort storeendringeri lovverketi forhold til tidligerenaturvernlov
3 Denneforskriftenerstattetforskrift av 01.04.2005omkonsekvensutredninger.Bakgrunnenfor vedtakav ny
forskrift var vedtakavny plan-og bygningslov.Det er ikke gjort endringeri kriterienefor
konsekvensutredningerfor verneområderetternaturmangfoldloveni forhold til tidligereforskrift, somfortsatt
gjaldt vedoppstartav denneverneplanen.I henholdtil forskriftens§ 2 punkth) skalplanerfor nasjonalparker
ogandreverneområderstørreenn500km2, eller størreenn250km2 dersomplanenefører til envesentlig
endringi dagensbruk for primærnæringeneeller reiseliv i lokalsamfunnetkonsekvensutredes.
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sominneholderbestemmelserfor vassdragsomervernet.I suppleringavverneplanfor
vassdragbleelveneTespa,Bjøllåga,Glomåga,Storelva,IndreStelåga,Ytre Stelågaog
Nattmorågavurderti forhold til vassdragsvern.OmTespaog Bjøllågaheterdetat elvene
anbefalesvernetetternaturvernlovengjennomjusteringav grensenefor Saltfjellet
nasjonalpark.Glomågable gjennomsuppleringenvernetsomvernavassdrag.Storelvai
Melfjordenble ikke vernetgjennomdennesuppleringen.ElveneutoverMelfjorden,
Nattmoråga,Indre-og Stelåga,ble ikke vernet.I NVEs vurderingheterdetatStatkrafts
konsesjonfor Melfjordutbyggingener ikkelengeraktuell for gjennomføring.NVEleggervekt
på detteforholdetmenanserikkedettesomet forhold somtilsier at vassdragenemåtasmedi
verneplanen.Styringsgruppenhar vurdertvassdrageneindividueltpågrunnlagavat
vassdrageneer ulike bådenår detgjelderverneverdierog størrelse,ogNVEer enigi
framgangsmåten.Styringsgruppenhar ikkeforeslått vernavvassdragenemedbegrunnelseat
deter småvassdragmedbegrensetverdiut fra enhelhetsvurdering.NVEer klar overat
Nattmorågautpekerseglandskapsmessigmedetdramatiskfossefallnedmotfjorden,men
sluttersegtil styringsgruppensvurdering oganbefalerikkevern av vassdragene.

Stortingsmeldingnr. 62 (1991-92)Ny landsplanfor nasjonalparker og andrestørre
verneområderi Norge(heretterkalt Nasjonalparkplanen)er utgangspunktetfor destore
verneplanenesidenbegynnelsenav 90-tallet.I dennemeldingenerdetklart uttrykt atvern
skalsikrevariasjonsbreddeni norsknatur.I tillegg skalfølgendemomentervektlegges:

- behovetfor vernav større,sammenhengendeurørteellerdelvisurørtenaturområder
- ønsketom sikringav områdermedlandskapsmessigeverneverdier/storslagenhet
- ta varepåspesiellebiotoper
- vernavplanterogdyr
- sikreverdifull vassdragsnatur
- sikreverdifullemarineområder
- hensynettil friluftslivet
- hensynettil kulturminner

I dennyenaturmangfoldlovenangir § 33 mål for områdevern:
Verneområderpå land, i vassdragog i sjøetterdettekapittelskalbidra til bevaringav

a) variasjonsbreddenav naturtyperog landskap,
b) arter oggenetiskmangfold,
c) truetnatur og økologiskefunksjonsområderfor prioriterte arter,
d) størreintakteøkosystemer,ogsåslik at dekanværetilgjengeligefor enkeltfriluftsliv,
e) områdermedsærskiltenaturhistoriskeverdier,
f) natur pregetav menneskersbrukgjennomtidene(kulturlandskap)eller somogsåhar

kulturhistoriskeverdier,og tilretteleggingfor bruksombidrar til å opprettholde
naturverdiene,

g) økologiskeog landskapsmessigesammenhengernasjonaltog internasjonalt,eller
h) referanseområderfor å følge utviklingeni naturen.

Når detetterenannenlov treffesvedtakomå beskyttenatureni etområde,bør detlegges
vektpå målenei førsteledd.Inngår slikevedtaketterannenlov i enplan somomfatter
områderbeskyttetvedvedtaketterdenneloven,kanKongengi regler for å sikreat
beskyttelsenetterdeforskjelligelovenesamordnesi forhold til måletmedplanen

Fylkesmannenhartattutgangspunkti ovenfornevntemomentervedvurderingenav
verneplanen.
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1.4.2 Planområdet
Planområdetligger inntil Saltfjellet-Svartisennasjonalparkog grenserogsåtil Storlia
naturreservat,Blakkådalennaturreservatog Fisktjørnanaturreservat.Det ernaturligå sedisse
verneområdenei sammenhengog i vurderingenavutvidelseavnasjonalparkenerdetendel
av vurderingeni hvilken gradvernetstyrkerdealleredeetablerteverneområdeneoghvorgodt
deetablerteverneområdenehardekketoppulike naturtyper/naturkvaliteter.

Når detgjelderdeeksisterendeverneområdenei tilknytning til denneverneplanengjengis
formåletmeddeulike verneområdenenedenfor4.

Saltfjellet-Svartisennasjonalparkbleopprettetvedkgl.res.8. september1989nr. 893.
Formåletmedverneter:

� å bevareetvakkertog tilnærmetuberørt fjellområdemeddetsplante-og
dyrelivog geologiskeforekomster,dervariasjoneni naturforholdeneer særlig
markertogverdifull.

� i tillegg skalnasjonalparkensammenmedGåsvatnanogSaltfjellet
landskapsvernområderog Storlianaturreservatbidra å bevareet
sammenhengendenaturområdesomogsåinneholdermangesamiskeogandre
kulturminner.

� å gi allmennhetenmulighetentil naturopplevelsei området.

FormåletmedfredningenavStorlianaturreservaterå sikreennaturlig utviklingav plante-og
dyreliveti et spesieltskog-og fjellområdei Dunderlandsdalen.Det legges særligvektpå at
områdetutgjør ennordlig utløperavdenvest-europeiskegranskogen,har stor
plantegeografiskogskogøkologiskverdi,har ei særligrik skogslimedhøystaudebjørkeskog
og har viktigefunksjonerfor fugle-og dyreliveti regionen.I tillegg bidrar naturreservatet
sammenmedSaltfjellet- Svartisennasjonalpark,Gåsvatnanog Saltfjellet
landskapsvernområdertil å bevareet stort,sammenhengendeområdemedviktigenasjonale
naturverdierogsamiskeogandrekulturminner.

Formåletmedvernetav Blakkådalennaturreservaterå bevareet spesielt barskogområdemed
to granforekomstersomer blantdenordligstei Europa,samtfuruskogav ekteurskogkarakter

Formåletmedvernetav Fisktjørnanaturreservaterå bevareet urskogområdemedgrov
kalkgranskog,usedvanligrik flora ogenrekkekarstforekomster.

Somnevnterplanområdetdelt i tredelområderog nedenforbeskrivesbruks-ogverneverdier
i deulike områdene.For ytterligereutdypningerav interessenei områdetvisestil deulike
kartleggingsrapportene,litteraturlista,samtdokumenteri forbindelsemedverneplanenog
pågåenderevisjonav verneområdenesamtnasjonalparkstyretsrevisjonav forvaltningsplanen.
For å vurderevernebehovog viktighetav ulikenaturtyperharFylkesmannenblantannetlagt
vekt påNINA Fagrapport54Evalueringav skogverneti Norge(Fremstadetal. 2002),NINA
rapport367Borealelauvskogeri Norge.Naturverdierogudekketvernebehov(Bendiksenet
al 2008)ogNINA rapport436Tilpassningertil klimaendringer i Nord-Norgeog Svalbard.

4 I 2012startetrevisjonav eksisterendeverni Saltfjellet-Svartisen.Dettepåvirkerutformingenav deenkelte
verneforskrifteneogvernebestemmelsene.Dettesendespåhøringsamtidigmeddenneverneplanen.
Eksisterendeverneformålgjengislikevel her.
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Vurderingav vernebehovetog terrestriske økosystemersevnetil å bindekarbon(Nybøet al.
2009).

Planområdeter variertmedrike fjordlier i Melfjorden,storekarstområderi Glomdalen,
nydannabremiljøerrundtAusterdalsvatnetoghøgfjellsområderrundtSvartisen.Da
planområdetomfatterdetidligereplanenefor kraftutbyggingsierdetsegselvat deteret
betydeliginnslagav vassdragsnaturi områdene, Glomdalsågamedsideelvererogsået verna
vassdrag.

1.5 Arbeidsform
Fylkesmannenharledetarbeidetmedverneplanen.Planarbeidetharblitt gjennomførtetter
sammereglersomkommunaleplaneretterplan-ogbygningsloven.DN håndbok17 er
førendefor Fylkesmannensarbeidmedvern.Saksbehandlingenskalværei trådmed
naturmangfoldlovens§ 41 (og tidligerenaturvernlovens§ 18)ogrundskrivT-3/99
Naturvernloven.SaksbehandlingetternaturvernlovensamtavtalemellomMD og Sametinget
omretningslinjerfor verneplanarbeidi samiskeområder.

1.5.1 Hva har skjedd så langt
Arbeidetmedverneplanenstartetformelt i september2008dadetblemeldtoppstart.I forkant
var detavholdtegneoppstartsmøtermedkommunenei 2007.Det bleavholdtåpnefolkemøter
i deberørtekommunenei høringsperioden.

I kommuneplaneneharområdeneværtlagtut somlandbruks-,naturog friluftsområder(LNF-
områder).

Fylkesmannenharfulgt konsultasjonsordningenmedSametinget,jfr Avtalemellom
SametingetogMiljøverndepartementetomretningslinjerfor verneplanarbeidetter
naturvernloveni samiskeområderav 31.01.2007.Det harværtgjennomførtkonsultasjoner
medSametingetog pådenbakgrunnbledetopprettet etegetarbeidsutvalgsomskullebistå
Fylkesmanneni verneplanarbeidet.Sammensetningogmandatfor arbeidsutvalgetble
utarbeideti konsultasjonmedSametinget.I 2012blearbeidsutvalgetutvidetetterny
konsultasjonmedSametingetsomfølgeav atarbeidetdaogsåskulleomfatterevisjonav
eksisterendevern,sevedlegg11og 12

I utgangspunktetønsketFylkesmannenetbrederesammensattarbeidsutvalg,mendetteble
frafalt i konsultasjonen.Detteharført til kritikk fra bådekommunene,frivillige
organisasjonerog privateaktører.Fylkesmannenharprøvdå imøtekommedennekritikken
gjennomåinvitereorganisasjonenetil møteri arbeidsutvalgetog møtermedenkeltparterder
detharværtønsket.Fylkesmannenharogsåinformertomverneplanarbeideti defora derdet
harværtnaturlig.Fylkesmannenharinformertomverneplaneni ”regionaltverneplanutvalg”5

og påmedlemsmøtei Forumfor NaturogFriluftsliv (FNF).

ArbeidsutvalgethaddeførstekonstituerendemøtepåMo 15.oktober2008.Etterat
Fylkesmannenhaddefått inn allehøringsuttalelserpåoppstartsmeldingaog avholdt
folkemøterhaddearbeidsutvalgetmøtepåMo den18.november2009.Herble
kartleggingeneav områdetog innspillenetil verneplanengjennomgått.Pådettemøtetdeltok

5 Regionaltverneplanutvalgeropprettetav Fylkesmannenfor å informereregionalemyndigheterog
organisasjoneromverneplanarbeidi Nordland
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ogsåForumfor Natur-ogFriluftsliv (FNF) påsistedelav møtetogpresentertedefrivillige
organisasjonenesinnspill ogsynspunkterpåverneplanen.

EllersharFylkesmannenhattmøtermedgrunneiereog utbyggingsinteressertilknyttet
Bjøllåga,Tespa,Austerdalsvatnet ogelvenelangsMelfjordensnordside.Det erogsåavholdt
telefonmøtemedordføreri Rana,lederav RanautviklingsselskapogMiljøEnergi Nordland
omturismesatsningaogkraftutbyggingi Austerdalsvatnet.

I 2012startetFylkesmannenprosessenoppigjen.Dennegangensomenutvidetprosesshvor
ogsårevisjonav verneområdeneog vernebestemmelsenepåSaltfjellet-Svartiseninngår.
Prosessener samordnetmedMidtre NordlandNasjonalparkstyresutarbeidelseav
forvaltningsplan.ViderebleSametingetkontaktetfor konsultasjon.Det ble avholdtmøter
meddeberørtekommuneneog Midtre Nordland Nasjonalparkstyre.Detble ogsåavholdt
møtemedarbeidsutvalget.EtterdetteblekonsultasjonenmedSametingetavsluttet.Somfølge
av detblearbeidsutvalgetutvidet.Oppstartblesåmeldt.Det bleavholdtfolkemøter.

Det utvidedearbeidsutvalgethaddeførstemøtei februar2013etterhøringsfristenvar ute.
FylkesmannenharogsåhattmøtemedBodøog Omegnsturistforeningetterønskefra
foreningen.Det harogsåværtavholdtmøtemed grunneiernei Storlianaturreservat22.mai
2013.

Fylkesmannenharpåbakgrunnav innspillenetil oppstartsmeldingen,rapportenefra
kartleggingeneav områdetog arbeidsutvalgetstilbakemeldingerog diskusjonerutarbeidet
verneforslagetsomnåerpåhøring.

1.5.2 Saksgangen videre
Etterathøringaavverneforslageteravsluttetvil Fylkesmannenoppsummeredenlokale
høringa.Vi vil ogsåhaetavsluttendemøtemedarbeidsutvalgetogdeberørtekommunene.
Kommuneneer gitt egenhøringsfristfor å få mulighettil å ta medog vurdereinnspill fra
organisasjonerog privatpersoneri sinbehandlingi kommunestyrene.Verneplanenmed
Fylkesmannensoppsummeringblir såsendtDN somforeståroppsummeringenav sentral
høringog sendersin anbefalingtil MD. Et eventuelt vedtakfattesavkongeni statsråd.

2 Beskrivelse av planområdet for vern –
verneverdier og brukerinteresser

Planavgrensningener vist i plankartetdel C.

2.1 Miljøverdier
Det ergjort kartleggingeri områdenei forbindelsemedverneplanen,påtemaenefriluftsliv,
kulturminner,kvartærgeologi,grotterog karst,landskapognaturtyper.I tillegg finnesdeten
del spredtmaterialefra tidligerekartlegginger,blantanneti forbindelsemedvassdragsvern.
Mye av detteervurdertav kartleggerne,men Fylkesmannenharogsåoppsøktprimærkildene
derdetharværtnødvendig.Nedenforfølgerengjennomgangav miljøverdienei deulike
delområdenei verneplanen.Alle rapporterkan fåsvedhenvendelsetil Fylkesmanneneller
lastesnedfra vårenettsiderwww.fylkesmannen.no

2.1.1 Østre delområde � Blakkådalen og elvestrengene i Tespa og Bjøllåga
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Verneverdienei TespaogBjøllåga erstoreogdetvesentligeav nedbørfelteneer derfor
vernetgjennomnaturvernlovensomSaltfjellet-Svartisennasjonalparkog Storlia
naturreservat.Det erkun selvevannstrengenpådenederstekilometerneav vassdragetsom
ikke ligger innenforvernetternaturvernloven.I St.prp.nr. 75 (2003-2004)Suppleringav
verneplanfor vassdragbleogsådenederstedeleneav vassdrageneanbefaltvernetetter
justeringavgrensenfor Saltfjellet-Svartisennasjonalpark.Deter ikke tyngretekniskeinngrep
i vassdrageneog vasstrengeneer lite påvirketavmenneskeligaktivitetbådei Tespaog
Bjøllåga.I dedeleneav vassdraget somikke alleredeerverneterverneverdieneerknyttettil
trangegjel og flere storefosser,blantannetTespfossen.Det erogsåregistrertviktige vilt-
lokaliteteri nedredelerav bådeTespaog Bjøllåga(Ecofact2013).

De to dalgangeneerstørreintakteøkosystemerogharstorøkologiskverdi.Områdenehar
stortbiologiskmangfold,og deter registrertflere rødlistedearteri området,for eksempel
kongeørn,jaktfalk ogsvartsonekjuke.Områdetharogsåmangekulturminner.
Landskapsmessigtilhørerbeggedalenelandskapsromsomgis høyregionalverdi

Blakkådalen ligger somenkile inneklemtmellomBlakkådalennaturreservatog Saltfjellet-
Svartisennasjonalpark.Blakkådalen naturreservateret barskogsreservatmeddelvisekte
urskogmedvitenskapliginteresse.Dalføret hørerarronderingsmessigsammenmed
Saltfjellet-Svartisennasjonalpark,menbleholdt utenforvernetpågrunnav overføringav
vannfra Blakkågatil Storglomvatneti Meløy.Semeromdettei kap2.2.1Østredelområde–
Blakkådalenogelvestrengenei Tespaog Bjøllåga. Deleravområdeter dermeddefinertsom
berørtav tyngretekniskeinngrepog faller utenforINON-definisjonen6.

Verneverdienei Blakkådalenerblantannetknyttettil skogeni dalen.Arealenevidere
nordoverfra Balkkådalennaturreservatkanværeinteressantei etperspektivdergranaerpå
ekspansjonnordoverog klimaendringenekanbidratil å økeekspansjonshastigheten.
Blakkådalenervurderti forhold til utvidetskogverni 2005,menpåtrossav noenarealermed
sjeldnevegetasjonstyperog innslagav krevendearetvar vurderingenatområdetkunpåsmå
arealoppfyller mangleri forhold til dagensskogvern.I denvurderingenlå ogsåatdetvar
usikkerhetomkringvernebehovetfor kalkrike nordborealebjørkeskogermedhensynpå
mangelinndekning.Somdetframgårav Nybøet al. (2009)børdennetypenskogprioriteres
høyt i ytterligerevern.Blakkådalenvil væreerviktig referanseområdefor å følge
klimaendringenespåvirkningpåutviklingeni naturen,spesieltmedtankepåendringeri
treslagssammensettingog øktskoggrense.

I landskapskartleggingaharområdetgitt verdiB, dvs.inntrykkssterkelandskapmedgod
variasjonsrikdom. Blakkådalenerenv-da.Nedredel har pregavå væreetsammenhengende
juv, mensøvredelgåroveri envid høgfjellsdal omgitt av storformaog avrundafjellmassiv.

Det er registrertrødlistede7 arter,blantannetkongeørn,enkelte karplanterog soppi dalføret.
Ellerser Blakkådalenet viktig områdefor friluftslivet og turerpåtversavnasjonalparken.

6 INON er forkortelsefor InngrepsfrieNaturområderi Norge.Det ergitt etsettav inngrepsomdefineressomtyngretekniskeinngrep.
Avstandenfra nærmesteslike inngrepdefinerer inngrepsstatusi et område.INON-områdeneerdelt i tredelområder1-3km, 3-5 km og mer
enn5 km fra nærmestetyngretekniskeinngrep. Du kanlesemerom INON påDirektoratet for Naturforvaltnignsinehjemmesider
www.dirnat.no
7 NorskRødlisteer enoversiktoverartersomvurderesåhabegrensetlevedyktigheti Norgeovertid. Listautarbeidesunderledelseav
Artsdatabanken,sisterevisjonskjeddei 2010,somleggerdeninternasjonalenaturvernorganisasjonens(IUCN) kriterier til grunn for arbeidet.
Til sammenhartilstandenfor vel 18500arterblitt vurdert.Av disseer3886arternårødlistet, hvorav1988ervurdertåvære truet.Artenepå
rødlisteklassifiseresi seksforskjelligekategorier:datamangel(DD), nærtruet(NT), sårbar(VU), sterkttruet(CR) og lokalt utryddet(RE).
Mer om rødlistafinnerdu påwww.artsdatabanken.no
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Forvaltningsmessigog i forhold til å sikresammenhengendeområdererdetetpoengå få fylt
igjen et ”arronderingsmessighull” i verneområdene rundtSaltfjellet-Svartisen.Det vil bidra
til atnasjonalparkenmedomkringliggendeverneområderi størregradfyller formåletomå
bevareet sammenhengendenaturområde.

Blakkådalenerogsåavgrensetsomet kulturmiljø av storverdi knyttettil kunnskapog
opplevelse.Bruksverdienervurderttil middels.

I forhold til momentenesomSt.meldnr 62(1991-1992)sierskalvektleggesi arbeidetmedå
sikrevariasjonsbreddeni norsknatur vil vernav detøstredelområdetbidratil å styrkeverneti
Saltfjellet-Svartisennasjonalparkpåalle delpunktenemedunntakav verdifullemarine
områder.Vernav TespaogBjøllågavil særlig utfylle verneti forhold til verdifull
vassdragsnaturog uberørteområder.Vern av TespaogBjøllågavil sikreområdenemot
utbyggingogsåledessikredestorenaturområdeneinnovermotSaltfjellet-Svartisen.

Heledetøstredelområdetvil altsåbidramedverdifullebiotoper,landskap,viktige områder
for friluftslivet ogkulturminnersom vil styrkeverneformålet.

2.1.2 Det midtre delområdet – Glomdalen og Austerdalsvatnet
Austerdalsvatnetogområdenerundter megetspesiellei forhold til nylig tilbaketrekkingav
isbreenogdannelsenav landskapog naturtyperi densammenheng.

Verneverdienei områdeterknyttettil landskap,områdetergitt nasjonalverdi i
landskapskartlegginga.Detteerærligknyttettil inntrykksstyrke,noesomknyttesbådetil
kontrastenei landskapet,menogså til ”istidsmiljøet” somkangi et bildeav hvordanmange
stederi landetkunnesettut i avsmeltningsperiodenettersisteistid. Videreer detpåviststore
verneverdiertilknyttet avsetningenei vestendenbådei forhold til naturtyper(A-verdi) og
kvartærgeologi.Sandpyramideneog deprosessenemedhensynpåsuksesjonogerosjonsom
pågårgir etunikt innblikk i landskapsdannelsegjennomaktiv gravingog masseforflytninger
og vegetasjoni tidlig suksesjonsfase.Langssørsida av vanneterbreensskuringog vegetasjon
i tidlig suksesjonsfaseviktige verneverdier.Områdetharogsåstorfriluftsmessigbetydning.

Vern avområdetrundtAusterdalsvatnetvil styrkeverneti Saltfjellet-Svartisennasjonalpark
gjennomå sikreet særegentogvakkertlandskapmedviktige bremiljøeri utkantenav
Svartisen.Områdetharogsåspesiellebiotopersom særligerknyttettil nylig tilbaketrekking
av Austerdalsisen.Områdetharaltsåbetydeligeverneverdiersomnaturhistoriskdokumentog
somreferanseområdefor å følgeutviklingeni naturenmedtankepåtidlige suksesjoneretter
istiderogbreavsmeltningsamtklimaperspektiv.

Områdeter imidlertid påvirketav tekniskeinngrep.Tappetunellensomer etablertharsenket
vannstanden.Det eretablertenny «naturtilstand».

Glomdalen ligger i et nord-sørgåendebeltemedkalkspatmarmor.I områdetfinnervi Nord-
Europashøyestetetthetav grotterogunikekarstforekomster8, for eksempeldetkjente
Marmorslottet.Planområdetfyller herområdetmellomFisktjørnanaturreservatog Saltfjellet-

8 Karsterdetredimensjonaleformenei berggrunnendannetvedvannetsoppløsningav karbonatmineraler somkalksteinog dolomitt.
Eksemplerpåkarstformerergrotter,karren,doliner,grikesetc.
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Svartisennasjonalpark.Dalføreterdominertavkalkbjørkeskog9. I henholdtil Bendiksenet
al.(2008)gis fjellbjørkeskogi marmorområdeti NordlandogTromsallerhøyesteprioritet for
ytterligereverndadetteer unikenorsketypermedsannsynligvisdehøyeste
biomangfoldverdieneinnenforfjellbjørkeskog,sværtdårligkunnskapsgrunnlagogsværtliten
vernedekning.Av rødlistedeartersomharviktige leveområderi kalkbjørkeskogog somer
påvisti Glomdalennevnesbrudespore(NT), ravnerødskivesopp(NT) og rødskivevokssopp
(NT). VidereharGlomdalenogspesieltområderundtGlomdalsvatneter rikt fugleliv.
Kalkbjørkeskoger ogsåvurdertsom ennaturtypesombørfå høyprioritet i økt verni forhold
til atnaturtypenkanbli negativtpåvirketavdeskisserteklimascenariene(Nybøetal. 2009).

Glomdalen-områdetersværtviktig for friluftsliv et.Utvidet vernhervil blantannetsikrehele
Marmorslottetogarealenerundt.Glomdalenharbrattesiderog elvagårgjennom
imponerendejuv og kløfter.Slammerbekkener etviktig landskapselementi området.

Lengervestognordi Glomdalenblir områdetmeralpint og gåretterhvertoveri høgfjell og
breområder.Tverrågaeret imponerendeogurørt sidevassdrag.Områdetharfått høyregional
verdi i landskapskartlegginga.

Ved Glomdalsvatnetfinnervi Glomdalsgårdenog fleresporetterbosettingaher.De rike
slåtteengenerundtgårdener i ferdmedå gro igjen,mennoeholdesfortsattåpentvedhjelpav
slåttrundtgårdsplassen.

Det erogsåbetydeligekulturspori områdetsomavspeilerbådeeldreog nyerehistorie.
Kulturmiljøet vurderes,påbakgrunnav foreliggendeinformasjon,å innehastor
kunnskapsverdi,middelstil storopplevelsesverdiogmiddelsbruksverdi.Samleter
Glomdalengitt storverdi somkulturmiljø.

Glomågable vedtattsomvernetvassdragi suppleringav verneplanfor vassdragi 2005
(St.prp.nr.75 (2003-2004)).Vernegrunnlageteroppsummertslik: Urørthet.Breer,elverog
vannssentralefunksjoni etvariert, kontrastriktogsærpregetlandskap.Nedbørfeltetstrekker
segfra storebredekteområdertil lavlandet.Stortnaturmangfoldknyttettil botanikk,
landfauna,vannfauna,karstformermedgrotter,elveløpog aktivegeologiskeprosesser.
Vassdragetutfyller etstort villmarksområde,delvis i nasjonalpark.Friluftsliv og reindrift er
viktig bruk.

Glomdalenoppfyller likevel ikke kriterienefor uberørteområderihht. INON-definisjonen.
Dettepågrunnav overføringav vannfra Terskalvatnettil Storglomvatnetnordfor
nasjonalparken.Overføringenmedførerredusertvannføringinn i nasjonalparkenogelvaer
derforregnetsompåvirketav tyngretekniske inngrep.Mer om dettei kap.2.2.3Det midtre
delområdet– GlomdalenogAusterdalsvatnet. Landskapskartleggingadefinererlikevel
Glomdalensomet landskapsrommedvillmarkspreg,mensområdetrundtGlomdalsvatneter
definertsomet områdemedubetydeligenaturinngrep(noenhytterog sporetterbosetting).
Det mesteav GlomdalenogGlomdalsvatnethar fått verdiA2 i landskapskartlegginga,dvs.
inntrykkssterkelandskapmed godvariasjonsrikdom.

9 Kalkbjørkeskogvurderessomsårbarav Fremstad& Moen(2001).Kalkbjørkeskogersomoftestmegetartsrik,og enrekkearterharsitt
tyngdepunkti dennenaturtypensomerkarakterisertav høyvekstogenblandingav varmekjæreplantearterog næringskrevendefjellplanter.
Naturtypenregnessomtilnærmeteksklusivt norskogerenansvarsnaturtypefor Norge(Bendiksenet al. 2008)
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Vern avGlomdalenvil bidratil enbetydeligstyrkingav verneti Saltfjellet-Svartisen
nasjonalparkbådei forhold til geologi,botanikk,kulturminnerog landskap.Det er ingen
planeromkraftutbyggingi områdetdavassdrageteret varigvernavassdrag.Vernetter
naturmangfoldlovenvil styrkevassdragsvernet.Glomdalenhartruetnatur,intakte
økosystemerog særskiltenaturhistoriskeverdierknyttettil karstog grotter. Ved utvidelsevil
ogsåhelemarmorslottetinngåi området vernetetternaturmangfoldloven.

2.1.3 Det vestre delområdet – Storvatnområdet, samt nordsida av Melfjorden med
Stelåvatnan og elvene Nattmoråga, Indre � og Ytre Stelåga og ned til Melfjorden.
Detteerdetstørstedelområdetogomfatteret unikt og inntrykkssterktlandskapfra fjord til
høgfjell og bre.Deter kun i Nordfjordenat Saltfjellet-Svartisennasjonalparkgårnedtil
fjordenog etvernavMelfjordensnordsidevil økeandelenfjordlandskapi verneområdet.
Verneverdieneknyttessærligtil landskap,geologiog langsfjordenogsåtil biologisk
mangfold,bådebotanikkog ornitologi.

LandskapetrundtStorvatneterstorslått,menlandskapsinntrykketerpåvirketavstoreinngrep
i nærhetenav vannet,overføringslinja(se2.2.4Detvestredelområdet– Storvatnområdet,
samtnordsidaav MelfjordenmedStelåvatnanogelveneNattmoråga,Indre-og Ytre Stelåga
og nedtil Melfjorden.)og Melfjordveien.Det erogsånoehyttebyggingi området.Det eren
del viktige kulturminneri områdetsomharsærligverdi i forhold til veidesamfunnetshistoriei
disseområdeneog i forhold til forståelseav reindriftasutvikling i devestredelerav
Helgeland.

FraStorvatnetogutoverlangsMelfjordensnordsideerdetregistrert viktige skoglokaliteter.
De størsteerstorvikaut til Ramnskardetog fra Ramnskardetogut til noevestfor Lemmstein.
Arealeneer antakelignoegrovtavgrenset. Hovedsakeligdomineresområdetav
høgstaudebjørkeskog,menmednoeviktige edelløvskogslokaliteterspredtlangshele
fjordsiden.Viktigste enkeltforekomstav almer vedPerstelletøstfor utløpetav IndreStelåga
derdeter flereeksemplerpåalmmedtrediameterrundt40cm i brysthøyde.Andreviktige
treslagi områdetergråor,hegg,osp,rognog selje.

Elvenei Melfjordenharstoropplevelsesverdi, særligNattmorågasfall nedi sjøener
imponerende.Indreog Ytre Stelåga gårgjennomvelutvikledebekkekløfter.Bekkekløfterer
enviktig naturtypederfuktelementetgjørat mangefuktighetskrevendemoserog lav vokser
påtrærog berg.Videreerslike områderegnahekkeplasserfor for eksempeljaktfalk,
vandrefalkog fjellvåk. Det erogsåenrekkekarplantersomharviktige leveområderi
bekkekløfter.Et utvalgbekkekløfterble undersøkti Nordlandsomendelav nasjonaltematisk
naturfagligregistreringav spesielleskogtyper(Blindheimet.al 2011),herinngikk
Nattmoråga,og indre-og Ytre Stelågene.Bekkekløftenei Melfjordener likevel dårlig
undersøktdakartleggerneikke kom til i områdetgrunnettopografien.Bekkekløfteneerderfor
barebefartfra omkringkote200ogoppover.Det er derforbareavgrensetenviktig naturtype
knyttettil bekkeløpene,detteer fossesprutsonen vednedslagsfeltettil denhøyestefosseni
Nattmoråga.Genereltkonkludererkartleggingenmed atbekkekløfteneerganskestore,uten
inngreplangshelevassdragslengdenfra fjord til fjell oghari nedredelerethøyt innslagav
varmekjæreskogutforminger.

Frafjordsidastigerlandetbråttopptil Melfjordloftan.Detteeret imponerendeskuehvor
bergartskillervisestydelig i storedimensjoner.Det er registrert noenlokaliteterav rasmarki
overgangenmellomdeulike loftene,spesielti indredel påsørog østsidenav Storvatnet.
Rasmarker lysåpneområderi brattterrengderras medførerstadigeforstyrrelseri substratet.
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Nybøet al. (2009)vurdererutvidetvernebehovfor dennenaturtypentil åværemoderati et
klimaperspektiv.Rasmarkerersærligviktige for insekter(Ødegaardet.al 2009).

Oppepålofteneer detsværtgodebeiterfor elg ogrein.Områdeneer stortsettflateog
produktive.Detgåren420kV overføringslinjetversgjennomområdet.Dettetrekkerned
landskapsverdieneog gjørat områdetikke kanbetegnessomet INON-område,jf DNs
definisjon.Enslik overføringslinjekanheller ikke beståinnenforennasjonalparkog
utvidelsenav nasjonalparkenkanderforikke føreslengerenntil linja.

Vassdragenei områdeter spesielleog deter kort vei fra bretil sjø.Vassdrageneharskjærtseg
nedi dypekløfter i landskapet.Denrike berggrunnen,fuktighetenfra elvaogdensørlige
eksponeringagjørområdenerike i forhold til biologiskmangfold.Vern avområdetvil øke
variasjonsbreddeni Saltfjellet-Svartisennasjonalparkbetrakteligog sikrefjord-fjell
gradienteni verneområdet.

2.1.4 Samlet vurdering av området
Endel av formåletmedSaltfjellet-Svartisennasjonalparkerå bevareet vakkertog tilnærmet
uberørtfjellområdesamtbidratil å bevareetsammenhengendenaturområde.Tungetekniske
inngrepsomfor eksempelvannkraftutbygging,veier og kraftlinjer truernorskurørtnatur.I
Saltfjellet-Svartisennasjonalparkfinnervi noenav destørstegjenværendeområdenei
Nordlandsomkanbetegnesomvillmarksområderi henholdtil INON-definisjonentil DN. I
vestredel av nasjonalparkenharkraftutbyggingmedførtbetydeligereduksjoneri INON-
områderdeseneretiårene.Blant annethar Glomågaredusertvannføringsomfølgeav
overføringavNedreTerskaldvatnetøversti Glomågatil Storglomvatnet.Dettemedførerat
Glomdalensplitterto villmarksområdersom ellersville værtsammenhengende.Også
inntakeneøversti Blakkådalenharmedført betydeligereduksjoneri INON-områder(se
vedlegg7). Det eret politisk mål åbevareINON-omårdenesomurørteområderogspesieltå
stoppereduksjonenavvillmarkspregedeområder. INON-områderersårbarefor inngrepi
randområdeneogutvidelseav Saltfjellet-Svartisennasjonalparkvil bidratil å sikredisse
randområdermotvidereinngrepogsåledesstyrkeverneformåleti Saltfjellet-Svartisen
nasjonalparki forhold til åbevareet uberørtfjellområdeog etsammenhengendenaturområde.

Å innlemmeområdenei nasjonalparkenellerandreverneområdervil bidratil å styrkemålet
omå bevarevariasjonsbreddenavnaturtyperog landskap,jf naturmangfoldlovens§33pkt a)
Ogsålovens§ 33 punktb), d), e),g) og h) vil styrkesved vernavdisseområdene.

2.2 Brukerinteresser og eksisterende inngrep

2.2.1 Østre delområde – Blakkådalen og elvestrengene i Tespa og Bjøllåga
Elvestrengenei TespaogBjøllågable holdtutenfor vernav Saltfjellet-Svartisenav hensyntil
overføringav vanntil kraftproduksjon.MiljøEnergi Nordlandhaddevedoppstartav denne
verneplanenplanerfor utnyttingavvanneti Bjøllågai planlagtnytt kraftverkved
Raudfjellforsen.Dennedelenav søknadenernåtrukket.Og detforeliggerdermedingen
planeromkraftutbyggingi disseto vassdragene. De nedredeleneav TespaogBjøllågaer
delvisprivateiendom.Planenefor kraftutbyggingville medførtatbetydeligdelerav
vannføringai elveneble ført ut av vassdragetfra statsgrunnlengeroppi vassdragetogde
privategrunneierneharværtinteresserti å stoppedette.
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De privategrunneierneønskeråbeholdederettigheterdehari forhold til vannressursloven
omuttakavvanntil husholdog husdyr.Samtidighardetværtnevntframtidigemuligheterfor
for eksempelrøyeoppdrett,tappingav flaskevanneller liknende.Vannressurslovenblir ikke
satttil sideav vern,menverneforskriftenvil ”leggesegoppå”annet lovverk.Dermedvil
bortføringavvannværeforhindretgjennomverneforskriftendersomområdetvernes.
Konsekvensenfor deprivategrunneierneerat eventuelleframtidigeplaneromkraftutbygging
eller utføringav vannikke vil la seggjennomføre.

I BlakkådalenerdetreindriftavedSaltfjelletreinbeitedistriktsomvil bli berørti forhold til
utvidetvern.I dagmåmangjennomentennasjonalparkenellerBlakkådalennaturreservatfor
å nåinn i områdetogkonsekvensenefor reindrifta anseesderforsomsmå.Forvaltningenav
områdetvil væreensmedrestenav nasjonalparken.

Blakkågaharredusertvannføring.Det eretablertto inntakspunkt,ett i elvafra Bogvatnetog
nedi Blakkågapåhøyde627.Det andreer etablerti Blakkågafør samløpetmedelvafra
Bogvatnetpåhøyde633.deter ikke fastsattminstevannsføring.Detkommerimidlertid
relativt storebekker/elverinn i Blakkåganedstrømsinntakeneslik atelvai praksisikke erhelt
tørrlagt,menharsterktredusertvannføring.30%av Blakkågasnedslagsfelteroverførttil
Storglomvannet.Overføringenutgjørmellom35-40% av dentotalevannføringai Blakkåga.

Det er ellersikke registrertbrukerinteressersomvil bli berørtavutvidet verni østre
delområde.

2.2.3 Det midtre delområdet – Glomdalen og Austerdalsvatnet
Områdeter avstorbetydningfor reindriftai Hestmannen/Strandtindenereinbeitedistrikt.
Områdetsørfor Austerdalsvatnet,utenforplanområdet,nyttesaktivt i forbindelsemed
samlingogmerking.Forstyrrelseri detteområdeternegativtfor reindrifta.Reinbeitedistriktet
harogsåuttrykt segnegativt til kraftutbygging,vegbyggingog turismesatsingi området.

Austerdalsvatneterpermanentsenketgjennometableringaventappetunnelmot
Svartisvatnet.Ved tunellinnslagetvedAusterdalsvatneterdetetablertenbetongmurrundt
innløpet.Bakgrunnenfor etableringav tappetunellen var farefor storeødeleggelsernedover
SvartisdalenogRødvassdalen.Austerdalsisenlå tidligeretversoverAusterdalsvatnetog
demmetdaoppdenvestredelenslik at vannet drenertevestovergjennomAusterdalen.
Overløpetlå dapåomlagkote270.I denneperiodenble detavsattstoremengderløsmasseri
detsomi dagervestendenavAusterdalsvatnet.EtterhvertsomAusterdalsisentrakkseg
tilbakeble brearmenlettere,noesomførtetil at breenfløt oppog vannfosseti storemengder
(Hjøkullaup)østovernedSvartisdalenog viderenedRødvassdalen.Overløpetøstoverlå dapå
cakote214.Etteretableringav tappetunnelenervannetpermanentsenkettil om lag kote208.

MiljøEnergiNordlandharplanerom kraftutbygging i Austerdalsvatnet.Planenerå utnytte
fallet fra Austerdalsvatnettil Svartisvatnet.Det vil dabli etablertenny tunell, noesomi
ifølgeutbyggervil bidratil merstabilvannstandi Austerdalsvatnetdatappetunellen
periodeviskanbli blokkertav is. Samtidigmedplanleggingenavkraftutbyggingener det
prosjektertetopplevelsessenter/konferansesentervedAusterdalsvatnetogvei langs
Svartisvatnetogvideretil Austerdalsvatnet. Ranakommuneerpositivetil planeneog går
derforimot vernav Austerdalsvatnet.Det eraltsålagt framplanerombådekraftutbyggingog
tilhørendeturistanlegg,menprosjekteneer ikke økonomiskbeslektetogkraftutbygginger
ikke avhengigavutbyggingav turistanlegg.Turistanleggeterogsåtiltenkt envitenskaplig
funksjonsomsenterfor naturfagligforskningrundt Svartisenområdet.Disseplaneneer ikke
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utdypetut overatdetvil forsøkeså etablerefasiliteterfor overnatting og innendørsarbeidi
forbindelsemedfeltundersøkelser.

Det er i dagenturistbedriftvedSvartisvatnetog detfraktesturisteri båtinnover
Svartisvatnet.Turistenegåropptil Austerdalsvatnet.Turistnæringai områdetønskervegog
kraftreguleringdadettevil bidratil enkleretilgjengelighettil attraksjonenAusterdalsisen.I
dagerbåtenspassasjerkapasitetenbegrensning for utvikling av reiselivsproduktet.Medvei
innoverSvartisvatnetvil detteelimineres.Tidligerehaddeområdetoppmot20000besøkende
pr sesong,mensdeti sistsesongvar falt til omkring7000besøkende10. De private
grunneiernesomgrensertil planområdetgårimot verndadeønskersatsningpåturismeog
kraftutbygging.

Det er ikke kommetinnspill påbruksinteresser i Glomdalenut overreindriftasinnspill i
møter.Dettegjelderbarmarkskjøring,beiteressurserog byggingav ny bruoverGlomåga11.

Ut overdetteharFylkesmannenkjennskaptil atdetforegårnoeslåttrundtGlomdalsgården
og atdetbrukessnøskutertil hyttenevinterstid.

Nord for nasjonalparkenerTerskalvatnetoverførttil Storglomvatnet.Denneoverføringa
skjeddepå50-tallet.Dettemedførerredusert vannføringgjennomheleområdet,og deter
derforikke registrertsomINON-områder.Overføringamedførerat20 km2 av nedbørfelteter
overførtnordover.Detteutgjør9,3% av Glomågastotalenedbørfeltpå215km2. Vannføringa
er dermedredusertmedomkring66 mill m3/år,noesomtilsvarer10,2% avGlomågastotale
vannføringpå644mill m3/år.

2.2.4 Det vestre delområdet – Storvatnområdet, samt nordsida av Melfjorden med
Stelåvatnan og elvene Nattmoråga, Indre � og Ytre Stelåga og ned til Melfjorden.
Det vestredelområdetligger i Rødøykommuneog kommunenerhersterktimot verndadet
vil hindreutnyttingav kraftpotensialeti Indre-og Ytre Stelåga.

Ved Storvatneterdetnoenhytter.Disseerutgangspunktfor jakt og fiske.Jaktog fiske vil
ikke bli begrensetav eventueltvern.Konsekvenservedvernvil væreatdetvil ikke bli tillatt
bygdflerehytterinnenforvernetområde,og utvidelserav eksisterendehyttervil bli
begrenset.Vedlikeholdvil kunneskjeutensøknadtil verneområdemyndigheten.Det vises
ellerstil kommentartil ny forskrift for nærmereutdyping.

LangsMelfjordensnordsideerdetedellauvskog.Truslenemotedellauvskoger skogbrukog
treslagsskifte.Det erplantetnoegran,mendetteer forholdsvissmålokaliteter.Av hensyntil
edellauvskogenbørlikevel dissegranplantefeltenefjernes.Deter ikke forhold for intensivt
skogbruki området.Deleravområdenebrukessomvedskog.Fylkesmannenerav den
oppfatningatskogeni detteområdettåleret visstuttakav virke til vedutenat verneverdiene
forringesvesentlig.Det drivesogsånoeelgjakt,detteeruproblematiski forhold til vern.

10 Talleneer ikke kvalitetssikretog framstårsomgroveanslag.Bedretall for utviklingeninnenreiselivog ferdsel
vil sannsynligviskommeframgjennomarbeidetmedforvaltningsplanfor Saltfjellet-Svartisenogprosjektetsom
Midtre Nordlandnasjonalparkstyreharinitialisert ombesøksstrategiertil nasjonalparken,hvor kartleggingav
dagensbruk inngårsometdeloprosjekt
11 Dispensasjontil byggingav ny bru blegitt i vedtakav 21.10.2009

Side 126



Utkast til verneplan utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjo nalpark – møte i
arbeidsutvalget mars 2013 Side 20

PåRamnskareterdetsporetterbosettingogdetgårensti frasjøenopptil gårdenogvidere
opppåLoftene.Det kanværebehovfor ryddinglangsstienfra tid til annet.

Ingenavelvenei Melfjordenble vernetgjennomsuppleringavverneplanfor vassdrag.Rødøy
kommunegikk sterktimot vernog NVE konkludertemedat vassdragenemåttevurdereshver
for segog atdei segselvvar for småfor å kvalifisere til vassdragsvern.Nattmorågaersenere
gitt unntakfor samlaplan,menplanleggingav utbygginger kunpåoppstartsstadiet.Rødøy-
Lurøy kraftverk(RLK) vil byggeut Indreog Ytre Stelåga,menbehandlingaav søknadenom
fritak fra samlaplanersattpåventinntil spørsmåletom utvidingav Saltfjellet-Svartisen
nasjonalparker avgjort.Grunneiernei Nattmorågaoppgiratutbyggingvil kunnegi 10-12
GWh medenutbyggingskostnadpåunder2 kr/KWh, mensRLK oppgirat utbyggingav Indre
og Ytre Stelågavil kunnegi omlag70 GWhmedberegnetutbyggingskostnadpåi overkant
av 2 kr/kWh. Talleneergitt ossi møtermedRLK og grunneiernei Nattmorågai 2009.

RødøykommuneserpåMelfjord-områdesomet utviklingsområdeogharønskerom
vegframføringfra Rødøytil Ranavia Melfjordbotn. Planeneharlanghistorie,mener ikke
medi nasjonaltransportplan.Veienvil måttegåi tunell fra krysningav Nordfjordentil
Melfjordbotn.Dersomvernetvedtassomforeslått vil detteikke få konsekvenserfor eventuelt
gjennomføringut overat tunellinnslag måleggesutenforverneområdet.

Andreinfrastrukturtiltakerønsketom utplasseringav mobilspeilpåRamnskaret.
Fylkesmannenharikke fått kontaktmedTelenoromdetteennå,og detvil måtteavklaresi
høringen.

Det gårenoverføringslinje,420kV, overMelfjordloftan.Statnettharinformertombehovi
forhold til ferdselvedvedlikeholdog inspeksjonav linja. Statnettharogsåinformertom at
detvil bli satti gangutredningavny overføringslinjenord-sørsomfølgeavdemange
planenefor utbyggingav vann-ogvindkraft. I slike sakerjobberStatnettetterprinsippetom
parallellføringfor åsamleinngrep,ogatvernikke måavskjæredennemuligheten.

ReindriftabrukerMelfjordloftan i betydeliggradogbrukenavområdetharværtøkendeetter
sisteendringi distriktsgrensene.Det benyttestohjulsmotorsykkeli forbindelsemedgjeting
påbarmark.Barmarkskjøringerproblematiski forhold til vern,og vil bli regulertgjennom
forskrift for verneområde.Detvanligeer atdetkangis flerårigedispensasjonermedbakgrunn
i godkjentdistriktsplan.Ellerserdettrekkveierfor rein gjennomområdetog ogsånedfra
Loftenevia Ramnskaretog langsfjordentil Melfjorden.Reindriftaharengjeterhyttei Rødøy
kommunepågrensentil Rananordfor Evendalen.

Områdetbrukeslite til friluftsliv. Brukenernoejakt, toppturerog ferdselinn motbreen.
Områdeter utentilretteleggingfor friluftsliv. Detteerområdersomgir mulighetfor tureri
terrengutenandrebrukereogopplevelseavstorslåttlandskap.
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DELB

Forslag til vern
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3 Forslag til vern – tilrådning fra Fylkesmannen
Dettekapitteletpresentererforslagettil vernetternaturmangfoldlovenog omfatter
avgrensningav utvidelseav Saltfjellet-SvartisennasjonalparkogopprettelseavMelfjorden
landskapsvernområdemedtilhørendeforskrift. Forkart sedelC vedlegg1. Det foreligger
ogsåalternativeforslagfra arbeidsutvalget.

3.1 Valg av verneform
Arbeideterstartetoppmedhensikt åutvideSaltfjellet-Svartisennasjonalparki områdenesom
opprinneligville bli berørtavutbyggingenei Melfjordenog Nord-Rana.Det er
verneplanprosessensomavgjørhvilken verneform somvelgesog Fylkesmannentok derfor
utgangspunkti atalle detre verneformenenasjonalpark, landskapsvernområdeog
naturreservatvaraktuelledadetble meldtoppstart.Det ernaturmangfoldlovens§ 33og §§
35-37somregulererverneformog innholdi vernet.

Nasjonalparker(nml § 35)opprettesfor åsikre storeområderutentungeinngrepsom
inneholdersæregneeller representativeøkosystemereller landskap.I utredningsområdet
finnesklart særegneøkosystemerog landskap,spesieltmedtankepågeologi,brepåvirkete
områderog landskap.I prosessenerdetkommetinnspill omet områdei Burfjellet i Ranasom
harklar sammenhengmedkalkområdenei Glomdalen,og somharsværtstorepåviste
verneverdier.Fylkesmannenharvurdertmulighetenfor åutvideplanområdeti detteområdet
for å fangeoppdepåvisteverdienei forhold til karstog grotter.Deter imidlertid begrenset
mulighetfor ågåutoverplanområdeti enslik verneplanprosessog Fylkesmannenharvalgt å
kun gjøreenmindreutvidelseherfor å sikreat landskapselementetSlammerbekkenfaller
innenfornasjonalparken.For vurderingerrundtdettevisestil grensebeskrivelseni kap3.2.3.
Sammenmedområdenei eksisterendenasjonalparkoppfylleskriterienefor nasjonalpark.
Inngrepi form av 420kV overføringslinje, inntakspunktogoverføringavvann,samt
tappetuneller inngrepsomer problematiski forhold til kriteriet «somer utentyngre
naturinngrep», dettegjelderspesieltMelfjordloftan, AusterdalsvatnetogBlakkådalen.
Fylkesmannenforeslårderforikke atalt innenforutredningsområdetvernessomnasjonalpark.
Områdeneharogsåviktige funksjonerfor friluft sliv, spesieltGlomdalen,Austerdalsvatnetog
Blakkådalen,noesomtalerpositivt vedvurdering avvern.Det er reindrift i området,og
viktige drivingsleierogbeiteområdervil bli beskyttetmot tyngreinngrep.

Landskapsvernområder(nml § 36)etableresfor å sikrenatur-eller kulturlandskapav
økologisk,kulturell elleropplevelsesmessigverdi, eller somer identitetsskapende.Til
landskapetregnesogsåkulturminnersombidrartil landskapetsegenart. Denneverneformen
gir ikke et vernav vegetasjonenut overdetsomkanpåvirkelandskapsbildet.Spesielt
Glomdalen,Austerdalsvatnetog Melfjordensnordsideharklarelandskapsmessigekvaliteter
somkanforsvareetableringav landskapsvern.Fylkesmannenharvalgt å foreslå
landskapsvernpåområdenevestfor kraftlinja overMelfjordloftan.Detteer etenestående
landskapmedstorinntrykksstyrke.Herer detbådestorskalaogmindrelokale
landskapskomponentersomrepresentererkvalitetene.Nattmorågaer detmestmarkerte
landskapselementet.Områdenei Melfjordenhar ogsåstorepåvisteverdieri forhold til
naturtypenedelløvskog,medvektpåalm.Fylkesmannenmenerlokalitetenesstørrelseogde
biologiskeverdieneikke i segselvforsvarervernsomnaturreservat.Landskapskvalitetenei
Melfjordener imidlertid sværtstoreog sammenmedviktige naturtypelokaliteterog
kultursporanserFylkesmannendetsomriktig å fremmeforslagomverni detteområdet.
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Områdetsverdier knyttettil destorskala landskapselementenei Melfjordenogoppmot
Svartisen.Kraftutbyggingi områdetvil værei stridmedverneverdienei områdetog påvirke
landskapognaturverdiernegativt.Vern avdette områdetsomlandskapsvernområdevil sikre
områdetmot tyngreinngrepsomfor eksempelkraftutbygging.Denvedhogstsomskjeri liene
utoverMelfjordenkanvanskeligsieså værenegativ for verneverdienei såbeskjedentomfang
somdetnåhar.Fylkesmannenvil derforforeslå landskapsvernhvordeti forskriftenåpnesfor
vedhogsti henholdtil forvaltningsplan.

Naturreservat(nml § 37) etableresfor å sikreområdersom
a) inneholdertruet,sjelden ellersårbarnatur,
b) representererenbestemttypenatur,
c) påannenmåteharsærligbetydningfor biologiskmangfold,
d) utgjørenspesiellgeologiskforekomst,eller
e) harsærskiltnaturvitenskapeligverdi.

Somnaturreservatkanogsåvernesområdersom eregnettil vedfri utvikling elleraktive
gjenopprettingstiltakå få verneverdiersomnevnt.

Naturreservatbenyttesfor vernav bestemteformål somfor eksempelskogreservat,
myrreservateller fuglereservat.Dersomdenaturfagligeverdieneer storekannaturreservat
opprettesfor å ivaretaspesifikkenaturverdierogsåi områdermedomfattendeinngrep.
vernebestemmelsenei naturreservater”skreddersys”dafor å sikrekonkrete,beskrevne
verneverdier.Naturreservaterdenstrengesteverneformenetternaturmangfoldloven.
Friluftsliv, landskapogkulturminnerer ikke endel av formåletvedslike fredninger.For
utvidelsesområdenei Ranaog RødøymenerFylkesmannenat verneformennaturreservatvil
sikreområdenesnaturfagligekvalitetermedhensynpågeologiogbotanikkpåen
tilfredsstillendemåte.Av delokalitetenesomer registrertinnenutvidelsesområdeterdetførst
og fremstområderi Blakkådalen,vedAusterdalsvatnetsvestendeog i Glomdalenat
verneformennaturreservatkanforsvaresut fra påvisteverneverdier.Frilufts- og
kulturminneverdiene,samtområdetsbetydningfor reindrifta,ersåpassstoreat
nasjonalparkstatusvil ivaretadesamledeverneverdienebedreennå opprettemindre
reservater.Det er ogsåhensiktsmessigi forhold til spesieltnæringsaktørenei områdetat det
gis et fellesregelverkfor enstørrenasjonalparkennå måtteforholdesegtil flerespesifikke
vernebestemmelserfor mangemindreområder.Detteer ogsåi trådmedforeslåtteendringeri
områdenepåSaltfjellet-Svartisen,jf. revisjonav forskrifter ogvernebestemmelser.

Fylkesmannensanbefalinger atdeleravutvidelsesområdetvernesgjennomutvidelseav
Saltfjellet-Svartisennasjonalpark. OgatMelfjordensnordsidevest for 420kV linja vernes
sometnytt landskapsvernområde.For forslagtil avgrensningvisestil grensebeskrivelsei kap
3.2.3Konkretavgrensningogkart i vedleggXX. Detteforslagetbetyrat av områdenesomvar
medi oppstartavutvidelsesplanengis ikke Austerdalsvatnetog vannetssørsidenoen
vernestatus.Heller ikke Storvatneti Rødøygis verneområdestatus.Det foreliggeralternative
forslagfra arbeidsutvalget.Og detbesspesieltomtilbakemeldingpåavgrensningi denne
høringa.

Arbeidsutvalgetsvurderinger
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3.2 Forslag til avgrensning med begrunnelse

3.2.1 Kriterier for avgrensning
GjennomNasjonalparkplanenognaturmangfoldlovens§§ 33og 35er detklargjort hvilke
verdiersomskalvektleggesved etableringav nasjonalparkergenerelt.Disseergjengitt i
kapittel1.4.1Stortingsmelding37 (2000-2001).Ved avgrensningener detlagtvekt påå sikre
deverdienesomer kartlagti områdetogsamtidigfå engrensesomi størstmulig gradfølger
naturligelandskapsskillereller konkreteinngrepog kangjenkjennesi terrenget.Derdeter
hensiktsmessiger toppunktvalgt somknekkpunktfor grenseforslaget.

3.2.2 Verneareal
NB! Dettekapitlet er ikke oppdatert da vi avventer diskusjonenei arbeidsutvalgetfør vi
beregnerarealer. Tallene her er derfor kun veiledende

Planområdetfor verneplanutvidelseav Saltfjellet-Svartisennasjonalparkomfattetarealpå
130km2. Gjennomprosessenhardetkommetinnspill ombådeutvidelserog innskrenkninger
av arealetut fra ulike hensyn.Disseinnspillene harblitt lagt til grunnved vurderingeneav et
vern.

Ved avgrensningener detlagt vektpåå ivaretaverneverdienei trådmedføringenei
nasjonalparkplanen,Stortingsmeldingnr. 37 (2000-01)ognaturmangfoldlovens§ 33 og35.
Andelenprivat grunni planområdetfor vernpåer ca.32 %. Kommunal-og miljøkomiteenpå
Stortingetharpresisertat deternaturforholdeneog ikke eierforholdenesommåvære
avgjørendefor hvasomskalleggesut somnasjonalpark(Innst.S.nr. 124,1992-93),og dette
er ogsånålovfestetgjennomdennyenaturmangfoldlovensomtrådtei kraft 1. juli 2009.I
forslagettil avgrensningerandelenprivatgrunn26%

3.2.3 Konkret avgrensning
Nedenforfølgeretkonkretforslag til utvidelseavSaltfjellet-Svartisennasjonalpark,og
etableringavMelfjordenlandskapsvernområde.Gjennomgangener inndelt i delområder.

ForslagetinnebærerutvidningavSaltfjellet-Svartisennasjonalparkmedca102km2.
Statsgrunnutgjør83% av dettearealet. Arealetfordelersegpå50 km2 i Rødøykommuneog
34 km2 i Ranakommune.I tillegg foreslåsopprettetMelfjordenlandskapsvernområdei
Rødøykommune.Detteutgjør17km2. Detaljertavgrensningkommerfram påplankarteti del
C.

Tabell2: Forslagtil vernetarealogandelstatligogprivat grunni utvidelsenav
Saltfjellet-Svartisennasjonalparkogopprettelsenav Melfjorden
landskapsvernområde

Forslag til vern Dagens
areal

Areal i
verneforslag

Statlig grunn i
verneforslag

Privat grunn i
verneforslag

Areal Andel Areal Andel
Nasjonalpark 1850 km2 102 km2 88 km2 86% 14 km2 14 %
Landskapsvernområde 0 km2 17 km2 0 km2 0 % 17 km2 100 %

Tabell3: Arealetsomblir foreslåttverneti
utvidelsenav Saltfjellet-Svartisennasjonalparkog
Melfjordenlandskapsvernområdefordelt på
kommune.
Kommune Nasjonalpark Landskapsvernområde
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Rana 52 km2 0 km2

Rødøy 50 km2 17,2 km2

Totalt 102 km2 17,2 km2

Fylkesmannenmenerforslageter innenformandatet.Avgrensningenergjort medhensynpåå
oppnågodarronderingi forhold til verneverdienei området,vernekriterienesomer framhevet
i Stortingsmeldingenognaturmangfoldloven,hensynettil brukerinteresserog innspill i
prosessen,eksisterendeinngrepog å få grensersomer gjenkjenneligei terrenget.

Henvisningenetil geografiskepunkterog navni gjennomgangennedenforforholdersegstort
setttil N50 (M 711)kartenefra Statenskartverk.Avviket erat Nerloftet, Øverloftetog arealet
fra omlag kote400langsMelfjordensnordsideog innovermotbreenkalles Melfjordloftan
somensamlebetegnelse.Kart medplangrenseog forslagtil ny nasjonalparkgrenseoggrense
for MelfjordenLandskapsvernområdefinnesi delC vedlegg1.

Beskrivelsenav grenseforslageterdelt oppi delområder.

Bjøllåga og Tespa

Figur 1 Forslag til utvidelseav Saltfjellet-Svartisennasjonalpark i Bjøllåga ogTespa.Rødskravert område foreslås
innlemmet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Plangrensenved oppstart
Utredningsområdetfor utvidelsei TespaogBjøllågaheleelvestrengenefra Tespaog
BjøllågassamløpmedRanelvaogoppmellomnasjonalparkenogStorlianaturreservattil
beggeelveneløperinn i nasjonalparkenvednordgrensenfor Storlia naturreservat.Ogsådet
tiltenkterigg- ogdamområdeti Bjøllågaermedi utvidelsesområdet.

Forslag til ny avgrensningav nasjonalparken
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Forslagettil avgrensningfølgerherstortsettplangrensenvedoppstart.Fraøstmøter
eksisterendenasjonalparkgrenseBjøllågapåøstbreddenvedBjøllågasamløpmedRanelva.
Foreslåttutvidelseav nasjonalparkenvil beståi atnasjonalparkgrensenbeholdespåøstsiden
av elvaopptil stedetderStorlianaturreservatmøterBjøllågapåvestsidenav Bjøllåga,
omtrentpåkoteomtrentkote210.Her foreslåsatnasjonalparkgrensenkrysserelvaog følger
grensenfor Storlianaturreservat.

Tilsvarendegrenseendringforeslåsfor Tespa.EksisterendenasjonalparkgrensemøterTespa
påvestrebreddpåomlag kote160.Forslagtil utvidelseav nasjonalparkenvil beståi at
dagensgrensebeståropptil samløpetTespaStormdalsåga.Her trekkesnasjonalparkgrensen
overtil østrebreddog følgergrensen for Storlianaturreservatnordover.
Dettevil medføreatelvestrengenei TespaogBjøllågavernesi trådmedintensjoneni
Stortingsmelding37(2000-2001)ogbehandlingenav suppleringavverneplanfor vassdrag.
Dettebetyrat deprivategrunneiernesønskeromatelvaderdereseiendommergrensertil
vassdragetikke skullevernesdelvis er et tatt til følge.Bakgrunnen for detteerat føringeneer
sterkepåathelevassdragetskalvernesogat noestørrevannuttak ikke vil væreaktueltdaden
infrastruktursomkrevesfor uttakavvannvil værei konflikt medvernav et urørtvassdrag.

Arbeidsutvalgetsalternative avgrensing

Blakkådalen

Figur 2 Forslag til utvidelseav Saltfjellet-Svartisennasjonalpark i Blakkådalen. Rødskravur markerer området som
foreslåsinnlemmet i nasjonalparken.Grønn linje viser grensefor Saltfjellet-Svartisennasjonalpark og Blakkådalen
naturreservat.

Plangrensevedoppstart
Utvidelsesområdeteravgrensettil detområdei Blakkådalensomikke ervernetetter
naturvernloven,dvsi søravgrensetmotBlakkådalennaturreservatog i nord,vestog øst
avgrensetmotSaltfjellet-Svartisennasjonalpark.

Forslag til vern
Fylkesmannenforeslårheratheleplanområdet innlemmesi nasjonalparken.Dvsat deti dette
tilfellet barefjernesgrensersomer etablertog nasjonalparkenog naturreservatetfår felles
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grenselangsnaturreservatetsnordregrense.Dettemedførerenbetydeligforenklingav dagens
grenserog vil kortenednasjonalparkensgrensemedomkring33 km.

Blakkådalenharstorenaturfagligekvalitetermedhensynpånaturtyperviktig for vitenskaplige
undersøkelser(granavokserhermotsinnaturligenordgrense).Utfordringeni forholdtil vernsom
nasjonalparkeratBlakkådalenerberørtav tyngretekniskeinngrepi ogmedoverføringavvann
til Storglomvatnet,noesomkanstridemotkriterienei nml § 35omatområdetskalvære«uten
tyngrenaturinngrep».Overføringenavvannharført til endringeri vannføringsregimesomkanha
påvirketflommarkskog,grunnvannstandogdreneringi deleravdalen.Likevel er lisideneogmye
avskogenuberørtavdennevannstandsendringenogdalføretframståri storgradsomintakt.
Blakkådalenerethelhetligdalføremedviktige skoglokalitetersærligi nedredel innenfordagens
Blakkådalennaturreservat.Medventedeklimaendringerogdenobserverteendringeni skoggrensa
ogdermedekspansjonavgrannordoveri SaltfjelldalførenebidrarvernavBlakkådalentil den
helhetligeforståelsenavSaltfjellet-Svartisensom økologiskbarriereogviktig nord/sørgrensefor
enrekkearter.Vernavområdetvil såledesstyrkenasjonalparkenmedhensynpåverneverdieri
skog,hernevnesspesieltkalkbjørkeskog.

I tillegg til områdetsstatusmedhensynpåtyngretekniskeinngreper detutoverdettebare
dalensbetydningfor Saltfjelletreinbeitedistrikt somharkommetoppsommotforestillinger
mot verni detteområdet.Fylkesmannener avdenoppfatningatvernav Blakkådalenikke har
vesentligbetydningfor Saltfjellet reinbeitedistrikt. Dettebegrunnesmedat vernikke vil føre
til vesentligeforskjellerut overatbarmarkskjøring vil bli regulertav verneforskriften.I dag
måuansettdistriktetgjennomvernedeområder for å benytteBlakkådalen.Pådenpositive
sidavil vernsikrebeiteressursenei Blakkådalenmotytterligereinngrep.

Austerdalsvatnet

Figur3 Forslag til utvidelseav Saltfjellet-Svartsiennasjonalpark vedAusterdalsvatnet. Rødstrek angir forslag til ny
grense

Austerdalsvatneterhelt klart påvirketav tappetunellenogsenkningenavvannstand.Likevel
er verneverdienebådemedhensynpålandskapog særliggeologiognaturtyperudiskutable.
Det erspesieltdetvestligeområdetsomharstoreverneverdier,menogsåhelheteni området
og debreskurtearealenepåsørsidenav vannetharstoreverneverdier.Nasjonalparkenharher
ennoeuhensiktsmessigavgrensningogdeter klart behovfor grenseendringi området.Det
harværtjobbetmedmangeulike forslagtil avgrensningog ogsåberørtspøsmåletomdet
burdeetablereset egetnaturreservateller landskapsvernområdemedtankepådestore
verneverdienei vestendenelleromheleellerdeleravområdet skalinnlemmesi
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nasjonalparken.Fylkesmannenhaddepåhøringendringav utredningsgrensenheri 2012og
detkomfå innspill ut overdetsomalleredevarkjent.Fylkesmannensvurderingerat området
harklarenaturvitenskapligeverdier.Likevel er landskapetpregetav et tyngreinngrepsom
harbidratttil enendretnaturtilstand.Fylkesmannenvurdererderforat områdetsomhelhet
ikke nåropptil målenefor områdeverngjennomnasjonalparkslik disseer formulert i
naturmangfoldlovens§ 33 og35.

Når detgjeldermotforestillingermotverni områdeter dettei hovedsakbegrunneti planene
omkraftutbyggingog etableringav turistsentervedAusterdalsvatnet.Fylkesmannenerav den
oppfatningatområdetharspesielleverdier somvanskeliglar segkombineremed
vannkraftutbygginguavhengigav vern,særligdersomutbygging medførerreguleringav
vannstand.MiljøEnergiNordlandhevderutbygging ikke vil påvirkearealenei vest.
Turismesatsningener særligi konflikt medlandskapsogreindriftasinteresseri området.Det
er davegbyggingog etableringav sentervedvannetsomkanskapeproblemeri forhold til
forstyrrelser.Dersomvannetreguleresvil ogsåusikreisforholdkunneskapeproblemer.
Viderevil tilgjengelighettil områdetkunnemedførebetydeligmerferdseli desårbare
områdenei vestendenav Austerdalsvannet.

Dennevurderingenavområdeter Fylkesmannensvurderingav omarealetbørvernes
gjennomnaturmangfoldlovenskapV omområdevern.Detteer imidlertid ikke en
forhåndsgodkjenningavplanerfor utbygging.Selvomområdetikke nåroppi vurderingenav
utvidelseav Saltfjellet-SvartisennasjonalparkbinderikkedetteoppFylkesmannensom
høringsparti for eksempelkonsesjonssaker.

Glomdalen
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Figur 4 Forslag til utvidelseav Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Glomdalen.Rødstrek viser foreslått ny
avgrensningav Saltfjellet-Svartisennasjonalpark. Blå strek viser plangrensenved oppstart der det er avvik mellom
plangrensenoggrensenfor forslag til vern. Grønnestreker er dagensgrensefor Saltfjellet-Svartisennasjonalpark og
Fisktjørna naturreservat. Grensenefor Fisktjørna naturreservat foreslåsikke endret.

Plangrensenved oppstart
Ved oppstarttok plangrensenutgangspunkti pkt 785påøstsidaavGlomdalen.I dettepunktet
brekkerdagensgrensefor nasjonalparkennordoverrundtGlomdalsvatnetog Glomåga.
Plangrensengårfra pkt 785i sørvestligretningtil norøstrehjørneav Fisktjørnanaturreservat.
Viderefølgesgrensenfor Fisktjørnanaturreservati nordog vestligretningtil naturreservatets
vestligepunktnordvestfor Fisktjønna.HerkryssesGlomåga ogplangrensenfølgeren
markertbrattskrenti sørvestligretningtil omtrentkote220.Viderei vestligretninglangs
markertskrentnordfor Vakkerliatil kommunegrensenmellomRødøyog Rana.

Verneforslagetsavgrensning
HeleGlomdalenforeslåsverneti trådmedplangrensenvedoppstart.I østerdetgjort en
mindregrensejusteringfor å sikreatSlammerbekkenfaller innenfornasjonalparken,dette
fordi denneansessomet betydeliglandskapselementogenviktig del av denunike
vassdragsnatureni området.Det betyrat verneforslagetgårutoverplanområdeti dette
området.Det gjelderet arealpåomlag 0,1km2. Forslagettil utvidelseav nasjonalparkentar
derforutgangspunkti punkt785østfor Glomdalenog gårsåi sørvestligretningtil
Slammerbekkenpåomtrentkote480ogderfrarett vesttil nordøstrehjørneav Fisktjørna
naturreservat.Viderefølgessammegrensesomfor planområdet.

I områdetrundtBurfjellet serFylkesmannenatdetut fra verneverdigekarstog
grottelokaliteterhaddeværtønskeligmedbetydeligutvidelseav verneforslaget.
Burfjellområdetvar imidlertid ikke medi planområdetogerderforheller ikke kartlagt
tilstrekkelig.Burfjellområdeter imidlertid et viktig naturområdebådeut fra spesielle
naturkvaliteter,menogsåsomet viktig beiteområdefor sauogrein.Fylkesmannenforventer
derforat Ranakommunesomarealplanmyndighet ivaretarnaturverdienei områdetgjennom
enrestriktivarealpolitikk.Vern i Glomdalenvil sikreunik vassdragsnaturoget områdemed
betydeligkarstoggrotteverdiersamt botaniskinteressanteområder.
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Melfjorden og Melfjordloftan

Figur 2 Forslag til utvidelseav Saltfjellet-Svartisennasjonalpark på Melfjo rdloftan og opprettelseav Melfjorden
landskapsvernområde

Plangrensenved oppstart
Sombeskrevetovermøterplangrensenfra østkommunegrensenmellomRødøyog Ranapå
omtrentkote540sørfor Storvasstinden.Viderefølgeskommunegrenseni sørligretningtil
denmøter420kV linja overMelfjellet. Derfralangsnordsidaavkraftlinja til kote200vest
for utløpetavStorvatnet.Herendrerkraftlinja retningnoemernordoverogetterhvertopppå
Melfjordloftan.Plangrensenfortsetteri nordvestlig retningog følgerkantenav Nerloftettil
omtrentkote180i nordredel av Storlikammenhvor grensenbrekkernedtil sjøenog følger
Melfjordensnordsideutovertil et punktvestfor Lemmsteinrett søravKlumpen(423m.o.h).
Derfraer plangrensentrukketrett opptil Klumpenog viderei nordøstligretningvia
Hanvikfjellet (550m.o.h.)til Grønnkvannlitinden(778m.o.h.).derfrafølgerplangrensen
nordovertil denmøtersør-vestrehjørneavSaltfjellet-Svartisennasjonalpark.

Verneforslagetsavgrensning
I detteområdetforeslåsdetfra Fylkesmannen bådeutvidelseav nasjonalparken,samt
etableringav landskapsvernpåområdervestfor kraftlinja. Grensenebeskrivesunderegne
avsnitt.I tillegg beskrivesgrensenefor alternativtforslagfra arbeidsutvalget.

Utvidelseav Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
I defrodigerasmarkenepånordsidenavStorvatneter detavgrensetfire naturtypeområder
somergitt lokal og regionalverdi i kartlegginga.Områdetharstoreogvelutviklede
eksemplerpånaturtypenrasmarkog innslagav edellauvskog.Bergrunneni områdetgjørat
innslagetav sjeldnearterer relativt lavt. Saltfjellet-Svartisennasjonalparkharbegrensetmed
slike naturtyperinnenfordagensnasjonalpark. I Østog vestendenav Storvatneterdet
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registrertviktige kulturmiljøer.Kraftlinja gårtversgjennomkulturmiljøeti vest,mensi øster
områdetikke direktepåvirkaav kraftlinja. Fylkesmannenforeslårderforgrensedragningsom
sikrerhelekulturmiljøeti østendenog rasmarkeneinnenfornasjonalparken.Oppepå
ØverloftetvedStorvasstindvatneterdetavgrensetenregionaltviktig naturtypemedkanskje
detrikestefjellplantesamfunneti utvidelsesområdetmedkravfulle artersomfor eksempel
bergveronika,bergstarr,fjellskrinneblom,grannsildre(NT), ljåblomogmarinøkkel(NT).

Av kvartærgeologiskeverneverdieri områdetnevnesenrekkemoreneryggersomtil dels
krysserhverandrepåflatenesørvestfor Stelåvatnan.Sammenmedmorenei vesthellingaav
Skaviktindankandissehavitenskapliginteressei forhold til klimahistorienvedsluttenav lille
istid.

OmrådetrundtTverrågaer ogsårikt påungeløsmasseroger registrertsomenviktig
naturtypeav lokal verdi.Melfjordloftanharfå og smågrotter,menområdeter fortsatt
mangelfultutforsketogpotensialeter foreløpigukjent.Demarkerteelvedaleneerviktige
delerav landskapet.

Utbyggingsplanenei Melfjordenbleskrinlagti 2001.Seinereerdetgitt konsesjonfor
utbyggingav Smibelg-StoråvatnpåsørsidenavMelfjorden.Dennekonsesjonenble gitt i
2012oger detstørstevannkraftanleggetsomharfått konsesjondesisteåtteårene.Årlig
produksjonerberegnettil om lag 200GWh.Rødøykommuneserlikevel på
kraftutbyggingspotensialetpåNordsidenav Melfjordensombetydelig,ogdeterpresentert
planeromutbyggingi bådeIndreStelåga,YtreStelågaog Nattmoråga.Områdeneskali
henholdtil Stortingsmelding37(2000-2001)vurderes pånytt for eventueltverni medholdav
naturvernloven.De storekraftutbyggingenei områdetble avslåttav RegjeringogStorting,og
etterFylkesmannensvurderinger detdaverneverdienesomi førsterekkeskalsetterammene
for grensedragningen.Samtidigbørområdersomikkeharverneverdierellersomikke naturlig
er endel av sammenhengendeverneverdigeområderkunneutelatesfra vernog forvaltesetter
annetlovverk.Melfjordloftanharklareverneverdierknyttettil landskapogkvartærgeologi.
Videreerdet,særligi deøstreog sørligedelenepåvisttil delsbetydeligverdierknyttettil
biologiskmangfold.Videreerdetfokuspåsammenhengendevernfra fjord til fjell i forhold
til langsiktigforvaltningav biologisk mangfoldi etklimaperspektiv.

Fylkesmannenmeneratdeter viktig å få ethelhetlig vernfra fjord til fjell og atdestorskala
landskapselementenesammenmeddepåvisteverdienefor biologiskmangfoldfordreret vern
av bådefjordsidautoverMelfjordenogMelfjordloftan.Haddeikke kraftlinja gåttgjennom
områdetville Fylkesmannenutentvil foreslåttsammenhengendenasjonalparknedtil
Melfjorden.

Fylkesmannenforeslårfølgendeutvidelseav Saltfjellet-Svartisennasjonalpark:
FragrensenmellomRødøyog Ranafølgesplangrensennedtil kraftlinja øversti
Storvassdalen.Grensenskalherligge omkring40-50fra kraftlinja for å holdeutenforde
områdersommåryddesfor vegetasjonihht. drift av kraftlinja. Viderepånordsidenav
kraftlinja til omtrentrett sørfor østendenavStorvatnet.Deretternedtil Storvatnetog langs
nordsidaav Storvatnettil vestendenhvor bekkenoppmotet lite tjernpåNerloftetmunnerut i
Storvatnet.Dennebekkenfølgesvestovertil mellomkote280og300derliten bekkfra
Øverloftetmøterbekkfra lita tjønnpåomlagkote300.Viderei nordvestligretningtil
punktetderkraftlinja klatreropppåØverloftet.Grensentrekkessåpånordsidaav linja over
Melfjordloftan til dagenssørvestrehjørneav Saltfjellet-Svartisennasjonalparkvestav
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Hellarviktinden.Ogsåpådennestrekningentrekkesgrensen40-50m unnaeksisterende
kraftlinje.

Melfjorden landskapsvernområde
For å sikrelandskapsverdienepåhelenordsida avMelfjordenforeslåsopprettetet
landskapsvernområde.Det ersærligelvenemedNattmorågasomviktigstelandskapselement
og elvekløftenei Indreog Ytre Stelågasamtdedramatiskeovergangenemellomfjord, bratt
og rik fjordli, flatepartieroppoverØverloftetog dealpinetoppeneog breensomutgjør
landskapskvalitetene.420kV linja harnegativinnvirkning pålandskapskvalitetene.De store
landskapsformeneog inntrykkstyrkener likevel framtredendeog bidrartil områdetsunike
kvaliteter.Ogsådefrodigebratteskogslienemedinnslagav edelløvskogogvarmekjærearter
bidrartil landskapsbildet.Elveneervarierte,Nattmorågasimponerendefall rett i sjøener et
velkjentlandemerkeog enviktig delav turismeog friluftslivskvalitetenei fjorden.Indreog
Ytre Stelågenemeddetydeligeelvedaleneogbekkekløfteneerendelav dettelandskapetog
overføringav vannog deinngrepkraftutbyggingvil medførevil hanegativinnvirkning på
landskapet.Vern somdetteforslagetleggeropptil vil hindrekraftutbyggingi området.Dette
anseessomdenstørstekonsekvensenmedverni detteområdet.

Tufteneog sporeneetterbosettingpåRamnskardeterviktige kulturminneri fjorden.

GrenseforslagetstarterpåNerloftetvestav Storvatnetogkraftlinja. Rasmarkaovenfor
Nerloftetblir såledesendel av landskapsvernet.Deretterfølgergrensennordvestovernedtil
Storvikanordfor Ryneset.Herfrafølgesplangrensenlangsfjordkantenutoverogopppå
Klumpen,videreoverHanvikfjellet til Grønnkvannlitinden ogvideretil kraftlinja. Kraftlinjas
vestsidefølgesderettersørøstovertilbaketil Nerloftet.Dettesammenmedavgrensningav
utvidelseav nasjonalparkenvil medføreenkorridorpåomkring100m rundteksisterende
kraftline ikke vernes.Detteav hensyntil drift og vedlikeholdav linja. Overføringslinjaover
Melfjordloftanerav storsamfunnsmessigbetydning. Deter signalisertfra Statnettat detpå
sikt erbehovfor størreoverføringskapasitetnordsøri Norge.Parallelføringfor å samle
inngreperdaetviktig prinsipp.Fylkesmannenmenerdetvil kunneværesværtnegativt
landskapsmessigå framføreenparallell linje her,ogen100m bredsoneer dakanskjefor lite
for å kunneframføreenparallell linje. Ved planleggingog konsesjonssøknadav tilleggslinje
vil detmåttegjennomføreskonsekvensutredningen medbelysningav alternativer.Valg av
traséog vilkår vil skjepåbakgrunnav dette.Uavhengigav vernvil landskapsverdienei
Melfjordenmåttetilleggesbetydelig vekt i enslik diskusjon.Vi berspesieltStatnettomå gi
tilbakemeldingpådette.

Fylkesmannenforeslårå ta inn adgangfor vedhogsti forskriftenfor landskapsvernområdet.

3.2.3 Omfang av verneforslaget
Arealstatistikkfor ovenståendebeskrivelseav foreslåttegrenserfor utvidelseav
nasjonalparkenfinnesi tabell4
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Tabell4: Oversiktoverareali forhold til plangrensenvedoppstart

Område Areal verneforslag Arbeidsutvalgets
alternativ

Tespa 0,2km2 km2

Bjøllåga 0,7km2 km2

Blakkådalen 18,5km2 km2

Austerdalsvatnet 10,9km2 km2

GlomdalenogMelfjordloftan 72,2km2 km2

Melfjordenlandskapsvernområde 17,2km2 km2

Areal planområdevedoppstart 130km2

UtvidelseavSaltfjellet-Svartisen
nasjonalpark

102km2 km2

Melfjordenlandskapsvernområde 17,2km2 km2

Totalt foreslåttvernet 119,2km2

3.3 Navnsetting
Fylkesmannenforeslåratnytt landskapsvernområdeblir hetendeMelfjorden
landskapsvernområde.Det foreslåsingenendringerav navnpåSaltfjellet-Svartisen
nasjonalpark.

Samiskeparallellnavn?

Side 140



Utkast til verneplan utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjo nalpark – møte i
arbeidsutvalget mars 2013 Side 34

4 Forslag til forskrift med kommentar

For utvidelseav nasjonalparkenvisestil dokumentetRevisjonav verneforskrifterog
verneformi verneområdekompleksetSaltfjellet-Svartisen.For deområdenesominngåri
utvidelsenvil bestemmelsenefor Saltfjellet-Svartisennasjonalparkværegjeldende.Av tillegg
i forskriftensomforeslåsetterinnspill til utvidelsengis disseenomtalei dettekapitlet,devil
ogsåværenevnti ovenfornevntedokument.SevedleggXX for nåværendeforskrift for
nasjonalparken.

For Melfjordenlandskapsvernområdeer dettatt utgangspunkti forskriftsmalenefra DN. Det
er lagtvekt påå gjøretilpasningersomsenkerkonfliktnivåetmot andreinteressersamtidig
somformåletmedvernetivaretas.Deter lagtvekt påå lagebestemmelsersomivaretar
verneverdiene,samtidigsomarbeidsbelastningenfor forvaltningenog ulempenfor brukerne
blir minstmulig.

Gjennomgangenav forskriftenbør lesesparallelt medkommentarenesomfølgerbak
forskriftenfor å få medvurderingenesomligger bakforslaget.Fotnotene i forskriftsteksten
vil bli tatt ut i denendeligeforskriftenvedvedtak.

4.1 Forslag til forskrift for Melfjorden landskapsvernområde

Vern avMelfjorden landskapsvernområdei Rødøykommunei Nordland fylke

Fastsattvedkongeligresolusjonav .......................medhjemmeli lov 19. juni 2009nr. 100om
forvaltningav naturensmangfold(naturmangfoldloven)§ 36, jf § 34. Fremmetav
Miljøverndepartementet.

§ 1. Avgrensning
Landskapsvernområdetberørereiendommerpågnr 25og 26 i Rødøykommune.Det

finnesikke oppdatertekart medgrensermellomdeulike bruksnumreneog alle bruksnummer
kandermedværeberørt.

25/1,25/2,25/4,25/6,25/9,25/13,25/14,25/15,25/37,25/93,26/1og26/2

Landskapsvernområdetdekkeret totalarealpåca.18,5km².

Grensenefor landskapsvernområdetfremgåravvedlagtekart i målestokk……………, datert
…….Miljøverndepartementet,...........……..20....….De nøyaktigegrensenefor
landskapsvernområdetskalavmerkesi marka.Knekkpunkteneskalkoordinatfestes

Verneforskriftenmedkart oppbevaresi Rødøykommune,hosFylkesmanneni Nordland,i
Direktoratetfor naturforvaltningog i Miljøverndepartementet.Detsammegjelder
jordskiftekartetsomlagesettergrensemerking.

§ 2. Formål
FormåletmedMelfjordenlandskapsvernområdeer å ta varepået egenartetogvakkert

naturlandskapfra fjord til fjell meddetbiologiskemangfoldsompregerlandskapet.De
storskalalandskapselementenemedstoretopografiskeendringeroverkort avstand,tydelige
bergartskiller,rik vegetasjonogspesiellevassdragutgjørhovedelementenei landskapsvernet.
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Allmennhetenskalgis anledningtil natur-og landskapsopplevelsegjennomutøvelseav
naturvennligfriluftsliv medliten gradav teknisktilrettelegging.

Formåletomfatterogsåbevaringav detsamiskenaturgrunnlaget

§ 3. Vernebestemmelser

1. Landskapet

1.1Inngrep i landskapet
1.1Områdetervernetmot inngrepsomvesentligkanendreeller virke inn pålandskapetsart
eller karakter.Meddeunntaksomfølgerav forskriftenpkt 1.2og 1.3erdetforbudmot
inngrepsomvegbygging,oppføringog ombyggingav varigeellermidlertidigebygninger,
anleggog innretninger,hensettingav campingvogner,bobilerogmaskiner,
vassdragsregulering,graving,påfylling av masse,sprenging,boring,uttakog fjerningav
størresteinogblokker,mineraler eller fossiler,drenering,annenform for tørrlegging,
nyplanting,bakkeplanering,fremføringav luft- og jordledninger,byggingav bruerog
klopper,oppsettingav skilt, opparbeidingog merking av stier,løypero.l. Kulturminnerskal
beskyttesmotskadeogødeleggelse.Opplistingener ikke uttømmende.

1.2Bestemmelsenei pkt. 1.1er ikke til hinder for:
a) vedlikeholdav bygninger,anleggog innretninger.Vedlikehold skalskjei samsvarmed
lokal byggeskikkog tilpasseslandskapet.
b) vedlikeholdav eksisterendestier,skilt, bruerog liknende.
c) Oppsettingavmidlertidigegjerderi landbruketog reindriftasomskalståensesong.

1.3Forvaltningsmyndighetenkan gi tillatelse til:
a) ombygging
b) utvidelseavbygninger,eller oppføringav frittståendebygningsomkun skalbenyttestil
uthus/utedo
c) gjenoppføringav bygninger,anleggog innretningersomergåtttaptvedbranneller
naturskade.
f) oppføringav bygninger,anleggog innretningersomernødvendigefor utøvelseav reindrift.
g) byggingavbruerog leggingav klopper.
h) oppsettingav skilt ogmerkingav stier.
i) uttakav sand/skjellsandtil egetbruketterretningslinjerfastsatti forvaltningsplan.
j) oppgradering/fornyelseav kraftanleggog kraftlinjer somikke faller inn underpkt.1.2g).
k) Riving av gamlebygninger,anleggog innretningerog oppføringav nyemedsamme
størrelseog for sammebruk.
l) Oppføringav nødvendigenavigasjonsinstallasjonerog andrefarledstiltak for å trygge
ferdselentil sjøs
Ombygging,utvidelseog nybyggskalskjei samsvarmedlokal byggeskikkog tilpasses
landskapet

2. Plantelivet

2.1Beskyttelseav plantelivet
Plantelivetskalbeskyttesmotskadeogødeleggelsesomkanendredetvernedelandskapets
særpregeller karaktervesentlig.Innføring av nyeplantearterer forbudt.
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2.2Bestemmelseni 2.1er ikke til hinder for
a) Beiting.
b) Hogstav ved.Hogstskalskjesomplukkhogst. Særmerkede,dekorativeogdødetrærsom
pregerlandskapetskalikke hogges.

Direktoratetfor naturforvaltningkanvedsærskiltforskrift regulereeller forby beitingsom
skaderlandskapetsartog karakter.

3. Dyrelivet

Jakt,fangstog fiske i samsvarmed gjeldendelovverk er tillatt.

4. Kulturminner
4.1Vern av kulturminne
Kulturminnerskalbeskyttesmotskadeogødeleggelse.Løsekulturminnerkanikke flyttes
eller fjernesdersomdetkanendredetvernedelandskapetssærpregellerkaraktervesentlig.

4.2Forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil istandsetting,vedlikeholdogskjøtselav
kulturminner

5. Motorferdsel

5.1Forbud mot motorferdsel
Motorferdseltil landsog til vannser forbudt,herunderstartog landingmedluftfartøy.

5.2Bestemmelseni punkt 5.1er ikke til hinder for:
a) motorferdselvedmilitær operativvirksomhetog tiltak i forbindelsemedambulanse-,
politi-, brannvern-,rednings-og oppsynsvirksomhet,samtgjennomføringav skjøtsels-og
forvaltningsoppgaverbestemtav forvaltningsmyndigheten.Bestemmelsengjelderikke
øvingskjøring.
b) bruk av luftfartøy og lett beltekjøretøysomikke settervarigespori terrengetfor uttransport
av felt elg.
c) nødvendigbrukav luftfartøy ogbeltekjøretøypåvinterførei forbindelsemedreindrift.
Leiekjørerefor reineiereller reindriftsansvarlig måmedbringeskriftlig dokumentasjon/avtale
medoppdragsgiverfor at kjøringenskalværelovlig.
d) motorferdseli forbindelsemedakuttutfall påkraftlinjer og kraftanlegg.Det skali ettertid
sendesmeldingtil forvaltningsmyndigheten.
e) motorferdselfor transportavsyke/skaddebufei medholdav lov omdyrevern.Kjøretøy
sombenyttesskalværeskånsommotmarkoverflaten.Det skalgis meldingtil ansvarlig
oppsynfor verneområdeti forkantavkjøring.

5.3Forvaltningsmyndighetenkan gi tillatelse til:
a) øvingskjøringfor formålnevnti pkt 5.2a).
b) bruk avbeltekjøretøypåvinterførei forbindelsemedhusdyrhold.
c) motorferdseli forbindelsemedvedhogstetterpkt. 2.2 f).
d) brukav beltekjøretøypåvinterføreeller luftfartøy for transportav varerog utstyrtil hytter.
e) brukavbeltekjøretøypåvinterføreeller luftfartøy for transportav materialertil
byggearbeidogvedlikeholdpåbygninger,anleggog innretninger.
f) brukav luftfartøy for uttransportav felt elg.
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g) bruk av luftfartøy ellermotorkjøretøypåbarmarki forbindelsemedreindrift.
h) motorferdseli forbindelsemeddrift, vedlikeholdogoppgradering/fornyelseav
eksisterendekraftanlegg.

For reindriftaleggesdetopptil enpraksismedflerårigetillatelsermedgrunnlagi godkjent
distriktsplanetterreindriftsloven slik atnæringenkanutøvespåentilfredsstillendemåte.

6. Forurensning

6.1Forbud mot forurensning
Forurensningog forsøplinger forbudt.All brukav kjemiskemidler somkanpåvirke
naturmiljøeter forbudt.

6.2Støy
Unødvendigstøyskalunngås.

§ 4. Generelledispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndighetenkangjøreunntakfra forskriftendersomdetikke stridermot
vernevedtaketsformålog ikke kanpåvirke verneverdienenevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyneller hensynettil vesentligesamfunnsinteressergjørdetnødvendig,jf.
naturmangfoldloven§ 48.

§ 5. Forvaltningsplan
Det skalutarbeidesenforvaltningsplanmednærmereretningslinjerfor forvaltning,skjøtsel,
tilrettelegging,informasjonmv. ForvaltningsplanenskalgodkjennesavDirektoratetfor
naturforvaltning

§ 6. Skjøtsel
Forvaltningsmyndighetenellerdensomforvaltningsmyndighetenbestemmerkaniverksette
tiltak for å opprettholdeeller oppnådennatur-ogkulturtilstand somer formåletmedvernet,
jf. naturmangfoldloven§ 47.

§ 7. Forvaltningsmyndighet
Direktoratetfor naturforvaltning fastsetterhvemsomer forvaltningsmyndighetetter

denneforskriften.

§ 8. Rådgivendeutvalg
Detkanoppretteset rådgivendeutvalgfor forvaltningenav landskapsvernområdet.

§ 9. Ikrafttredelse
Denneforskrift trer i kraft straks.

4.2 Arbeidsutvalgets alternative forslag
Arbeidsutvalget(…) alternativeforslag for følgendeparagraferog punkter
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5 Kommentarer til forslag til forskrift for
Melfjorden landskapsvernområde

5.1 Kommentarer til forslag til forskrift for Melfjorden
landskapsvernområde

§ 1 Avgrensning
Her klargjøresdethvilke eiendommersomerberørtoghvor forskrift ogvernekartskal
oppbevares.

Melfjordenlandskapsvernområdevil bli liggendepåbådeprivat og statsgrunn.
Knekkpunkteneblir koordinatfestetvedgrensemerking. Når jordskifterettenhargjennomført
engrensegangssaklagerdeet jordskiftekart. I områdeter detuavklarteeiendomsgrenser,
grenseneer i alle fall mangelfullei detoffentligeeiendomsregisteret.Fylkesmannenharikke
lykkesi å klarleggeeiendomsforholdenei områdetgjennomverneplanprosessen.Dettepå
trossav at deter sendtforepørseltil alle registrerteeierepåalle bruksnummerpåbåde
gårdsnummer25og 26 i Rødøy.Vi foreslårderfori forskriftenå klargjøreat allebnrpågnr
25 og26 i Rødøykanbli berørt.

§ 2 Formål
Formåleter førendefor forskriftsutforming,avgrensningogsenereforvaltningavområdet.
Derfor er formuleringenav detteviktig. Forskrifter ogavgrensningskalikke værestrengere
eller meromfattendeenndetsomkrevesfor å tavarepåverneverdiene.

I formålsbestemmelsenframhevesområdetsegenart/særtrekk.Landskapsvernopprettesmed
hjemmeli naturmangfoldlovens§ 36.Det skalderforfremgåav formålsbestemmelsenhvilke
alternativi § 36somergrunnlagfor vernet.I detteområdeter detnaturlandskapav økologisk
og opplevelsesmessigverdi.

Det foreslåttelandskapsvernområdetutgjørendelav reindriftasbruksareali
Hestmannen/Strandtindenereinbeitedistrikt.Forslagetsøkeråutformeet vernogen
forvaltningspraksissomgir akseptablerammebetingelserfor reindrifta,samtidigsom
hensynettil verneverdieneblir godtivaretatt.

§ 3 Vernebestemmelsene
Vernebestemmelsenedefinererdenframtidigebrukenav området.Bestemmelseneersamlet
undertema.Bestemmelseneharenoppbyggingderforbudet/hovedregelennevnesførst.
Deretterkommerenoversiktoverunntakfra forbudet/hovedregelenog til sisthvadetkan
søkesomunntakfor. Det atmankansøkeomunntakfor ulike tiltak innebærerikke at
forvaltningsmyndighetenmågi til latelse.Eneventuelltillatelseskalgisetterennøye
vurderingav tiltaketskonsekvenseri forhold til verneformålet.Dispensasjonkangis på
vilkår.

Vernebestemmelsenekommeri tillegg til annen lovgivning.Tiltak somforskriftenikke
regulerermåfortsatthatillatelseettergjeldendesærlov.
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1. Landskapet

I landskapsvernområdererdetetgenereltvern av landskapet.Alle inngrepsomendrer
landskapeter i hovedregelenforbudt.Dettegjelder kun inngreppåoverflaten.Det vil si atom
manskallageentunnelunderlandskapsvernområdet,vil ikke dennerammesav forskriften
medmindredenførertil inngrep/forandringerpåoverflaten.Opplistingenunderpkt 1.1skal
væretypiskeeksemplerpåulovlige inngrep.Den skalværesåkonkretsommulig og tilpasses
detenkelteverneområde.At opplistingenikke eruttømmendeinnebæreret forbudmot
liknendeinngrepeller tiltak.

Punkt 1.1
Eksemplifiseringenunderdettepunktetskal væretypiskeeksemplerpåulovlige
tiltak/inngrep.Unntakfra forbudeneervist gjennomgenerelleunntaki pkt. 1.2og spesifiserte
dispensasjonsbestemmelseri pkt. 1.3.Opplistingenav forbudskal væresåkonkretsommulig
og tilpassesdetenkelteverneområdet,enkeltetilfeller somstårlistet i malenerderforutelatt
dadetikke eraktuellei Melfjordenslandskapsvernområde,dettegjelderetableringav
oppdrettsanlegg(sjøarealinngårikke i landskapsvernområdet),opplagav båter(deter ikke
egnedelokaliteterfor opplagav båti landskapsvernområder)og nydyrking(deter ikke
dyrkbarjord innenforlandskapsvernområdet.

At opplistingenikke eruttømmendeinnebærer et forbudmot liknendeinngrepi landskapet

Punkt 1.2
Punktetgir generelleunntak.Disseskalbeskrivesogavgrensespresist.Det finnesenrekke
eksemplerpåat “lovlige” tiltak gjennomførtover enrekkeår,samletinnebærerenuheldig
påvirkningpålandskapet.

I 1.2a) ogb) erdetgitt åpningfor vedlikehold av bygningerogstier,skilt og liknende.
Vedlikeholdomfatterikke ombyggingerogutvidelser av hytter.Dettemådetsøkesom, jf.
1.3a).

I malenfor landskapsvernområdererdetflerepunkter1.3c-g. Ingenav dissesynes
nødvendigi Melfjordenlandskapsvernområdeog erderforutelatt.Dettegjeldervedlikehold
av eksisterendeveier(deter ingenveieri landskapsvernområdet),drift ogvedlikeholdav
jordbruksarealer(deter ikke dyrkamarkinnenforlandskapsvernområdet),anleggav
sanketrøerognødvendiggjerding(deter ikke arealerderdetteer aktuelle problemstillinger)
og punkterknyttettil drift ogvedlikeholdog oppgraderingavkraftlinjer. Kraftlinja over
Melfjordloftan ligger ikke innenforvernetområde.Motorisertferdseli forbindelsemeddrift
og vedlikeholderdettatt hensyntil i punkt6.

Det er tatt inneet punkt1.3c) omoppsettingavmidlertidigegjerderi landbruket og reindrifta
somskalståensesong.Det er få arealer derdettekantenkesaktueltinnenfor
landskapsvernområdet,mendettasmedfor å sikreat slike tiltak kangjennomføresdersom
nødvendig.Formuleringenommidlertidigegjerderer i trådmedbestemmelsenei
reindriftsloven.

Punkt 1.3
Punktetgir unntaksomforvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil.
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Punkt1.3følgeri hovedsakforskriftsmalen.Her gis detåpningfor ågi tillatelsertil
ombyggingog utvidelseav bygninger.Det gisogsåanledningtil åoppførefrittstående
bygningersomkun skalbenyttessomuthus/utedo.Ved brannellernaturskadekandetogså
gis tillatelsetil gjenoppføring.

Framalensretningslinjervisestil at tillatelsetil inngrepskalbare kunnegis etterengrundig
vurderingav konsekvenserpåkort og langsikt. Retningslinjerfor dispensasjonspraksiskan
trekkesoppgjennomarbeidetmed forvaltningsplan,jf. forskriften § 5. Medombyggingmenes
bygningsmessigeendringerinnenfor eksisterendegrunnflate.Innvendigombygginger tillatt
utensøknad.Bruksendringkreverikketillatelseetterverneforskriften, jf. ovenfor.

Bygningfor uthus/utedokanikkeoppføresmeddet formål å utvideovernattingskapasitet.
Tillatelsetil oppføringavbygningersomer gått taptvedbranneller naturskadevil normalt
bli gitt. Detskalimidlertid setteskrav til plassering/tilpasningtil terreng,utformingav
bygningosv.

I malenfinnesbestemmelserfor tilretteleggingfor vintervegereller barmarkstransportav
skogsvirkeogoppføringav bygninger,anleggog innretningersomernødvendigefor
jordbruksformål.Beggedisseanseesuaktuellei Melfjordenlandskapsvernområde.Deter ikke
forhold for skogsdrifti detomfangetsomtrengerslike tillatelserog jordbruketi området
begrensestil beitebruk.

Det åpnesfor å kunnegi tillatelsetil bygningeroganleggsomernødvendigefor utøvelseav
reindrift selvomdetogsåfor dennenæringaanseessomrelativt usannsynligat deter behov
for slike innenforlandskapsvernområdet.

Punktomoppgraderingog fornyelseav kraftanleggogkraftlinjer tasogsåut dadetikke
finnesslike innenforlandskapsvernområdet.

Punktetomoppføringavnødvendigenavigasjonsinstallasjonerogandrefarledstiltakfor å
tryggeferdselentil sjøstasmedfor å sikreenslik mulighetdersomdetskullevære
nødvendig.Ogsådetteanseessom relativt usannsynlig.

2. Plantelivet

Punkt2.1

Vegetasjoner ikke vernetut overdetsomkanføre til at detvernedelandskapetssærpregeller
karakterendresvesentlig.Enviktig delav landskapeti Melfjordenerderike løvskogsliene
utoverlangsnordsida.Dermeder for eksempelsnauhogsteller plantingav skognoesomkan
endrelandskapetssærpregeller karaktervesentlig.

Punkt2.2
Dettepunktetpresisererat beite ogvedhogster tillatt. Når detgjeldervedhogstpresiseresat
særmerkede,dekorativeog dødetrærsompreger landskapetikke skalhoggesogogsåat
hogstenikke skalåpnestoreflater,dvsskjesomplukkhogst.

3. Dyrelivet

Det er ikke fastsattsærskiltebestemmelseromjakt og fiske innenforlandskapsvernområdet.
Her gjeldervanligebestemmelserettervilt loven,samtlakse-og innlandsfiskloven..
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4.kulturminner
Kulturminnererendel avvernetogpunkt4.1og4.2presisererdette.For forvaltningav
kulturminnermåalltid kulturminnemyndighetenekoblesinn, dvsSametingetfor samiske
kulturminnerogNordlandfylkeskommunefor andrekulturminner.

Ferdsel
I malenerpunkt5 omferdselhergis mulighetfor å regulereorganisertferdselog
ferdselsformersomikke skjertil fots (for eksempelridningogsykling). I Melfjorden
landskapsvernområdeerdettelite aktueltpågrunnav topografien.Fylkesmannenforeslår
derforat detikke tasmedet punktfem omferdsel.Det vil betyat ferdseli områdetkun
reguleresav bestemmelsenei friluftsloven.

5. Motorferdsel
I malenermotorferdselpunkt6, menpgaat vi foreslårå ikke ta medpunkt5 omferdselblir
motorferdselspunktetnr 5 i denneforskriften.

Motorferdseleret omstridttemasåvel i verneplanprosessersomi dengenerelle
samfunnsdebatten.Verneforskriftenkanikke lempepåreglenei motorferdselloven,deter
medandreord ikke anledningtil å haet merliberaltregelverkinnenforet verneområdeenn
utenfor.Deter hensynettil verneverdieneogverneformåletsomer førendefor
forskriftsutformingen.

Teametharikke værtframtredendei forhold til detteområdet.Detteernok myepågrunnav
områdetskaraktersomikke gjørmotorisertferdselsærligaktuelt.Det erkun reindriftasom
harmotorferdselavnoeomfangi området,samtStatnettvedinspeksjonav kraftlinja eller i
forbindelsemedreparasjoner/vedlikeholdpålinja.

Punkt5.1
Bestemmelsenfølgerforskriftsmalen.All motorferdseltil landsog til vannser forbudt.

Punkt.5.2.Dettepunktetgir direkteunntakfra 5.1for noenaktiviteter,dvsat detikke trengs
søknadtil forvaltningsmyndigheten.Forskriftsmalen harher10 underpunkter.Av disseansees
5 somaktuellei Melfjordenlandskapsvernområde.Detteer unntakfor militær operativ
virksomhet,politi, ambulanse,brannvern,rednings-ogoppsynsvirksomhet,punkt5.2a).
Bruk a lett terrenggåendebeltekjøretøysomikke setter varigespori terrengetfor uttransport
av felt elg oghjort, punkt5.2b). Nødvendigbrukavbeltekjøretøypåvinterførei forbindelse
medreindrift, punkt5.2c). Motorferdseli forbindelsemedakuttutfall påkraftlinjer og
kraftanlegg,punkt5.2d. Og motorferdselfor uttransportav syke/skaddebufeog tamreini
medholdav lov omdyrevelferd,punkt5.2e.

For punkt5.2c harvi avveketfra malenmedatvi foreslårat ogsåreindriftasbrukav
luftfartøy skalværedirekteunntatt. Detsammegjelderbrukav luftfartøy for transportav felt
elg ellerhjort.

Punkt5.3Dettepunktetangirhvadetkansøkes omunntakfra 5.1 for. Dvs.at for å
gjennomføredisseaktivitetenemådetsendes søknadtil forvaltningsmyndighetensom
deretteravgjøromdetskaleller ikke skalgis tillatelse.Dette gjelderøvingskjøringfor formål
nevnti 5.2a).Fylkesmannenserdetsomrelativt lite aktueltmedøvingskjøringi dette
områdetpga.topografien,mentar punktetmeddadetnok kantenkesmuligheteri delerav
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området.Ellerstashermedmulighetfor åsøkeom brukav beltekjøretøypåvinterførei
forbindelsemedbufehold,dettekanfor eksempelværebehovfor åkjøreut saltslikkestein.
Det er i dagikke bufeholdi landskapsvernområdet.

Det gis ogsåanledningtil å søkeombrukav motorkjøretøyi forbindelsemedvedhogst.Det
er sværtfå områderdetlar seggjøreå brukemotorkjøretøyeri denforbindelse.

Reindriftasbrukav barmarkskjøretøyer søknadspliktig.Det vil bli gitt flerårige
dispensasjoner,oggodkjentdistriktsplan kanbenyttessomsøknadsgrunnlag.

Ved drift, vedlikeholdogoppgradering/fornyelseav eksisterendekraftlinje kandetbli behov
for motorferdselogsåinn i landskapsvernområdet.Detteer oppgaversomplanleggesi godtid
og somskiller segfra hendelsermedakuttutfall. Motorferdseli denneforbindelseda
omsøkespåforhånd.

Det er ikke tatt inn noenhjemmelfor å gi dispensasjonfor brukav snøskuterfor å fraktevarig
forflytningshemmedetil egenhyttaslik punkt6.3 j i malenangir.Dettefordi detikke erhytter
i landskapsvernområdet.Videreerdethellerikke veieri landskapsvernområdetslik atdet
ikke erbehovfor motorisertferdseli denforbindelse.

6. Forurensing
Hovedregelener atavfall skaltasmedut avområdet.I noentilfeller kandetlikevel være
hensiktsmessigat noeavfall brennesfor å reduseretransportbehovet.Brenningav avfall
krevernormalttillatelseetter forurensningsloven.

Punkt 6.1
Forurensningslovengjelderpålik linje i nasjonalparkensomellers.Bestemmelsengårikke ut
overdetsomligger i den,menerenpresiseringav detforbudetsomgjeldergenerelt.

I forskriftsmalener detgitt åpningfor bruk avsandog lignendefor snøsmelting.Det er ikke
kommetfrem noebehovfor enslik bestemmelse,og dener derforforeslåtttattbort.

Punkt6.2omforbudmotunødvendigstøyer i trådmedforskriftsmalen.

§ 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Punkteter i trådmedforskriftsmalenog følgernaturmangfoldlovens§ 48.Deter ikke gitt
anledningtil å foreslåalternativeordlyderherog dennebestemmelsenskalværemedi alle
verneforsrifter.I direktoratetsrundskrivnovember2001,revidert2010”Forvaltningav
verneforskriftererdetgitt veiledningtil innholdeti degenerelledispensasjonsbestemmelsene.

§ 5 Forvaltningsplan mv
Punkteter i trådmedforskriftsmalen.Forvaltningsplanenskalvisehvordanforskriftenskal
praktiseresogværeethjelpemiddelfor forvaltningsmyndigheteni dendagligeforvaltningen
av verneområdet.Målsettingener åkunnestyreaktiviteter/virksomhetinnenforet
verneområdeslik at detikke oppstårunødvendigekonflikter mellomulike brukerinteresser.
Retningslinjenesomtrekkesoppi forvaltningsplanenmåligge innenforrammenav
forskriften.

§ 6 Skjøtsel
Punkteter i trådmedforskriftsmalen.
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§ 7 Forvaltningsmyndighet
Punkteter i trådmedforskriftsmalen.

§ 8 Rådgivende utvalg
Punkteter i trådmedforskriftsmalen.Et rådgivendeutvalgskalfølgeutviklingeni
verneområdetogbiståforvaltningsmyndighetenmed rådog uttalelseri forvaltningsspørsmål.
Sammensetningenavslike rådmåblantannetvurderesut fra forvaltningsmessige
utfordringer.Rådgivendeutvalgbørsomhovedregeloppnevnesfor heleverneområdet.Det
børvurderesomet rådgivendeutvalgbørutpekesfor heleSaltfjellet-Svartisenmed
omkringliggendelandskapsvernområderog naturreservat.

§ 9 Ikrafttredelse
Punkteter i trådmedforskriftsmalen.Ikrafttredelsevil væredendatoenvernetblir vedtattav
RegjeringenvedKongeligResolusjon.

5.2 kommentar til arbeidsutvalgets alternative forslag til
forskrift for Melfjorden landskapsvernområde
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6 Forvaltning og oppsyn

6.1 Forvaltning og oppsyn

6.2 Ressursbehov i forvaltningsfasen

6.4 Nærmere undersøkelser
Fylkesmannenserikke behovfor nærmereundersøkelserfør etverneventueltvedtas.Men
forvaltningav områdetkankunnekreveoppfølgendeundersøkelserogovervåkning.Detteer
problemstillingersomvil bli tattoppi arbeidetmedforvaltningsplanfor området.

6.5 Overvåkning og bevaringsmål

6.5.1 Generelt om bevaringsmål
For å sikreenkunnskapsbasertforvaltningav norskeverneområderskaldetutarbeides
bevaringsmålfor ulike naturkvaliteteri hvertenkelt verneområde.Naturkvaliteter definert
somdenaturtypene,artene,geologienog landskapet somskalprioriteresog ivaretasinnenfor
verneområdet.For hvernaturkvalitetutarbeidesdetetbevaringsmål.Bevaringsmåldefinerer
dentilstandenmanønskeratennaturkvaliteti verneområdetskalha.Bevaringsmålskalvære
målbareogkanfor eksempelpresiseresgjennommål for arealeller forekomstav bestemte
arter.

Bevaringsmålenetarutgangspunkti formåletmedvernet,utformingenav formålsparagrafeni
forskriftenerderforviktig i dennesammenheng.

For å definerenaturkvaliteterog utarbeidebevaringsmålkrevesdetat forvaltningenhargod
oversiktovernaturtilstandeni området,og utviklingstendenser.Kunnskapenomdeulike
naturkvalitetenei Saltfjellet-Svartisen,Blakkådalenog Melfjordener god,mendetmangler
foreløpigoppfølgingog langvarigedataserierfor endel av naturkvalitetene.Bevaringsmålvil
bli definertgjennomforvaltningsplanen.
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Forord
Saltfjellet– Svartisennasjonalparkbleopprettetvedkongelig resolusjon8. september1989.
Nasjonalparkendekkerareali kommuneneSaltdal, Beiarn,Bodø,Meløy,RødøyogRanai
Nordland.Verneområdeneble oppretteti et kompromissmellomverneverdierog
vannkraftressurser.Ettervedtakomopprettelseav nasjonalparkenble
Storglomfjordutbyggingagjennomført, dennestodferdig i 1998.Deresterendekonsesjonene,
Beiarn,Melfjordenog Nord-Ranable i statsministerensnyttårstalei 2001trukkettilbake.
Detteble fulgt oppformelt gjennomstortingsmeldingnr. 37 (2000-2001)Omvasskraftaog
kraftbalansen.Påbakgrunnav detteerdetnåutredet vernavnedbørfeltenefor Nord-Ranaog
Melfjordutbyggingene.Detteer områdermedstorelandskapsverdier,rik berggrunn,flotte
vassdragogvitenskapliginteressanteområderi forhold til isbreensaktivitet.

Naturvernlovenbleopphevetog erstattetavnaturmangfoldloveni 2009.oppstartav revisjon
av eksisterendeverni områdetblemeldt i 2012.Det harførstog fremstværtetønskeomå
oppdatereverneforskriftenei henholdtil nytt lovverk.Etterinnspill i høringaer detforeslått
envesentligforenklingav verneområdenepåSaltfjellet-Svartisenvedågjøredetmesteav
områdenetil nasjonalparkog dermedfå enensforskrift for heleområdet.Dettevil forenkle
forvaltningenogbrukernesmulighettil åsetteseginn i gjeldendebestemmelser.

Enannetvesentligendringsomer foreslåtterå flytte vernegrensenbort fra jernbaneogE6
overSaltfjellet.Inntil nåharvernetomfattetogsåarealenesom jernbanenogE6 beslaglegger.
Detteharbetyddnoeekstrasaksbehandlingfor alle tilfeller av tiltak somharværtnødvendig
for å opprettholdejernbaneogE6.Meddenløsningensomforeslåsnåvil detværeetareal
somikke er underlagtvernnærmestjernbanen ogvei slik at nødvendigvedlikeholdog
opprustingkanskjeutensaksbehandlingi forhold til verneområdene.

Utvidelseav nasjonalparken– nyeområder

Forslagettil utvidelseomfatterarealeri elvestrengenei TespaogBjøllåga,Blakkådalen,
Austerdalsvatnet,Glomdalenog Melfjordensnordside.NårdetgjelderMelfjordensnordside
foreliggerdetulike forslagtil avgrening.Verneplanenskalbidratil å sikredestorenatur-og
landskapsverdienei områdetslik at ogsåkommendegenerasjonerkanfå opplevedisseunike
naturområdenemedfå menneskeligeinngrepog rik berggrunnog flora.

Avgrensningenav verneforslagetergjort etterenavveiningmellomverneverdier,
brukerinteresserog muligenegativekonsekvenseret vernvil kunneha.Det er lagt sterkvekt
påå sikrekjenteverneverdigenaturforekomsteroghelhetliglandskapsrom.

Lokal og sentralhøringforegåri sammetidsromogforslagettil vernerpåhøringfra
dd.mm.ååtil dd.mm.åå.Det eravtaltegnehøringsfristerfor kommunene.

Kartleggingene

Det er ikke gjennomførtenfull konsekvensutredningi området,meromdettei kap1.3.De
kartleggingenesomergjennomførtviseratområdetharklareverneverdieri forhold til både
landskap,geologi,naturtyper,botanikkog friluft sliv. Denstørstekonsekvensenvedvernav
disseområdeneer atdetpotensialetfor utbygging avvannkraftsomfinnesi områdetikke kan
utnyttes.
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Medvirkning

Fylkesmannenhartilstrebetå følgesammeregler somkommunaleplaneretterplan-og
bygningsloveni detteplanarbeidet.Videreer reglenei naturvernlovens§ 18og rundskrivT-
3/99Naturvernloven.Saksbehandling etternaturvernlovenlagt til grunn.

Det eravholdtegneoppstartsmøtermedkommunene,folkemøteri deberørtekommunenei
forbindelsemedhøringeneogenkeltmøtermedberørtegrupper.

Fylkesmannenharogsåfulgt konsultasjonsordningenmedSametinget,jfr Avtalemellom
SametingetogMiljøverndepartementetomretningslinjerfor verneplanarbeidetter
naturvernloveni samiskeområderav 31.01.2007.Det harværtgjennomførtkonsultasjoner
medSametingetog pådenbakgrunnbledetopprettetetegetarbeidsutvalgfor verneplanen.
For sammensettingog mandatfor arbeidsutvalgetsevedlegg11og 12.

ArbeidsutvalgetharhattXX møter,Det vil ellersavholdesdemøtersomernødvendigut fra
saksbehandlingenelleretter ønskefra involverte.

Høringsdokumentet

Dokumenteterdelt i 3 deler.
Del A inneholderbeskrivelseav arbeidetmed verneplanenogenkort gjennomgangav
verneverdieneogkonsekvenservedvern.
Del B inneholderforslagtil verneplanmedoppdatertforskrift
Del C inneholderkartogandrevedlegg

Tilbakemelding og frist

Alle somer berørtellerharmeningeromplanforslagetervelkomnetil å uttaleseg.
Fylkesmannenoppfordreralle til å brukemulighetentil åkommemedinnspill entenmaner
enigelleruenigi forslaget.Vi ønskerspesielt tilbakemeldingerpåforslagtil avgrensningog
forskriftene.Deter viktig å begrunneinnspillene.I forbindelsemedhøringenskaldetholdes
åpnelokaleinformasjonsmøter,i tillegg til egnemøtermedkommunene.Møtervil bli
annonserti lokalavisene(Avisa Nordland,MeløyAvisaogRanaBlad) ogpåFylkesmannens
hjemmesiderpåinternettwww.fmno.no

Høringsuttalelser sendestil:

Fylkesmanneni Nordland
Moloveien 10
8002Bodø

Eller pr e-posttil
postmottak@fmno.nomedkopi til kma@fmno.no

Frist for å gi uttalelsetil høringenet dd.mm.åååå

Verneplanenforventesbehandlet av Regjeringeni 20??
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1 Innledning
Oppstartsmeldingfor arbeidetble sendtut i 2012.Denneer etsamarbeidmellom
Fylkesmannenog Midtre Nordlandnasjonalparkstyreog omfatterbådeutvidelsesområdetfra
2008,revisjonav verneformogverneforskriftav eksisterendeområdersamtforvaltningsplan.
For nærmerebeskrivelseav oppdragog bakgrunn for arbeidetvisestil dissedokumentene.

1.1 Bakgrunn for arbeid med utvidelse i Rana og Rødøy
Revisjonenharsin bakgrunni endringi lovverketvedatnaturmangfoldlovenble vedtatti
2009ogat verneplanfor utvidelseav nasjonalparkenforutsatteengjennomgangav forskriften
for nasjonalparkenogogsåat detble utarbeidetskissetil forvaltningsplan,jf.
naturmangfoldloven§ 35 tredjeledd.Fylkesmannenfikk derforfølgendeoppdragfra
Direktoratetfor naturforvaltning”Saltfjellet-Svartisen:oppstartavrevisjonavverneområdene
påSaltfjelletsamtforvaltningsplan.Utarbeide forslagsomsendestil DN for faglig
gjennomgang.”Detble i 2011og2012gjennomførtsupplerendekartleggingerpåSaltfjelletsom
bakgrunnfor prosessen.Fornærmeredetaljeromdettevisestil oppstartsmeldingen.

Arbeidetergjennomførti trådmedreglenefor konsultasjonmedSametinget,jf. avtale
mellomMiljøverndepartementet(MD) og Sametingetfra 2007.Medbakgrunni konsultasjon
medSametingetble detopprettetetarbeidsutvalgsomharbiståttFylkesmanneni arbeidet
medverneplanen.

ArbeidsutvalgetharhattXX møter;ved oppstart,for åvurdereinnspillenetil
oppstartsmeldingenog for gjennomgangav forslaget til vern.Somresultat av detteforeligger
følgendealternativeforslagtil avgrensningog til forskrift ….. Arbeidsutvalgetvil haet møte
til for å vurdereinnspillenetil dettehøringsforslagetfør Fylkesmannensendersin innstilling
til DN.

1.1 Bakgrunn for arbeid revisjon av eksisterende vern
Vern haret langsiktigperspektiv.Det gjennomføres derfortungeprosesserforut for vernfor å
klarleggealle sidervedvern.VernvedtasavKongeni statsrådogmåsåledesogsåoppheves
eller endresavKongeni statsråd.VernetpåSaltfjelletblevedtatt i 1989etterlangvarige
prosesser.Når områdevernetutredesutvidetkanikke detnyearealetvernesmedhjemmeli en
opphevetlov. Dettemådaentenvernessometnytt, selvstendigverneområde,ellerveden
utvidelsederensamtidigoppdatererdeneksisterendeverneforskriftenetternytt lovverkognye
maler.I dettetilfellet vurderesdetsistesomdenbesteløsningen.

1.2 Om planområdet
Her vil detkommeendeldatafra Statstisk sentralbyråomdeenkeltekommuner.

1.3 Lovgrunnlaget for planarbeidet
NaturmangfoldlovenkapV omhandlerområdevern. Kapitlet avløstenaturvernlovenav 1970.
Nml. § 33 oppstillernasjonalemål for og med områdevern.Kort sagter måletmed
områdevernå sikreviktige naturverdier.Ved vedtakomvernvil detfastsettesenforskrift.
Denneforskriftengjelderfor et gitt arealsomavgrensespåetkart.Forskriftenskalhindre
aktivitet/tiltaksomskadereller kanskadeverneverdiene.Verneforskriftervedtattmed
hjemmeli naturvernlovenbestårinntil Kongenbestemmerannetjf. naturmangfoldlovens§
77.
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Etterlovenkandetopprettesnasjonalparker,landskapsvernområder,naturreservater,
biotopvernområderogmarineverneområder.I kapittel 3.2gis detennærmerebeskrivelseav
deverneformenesomeraktuellei dennesaken.§ 41 i lovengir saksbehandlingsreglenefor
opprettelseav verneområder.

Verneplanprosessererutarbeidingav forskrift, og utredningsinstruksenvedtattvedkgl. res.
18. februar2000ogrevidertvedkgl. res.24. juni 2005.I tillegg gjelderforskrift om
konsekvensutredninger.Formåletmedkonsekvensutredningererå klargjørevirkningerav
tiltak somkanhavesentligekonsekvenserfor miljø, naturressurserogsamfunn.
Konsekvensutredningenskalsikreatdissevirkningeneblir tatt i betraktningunder
planleggingenav tiltaketognårdetskaltasstilling til om,og eventueltpåhvilke vilkår
tiltaket skalgjennomføres.Krav omkonsekvensutredninger hjemleti plan-og
bygningslovenskapittelVII-a. Ennærmerespesifiseringomhvilke tiltak somkrever
konsekvensutredningergitt i forskrift omkonsekvensutredninger1 av 30.06.2009.Revisjonav
verneområdenetilknyttet Saltfjellet-Svartisennasjonalparkutløserikke kravom
konsekvensutredning.Det er likevelgjort kartleggingeri områdetfor åklarlegge
verneverdienei området.

1.5 Arbeidsform
Fylkesmannenharledetarbeidetmedverneplanen.Planarbeidetharblitt gjennomførtetter
sammereglersomkommunaleplaneretterplan-ogbygningsloven.DN håndbok17 er
førendefor Fylkesmannensarbeidmedvern.Saksbehandlingenskalværei trådmed
naturmangfoldlovens§ 41 ogrundskrivT-3/99Naturvernloven.Saksbehandlingetter
naturvernlovensamtavtalemellomMD og Sametingetom retningslinjerfor verneplanarbeidi
samiskeområder.

1.5.1 Hva har skjedd så langt
Fylkesmannenharfulgt konsultasjonsordningenmedSametinget,jfr Avtalemellom
SametingetogMiljøverndepartementetomretningslinjerfor verneplanarbeidetter
naturvernloveni samiskeområderav 31.01.2007.Det harværtgjennomførtkonsultasjoner
medSametingetog pådenbakgrunnbledetopprettet etegetarbeidsutvalgsomskullebistå
Fylkesmanneni verneplanarbeidet.Sammensetningogmandatfor arbeidsutvalgetble
utarbeideti konsultasjonmedSametinget,sevedlegg11og 12

I januar2012ble detavholdtoppstartsmøtermedberørtekommunerogarbeidsutvalgethadde
et forberedendemøte.Etterutsendingav oppstartsmeldingble detavholdtåpnemøterpåMo i
Rana,Storjordi Saltdal,Moldjord i BeiarnogHalsai Meløy.
Fylkesmannenharpåbakgrunnav innspillenetil oppstartsmeldingen,rapportenefra
kartleggingeneav området,forskriftsmaler fra Direktoratetfor Naturforvaltningog
arbeidsutvalgetstilbakemeldingerogdiskusjoner utarbeidetforslagetsomnåerpåhøring.

1.5.2 Saksgangen videre
Etterathøringaavverneforslageteravsluttetvil Fylkesmannenoppsummeredenlokale
høringa.Vi vil ogsåhaetavsluttendemøtemedarbeidsutvalgetogdeberørtekommunene.

1 Denneforskriftenerstattetforskrift av 01.04.2005omkonsekvensutredninger.Bakgrunnenfor vedtakav ny
forskrift var vedtakavny plan-og bygningslov.Det er ikke gjort endringeri kriterienefor
konsekvensutredningerfor verneområderetternaturmangfoldloveni forhold til tidligereforskrift, somfortsatt
gjaldt vedoppstartav denneverneplanen.I henholdtil forskriftens§ 2 punkth) skalplanerfor nasjonalparker
ogandreverneområderstørreenn500km2, eller størreenn250km2 dersomplanenefører til envesentlig
endringi dagensbruk for primærnæringeneeller reiseliv i lokalsamfunnetkonsekvensutredes.
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Fylkesmannensoppsummeringblir såsendtMiljødirektoratet2 somforeståroppsummeringen
av sentralhøringog sendersin anbefalingtil MD. Et eventueltvedtak fattesav kongeni
statsråd.

2 Beskrivelse de eksisterende verneområdene –
avgrensning og spesielle bestemmelser

Dagensverneområderog avgrensningenmellomdemervist i kartvedleggenei del C. Dagens
verneforskrifterer gjengitti vedleggXX. Forslag til ny avgrensingog forskrift finnesi del B.

2.1 Beskrivelse av verneområdene
Saltfjellet-Svartisenog omkringliggendeområdererkartlagti flereperioder.Detble gjort
omfattendeutredninger i forbindelsemedkampenomvannkraftutbyggingeller vernav
Saltfjellet-Svartisenpå70-og80-tallet.Disseerdelvisi enform som ikke direktelar seg
innarbeidei dagenssystemfor kartleggingav naturverdier,meneldrekartleggingerervurdert
vednyerekartleggingerog leggesogsåvektpåderdisseer relevant i forhold til de
problemstillingersomdukkeroppi planen.

I deseinereår erdetgjort kartleggingerpåtemaenefriluftsl iv, kulturminner,kvartærgeologi,
grotterog karst,landskap,zoologiog ornitologi ognaturtyper.I tillegg finnesdetendel
spredtmaterialefra tidligerekartlegginger,blantanneti forbindelsemedvassdragsvern.Mye
av detteervurdertav kartleggerne,menFylkesmannenharogsåoppsøktprimærkildeneder
detharværtnødvendig.Nedenforfølgerkort gjennomgangav miljøverdienei deulike
verneområdeneogenomtaleav spesiellebestemmelseri deenkelteverneforskriftene.

2.1.1 Gåsvatnan landskapsvernområde
Landskapsvernområdetomfatter120km2 skogog høgfjell i Beiarn,Saltdalog Bodø
kommuner.Formåleterå bevareet egenartetogvakkertnaturlandskap,herunder

- JarbrudalenmedRussåga,Norgesstørsteuregulerteunderjordiskeelv
- debotaniskmegetrike områdenei Kvitbergetog Skjevlfjell

I tillegg skallandskapsvernområdetsammenmedSaltfjellet-Svartisennasjonalpark,Saltfjellet
landskapsvernområdeog Storlianaturreservatbidra til å bevareetsammenhengende
naturområde,somogsåinneholdermangesamiskeog andrekulturminner.

Landskapsverner enverneformsom,jf. naturmangfoldloven§ 36,skalvernenatur- eller
kulturlandskapav økologisk,kulturell eller opplevelsesmessigverdi, eller somer
identitetsskapende.Til landskapetregnesogsåkulturminnersombidrar til landskapets
egenart.

Gåsvatnanlandskapsvernområdeharubestridte landskapsverdier.Deteravgrenset6
landskapsromsomhelt ellerdelviseromfattetav landskapsvernområdet.For eksempeler en
liten delav landskapsrommetHarondaleni landskapsvernområdet,mensrestener i
nasjonalparken.Haronharfått verdi A1 Eneståendelandskapav særligstor verdi.
Harondalenharspennendegeologiogstoreog intakteformasjonerfra nedsmeltingav en
bredemtesjøogsmeltevanns-systemermedterasser,strandlinjerosv.Denneaktivitetenhar

2 Fra1. juli 2013bleDirektoratetfor naturforvaltningogKlima ogForurensningsdirektoratetslåttsammentil ett
fellesdirektoratkalt Miljødirektoratet.
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ført til storformrikdomi området.Geologienermangfoldigoggir artsrikvegetasjonog
dyreliv.

Det erenrekkekulturminneri Gåsvatnan,særligtilknyttet samiskbruk avområdet,menogså
nyerehistorietilknyttet ikke-samiskbosettingog bruk.Kulturmiljøenesomeravgrensaer
vurdertå haliten til middelsverdi.

Naturverdienei områdeterstore,delvisav internasjonalkarakter.Jarbrudalenmedrik flora,
Jarbruelvasunderjordiskeløp oggrottesystemerer unikei nasjonalsammenheng.Områdene
rundtKvitberget,Skjevlfjellet og Haroner avdebotaniskmestartsrikestederpåhele
Saltfjellet.Naturtypekartleggingaavgrensetstoreogviktige naturtyperi
landskapsvernområdet.Det eravgrenset11 lokalitetersomliggerhelt ellerdelvisi
landskapsvernområdet.Av disseer to A-områderog sjuB-områder.De to A-områdeneer
elvedeltaetHarodalselvasutløpi Kvitbergvatnetog Havvamohkki.

Brukenav landskapsvernområdeterstor.Det finnesflereprivatehytter lokaliserttil tre
områder;StoreGåsvatnet,Kvitbergvatnet ogStabbursdalen.Det erogsåjeger-og
fiskeforeningshytterog turistforeningshytteri området.Videreer detattraktivefiskeområder
og viktige utfartsområderbådepåvinterføreog sommerstid.Det prepareresskiløypetil
Godhølai forbindelsemedpåskeutfarten.

Gåsvatnanlandskapsvernområdeforeslåsopphevet og innlemmet i Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark. Det foreslåsogsåen mindre utvidelsei nord grunnet storenaturfaglige
verdier knyttet til området Havvamohkki.

Verneforskriftenfor landskapsvernetvil dermedopphevesognasjonalparkensbestemmelser
vil gjelde.Dagensforskrift er relativt lik som for nasjonalparken.Detvil likevel kommenoen
endringer,for nærmereomdettesedel B: Heromtalesbaredetsomerspesieltfor Gåsvatnan.

Av spesiellebestemmelserer forskriftenskapV 2.2somutensøknadgir mulighettil
skånsomtuttakav trevirkepåprivat grunntil egenbruk.Detteforslåsvidereførtfor hele
nasjonalparken,menmeddenendringat dethenvisestil forvaltningsplan.Det betyrat
forvaltningsplanensetterrammerfor slik hogst.Det vil betyet noemilderevernfor noen
delerav nasjonalparkeni og medat dettevil gjeldeprivatgrunnogsåi andredelerav
nasjonalparken,for eksempelområderi Brundaleni Rana.For områdenei Gåsvatnan
landskapsvernområdevil detbetyenliten innstramming,daforvaltningsplanenvil sette
rammerfor hogsten.

Videreerdetknyttetbestemmelsertil gårdenNordlundav Jarbrufjell,jf. forskriftenskapV
pkt 2.6ogkapVI pkt. 8. Beggedissebestemmelseneforeslåsvidereførti enutvidet
nasjonalpark.

2.1.2 Saltfjellet landskapsverområde
Landskapsvernområdetomfatter580km2 i Saltdalog Ranakommuner.Formåleter å bevare
et egenartetog vakkertnatur-og kulturlandskap.

I tillegg skallandskapsvernområdetsammenmedSaltfjellet-Svartisennasjonalpark,
GåsvatnanlandskapsvernområdeogStorlia naturreservatbidra til å bevareet
sammenhengendenaturområde,somogsåinneholder mangesamiskeog andrekulturminner.
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Landskapsverner enverneformsom,jf. naturmangfoldloven§ 36,skalvernenatur- eller
kulturlandskapav økologisk,kulturell eller opplevelsesmessigverdi, eller somer
identitetsskapende.Til landskapetregnesogsåkulturminnersombidrar til landskapets
egenart.

Saltfjellet landskapsvernområdeer påmangemåterdelt i envestligogenøstligdel.
FjellovergangenbinderSaltdalenogDunderlandsdalensammen.Denstoreviddedalener
størstelandskapsrom.I vestog østavgrensetmot markertefjellmassivogdalersomløperøst-
vestpåtversavhoveddalen.Elvaeret vesentliglandskapselement.E6og jernbanener
dominerendeinngrepog følger i hovedsakdalbunnen.

OmrådetDypen-Lønsdal-Sørelvaharstorekvartærgeologiskeverdierknyttet til enrekke
breelvaavsetninger,drumlinerog eskere,randmorener,erosjonsrennerogbreelvdeltaer.

Registreringenav viktige naturtyperviserat Dypennaturreservatmednoemindreområder
inn i landskapsverneteret særligviktig skogområde(A-verdi). DetteomtalesunderDypen
naturreservat.

Landskapsvernområdetharstoreviltverdier,særlig for fugl, ogområdeneeret sværtviktig
områdefor fjellrevensframtid i Saltfjellet.

Kulturminneverdienei områdeterstore,særlig knyttettil områdenelangshoveddalføretog
Kjemåvatnet.Det er registrertet variertog stortantallkulturminnertilknyttet samiskreindrift.
Tidligerevar områdetetviktig stoppestedpåflytting mellomområderi Sverigeog områdene
i vest.Områdeter fortsattviktig for reindrifta.Det erogsåetbetydeligantallkulturminner
knyttettil byggingav vei og jernbaneog krigshistorieni området.

Saltfjellet landskapsvernområdeforeslåsopphevetog innlemmet i Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark. Forslagetinnebærer at et område av varierendebredde langsvei og
jernbane tas ut, det vil si ikke lenger er underlagt vern etter naturmangfoldloven.
Nasjonalparken får da en vestreog enøstredel, delt av jernbane ogE6.

Verneforskriftenfor landskapsvernetvil dermedopphevesognasjonalparkensbestemmelser
vil gjelde.Dagensforskrift er relativt lik som for nasjonalparken.Detvil likevel kommenoen
endringer,for nærmereomdettesedelB: Her omtalesbaredetsomerspesieltfor Saltfjellet
landskapsvernområde.

Av spesiellebestemmelserer forskriftenskapIV punkt10somutensøknadgir mulighettil
oppsettingav foreløpigogeller transportablekonstruksjonereller anlegg,inkludert
campingvogner,salgsbuer,skur,opplageller lignendeer baretillatt i deområdersomer
avsatttil slikeformål.Dettepunktetvidereføresikke i nasjonalparkforskriften.Alle de
områdersomeraktuellefor slik plasseringer nåtatt ut av vernetområdeog forvaltesav
kommunenetterplan-og bygningsloven.Denneendringenbidrartil å forenkleforholdenefor
vedlikeholdogdrift av vei og bane,samtat allehytterog anneninfrastrukturi denne
korridorenikke lengerer regulertav verneforskriften.Detteinnebærerogsåat
verneforskriftenskapV punkt1.1og 2.1erunødvendig,all virksomhetskjerdautenfor
verneområdet.

Side 164



Utkast til verneplan utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjo nalpark – møte i
arbeidsutvalget mars 2013 Side 11

Kap VI punkt7 gir forvaltningsmyndighetenmulighettil å gi tillatelsetil mineralundersøkelse
i Svanjgvarri.Dettepunktetvidereføresikke i nasjonalparken.Det viseshertil eksisterende
forvaltningsplanfor devernaområdenepåSaltfjelletfra 1990punkt4.11.4hvordet
framkommeratsøknadometableringav bergverksdrift bleavslåttog ikke er foreneligmed
vern.Forundersøkelsererderforunødvendig.

Heller ikke punkt8 atdetkangis tillatelsetil kultiveringstiltaki beiteområdervidereføres.
Detteinnebærereninnstramning.

2.1.3 Dypen naturreservat
Dypennaturreservatomfatteret ca.68955daastortskogsområdei Saltdalkommune.
Områdetble verneti 2000somdelav barskogsverneplanen.

Formåletmedfredningenerå bevareenrelativt lite påvirketfuruforekomst,medalt naturlig
plante-og dyrelivog medalle denaturligeøkologiskeprosessene.Avspesiellekvaliteterkan
nevnesat området:

- er et velegnettypeområdefor furuskogeni regionenog denstypiskeplante-og dyreliv,
- har forekomsteravgammelogstorvokstfuruskog,hvorsærligdeøstredelerer lite

påvirket,
- har betydeligeforekomster av tørrgaddog læger.

Naturtypekartleggingenfra 2010konkluderermedatområdetharnasjonalverdi.Fra
verdivurderingenheterdetat såpassstorearealermedgammelfuruskog,ikkeminstmedså
rikelige mengderdødved,er megetsjeldent,ogområdethar storenasjonaleverdiermed
hensynpågammelfuru-naturskog.Per dagsdatokjennerenikketil områdermedstørre
kvalitetermedhensyntil gammelfuru-naturskogi Nordland:Helt spesielter også
tilsynelatendeektefuru-urskog(selv omdetteer et lite areal).

Fylkesmannenmenernaturverdienei Dypener såspesielleatområdetsstatussom
naturreservatmåopprettholdes.Det foreslåsderforingenendringer i avgrensningeller
forskrift.

2.1.4 Semska � Stødi naturreservat
Semska-Stødinaturreservatomfatteret ca.13 00daastortvåtmarks-og fjellområdei Saltdal
kommune.Semska-Stødiligger sentraltpåSaltfjellet. Områdetble vernetførstegangi 1976.
Verneforskriftenbel endreti 1989vedopprettelseav Saltfjelletnasjonalpark.

Formåletmedfredningenerå ta varepået verdifullt våtmarksområdesomlevestedfor
tilhørendedyre-og plantelivoget særegentlandskapav glasialeløsmasseavsetninger,og
bevaredetteområdeti sin naturgittetilstand.

Semska-Stødiharsværtstoreviltverdier,særlig somyngle-,hekke-.Og leveområdefor en
rekkefugl. Områdeterviktig bådei hekketidaog i trekk-periodene.Samletfor Saltfjellet-
Svartisenfinnesdetviktigereviltområderi andredeleravnasjonalparken,utenat dette
reduseresSemska-Stødisverdi somvåtmarksområde.Omgjøringtil nasjonalparkvil redusere
vernetnoe,daferdselsforbudet antakeligikke kanopprettholdes.Ferdselsforbudkaninnføres
dersomdeter nødvendig,seomtalei kapXX
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Semska-Stødiinngåri sammekulturmiljø somnevntunderomtaleav Saltfjellet
landskapsvernområde.Det er viktige kulturminnerlokalisertinnenfor naturreservatet.
Omgjøringtil nasjonalparkvil styrkedettevernet.

Semska-Stødinaturreservat foreslåsopphevetog innlemmet i Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark. Forslagetinnebærer at ferdselsforbudeti området oppheves.

Verneforskriftenfor naturreservatetvil dermedopphevesog nasjonalparkensbestemmelser
vil gjelde.Dagensforskrift harenrekkespesialbestemmelser.Restriksjonsnivåeti Semska-
Stødivil derforendresnoe.FordetaljeromdettesedelB: Her omtalesbarehovedtrekkene

Av spesiellebestemmelserer forskriftenskapIV punkt4 omferdselsforbudfra 1. mai til 31.
juli. Å begrenseferdseleni områdeter viktig for åsikreområdetsfunksjonsomviltområde.
Elvaog jernbanensørgerfor envissbegrensning i ferdseleni området.Turstiagjennom
reservatetgåri endelav områdetsomtålerenvissgradav forstyrrelse.Fylkesmannens
vurderingerderforat et ferdselssforbud,ut overforbudetmotmotorisertferdsel,ikke er
strengtnødvendig.I gjeldendemal for forskrifter for nasjonalparkerheterdetat Innenfor
nærmereavgrensadelerav nasjonalparkenkanDirektoratetfor naturforvaltningvedsærskilt
forskrift regulereeller forby ferdselsomkanskadenaturmiljøet.Dettebetyrat deti områder
derdetoppstårpåviseligekonflikter mellomferdselognaturmiljø(for eksempelhekkende
fugl) kandetinnføresegneforskrifter somregulerereller forbyr ferdsel.

2.1.5 Storlia naturreservat

Storlianaturreservateret ca23,5km2 stortskog-og fjellområdei Ranakommune.Formålet
medverneter å sikreennaturlig utvikling avplante- ogdyreliveti et spesieltskog-og
fjellområdei Dunderlandsdalen.

Det leggessærligvektpåat områdetutgjør ennordlig utløperav denvest-europeiske
granskogen,har storplantegeografiskog skogøkologiskverdi,har ei særlig rik skogslimed
høystaudebjørkeskogog har viktigefunksjonerfor fugle-og dyreliveti regionen.I tillegg
bidrar naturreservatetsammenmedSaltfjellet – Svartisennasjonalpark,Gåsvatnanog
Saltfjelletlandskapsvernområdertil å bevareet stort,sammenhengendeområdemedviktige
nasjonalenaturverdierog samiskeogandrekulturminner.

2.1.6 Blakkådalen naturreservat

Blakkådalennaturreservater etca3200daastortskogsområdei Ranakommune.Formålet
medverneter å bevareetspesieltbarskogområdemed to granforekomstersomer blantde
nordligstei Europa,samtfuruskogavekteurskogkarakter.

Områdetsspesielleverdiergjørat Fylkesmannenikke foreslårendringer

2.1.7 Fisktjørna naturreservat

Fisktjørnanaturreservater etca2750daastortskogsområdei Ranakommune.Formåletmed
verneterå bevareet urskogområdemedgrovkalkgranskog,usedvanligrik flora ogenrekke
karstforekomster.

Områdetsspesielleverdiergjørat Fylkesmannenikke foreslårendringer
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2.1.8 Saltfjellet � Svartisen nasjonalpark
«Gamle»Saltfjellet-Svartisennasjonalparkdekkeret arealpåca1850km2, og ligger i Beiarn,
Bodø,Meløy,Rana,RødøyogSaltdalkommuner.Formåleter:

� å bevareetvakkertog tilnærmetuberørtfjellområdemeddetsplante-ogdyreliv og
geologiskeforekomster,dervariasjoneni naturforholdeneersærligmarkertog
verdifull

� i tillegg skalnasjonalparkensammenmedGåsvatnanog Saltfjellet
landskapsvernområderog Storlianaturreservat bidraå bevareet sammenhengende
naturområdesomogsåinneholdermangesamiskeog andrekulturminner

� å gi allmennhetenmulighetentil naturopplevelsei området.

Nasjonalparker enverneformsomjf naturmangfoldlovens§ 35 kanvernestørre
naturområdersominneholdersæregneeller representativeøkosystemereller landskapog
somer utentyngrenaturinngrep.

Saltfjellet-Svartisennasjonalparkharsværtstoreogubestridtelandskaps-,kulturminne-og
naturverdier.Deter avgrenset75 landskapsromsomhelt ellerdelvis ligger innenfor
nasjonalpark,ogav dissehar14 fått verdienA1 (eneståendelandskapav særligstorverdi) og
24 verdienA2 (Inntrykkssterkelandskapmedgodvariasjonsrikdom).Restenav
landskapsrommenedefineressomregionalt typiskelandskapskvaliteter.

Det erenrekkekulturminneri Saltfjellet-Svartisennasjonalpark, og mangeav disseerknyttet
samiskbruk av området.Det finnesogsånyerekulturminnerknyttettil ikke-samiskbosetting
og bruk.Totalt erdetavgrenset16kulturmiljøersomliggerhelt eller delvisinnenfor
nasjonalparken,derettharfått liten verdi, femhar fått middelsverdi, fire harfått middels-stor
verdi ogseksharfått storverdi. Innenfordeavgrensedekulturmiljøeneligger detsvært
mangekulturminner,fra fangstgroper,gjerderoghelleretil storefjellgårdermedslåttemarker.

Naturverdieneinnenfornasjonalparkenersværtstoreogsvært varierte.Botaniskerdet
registrert46 naturtypelokaliteter, der12harfått verdienA-sværtviktig, 27 harfått verdienB-
viktig og7 harfått verdienC-lokalt viktig. Deter spesieltverdierknyttettil kalkrike områder
i fjellet, gammelbarskog,bekkekløfterog rikmyr. Videreer detavgrenset13 viltlokaliteter,
dersju ervurdertsomsværtviktige og sekser vurdertsomviktige. I tillegg er detregistrerten
rekkemerellermindresjeldneartersomhekker eller rasteri nasjonalparken.Disse
lokaliteteneligger ikke nødvendigvisinnenfordeavgrensedeviltområdene.Fjellrev,enav
Norgesmesttruedearter,haret av sinekjerneområderher.

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark foreslås videreført. Det foreslåsat Gåsvatnanog
Saltfjellet landskapsvernområderog Semska-Stødi ogStorlia naturreservater
inkluderes i nasjonalparkensomtidligere beskrevet,samt at E6 og jernbane over
Saltfjellet tas ut.

Meddettevil detbli enfellesverneforskriftfor heleSaltfjellet.Dennyeverneforskriftenhar
tatt utgangspunkti degamleverneforskriftene og Direktoratetfor naturforvaltnings
forskriftsmalfor nasjonalparker.Deter forsøktå ikke endrerestriksjonsnivåetnevneverdig.
Heleforslagettil verneforskriftsamtutdypingavdenneergjengitt i del B. Hovedendringenei
forslagettil verneforskrift er omtaltunder.
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Formåleti forslagettil ny verneforskrift hartattoppdetsomerbeskreveti alle forskriftene
somnåforeslåsopphevet.I tillegg ernye,kjenteverneverdieromtalt. Videreer detsomen
følgeavkonsultasjonermellomMiljøverndepartementetog Sametingetbesluttetat formålet
ogsåskalomtalebevaringav detSamiskenaturgrunnlaget.

Paragraftre inneholdervernebestemmelsene.Disseergjennomgåtttematiskunder.

Landskap:Det er tatt inn unntakfra forbudetfor oppsettingav midlertidigegjerder(somkun
skalståensesong)i landbruketog reindrifta,samtmuligheter for lagringav stolperog
netting/duki sammeformål.Videreerdettatt inn bestemmelseromat detkangis tillatelsetil
mindreutvidelserav bygningerog oppføringav frittståendebyggsomkunskalbenyttessom
utedo/uthus.Detteer detikke åpningfor i dag.Detåpnesogsåfor atdetkangis tillatelsetil
bruksendringav eksisterendebygninger.

Plantelivet:Det ergjort etdirekte unntakfor skånsomtuttakav lauvtrevirkepåprivatgrunntil
egetbruketterforvaltningsplan.Detteer eninnstrammingi forhold til deeksisterende
landskapsvernområdenedadisseforskrifteneikke siernoeomforvaltningsplan,menen
liberaliseringi forhold til eksisterendeverneforskrift for nasjonalparkenognaturreservatene.
Kulturminner.Heledetteavsnitteternytt, og det sierat kulturminnerer fredetmotskadeog
ødeleggelse,samtat løsekulturminnerikke skalfjernes.Det kangis till atelsetil istandsetting,
vedlikeholdogskjøtselavkulturminner.

Ferdsel:Detteavsnittetinneholdernoennyepunktersammenlignetmeddegamle
verneforskriftene.Det førstepunkteterorganisertferdsel,derdetstårat organisert
turvirksomhettil fotser tillatt sålengenaturmiljøet ikke blir skadelidende.Viderestårdetat
organisertferdselog ferdselsformersomkanskadenaturmiljøetmåhasærskilttillatelseav
forvaltningsmyndigheten.Idrettsarrangement,jakthundprøverog annenstørreorganisert
virksomheter ikke tillatt. Nærmereretningslinjerskalgis i forvaltningsplan.Detteerenliten
innstrammingi forhold til dagensforskrifter,blantannetfor idrettsarrangementog
jakthundprøver.Syklingogorganisertbrukavhester tillatt påveier,samttraseersomer
godkjentfor slik bruk i forvaltningsplanen.For sykkelerdetenliten innstramming
sammenlignetmeddagensforskrifter,mensdetfor bruk av hester likt (organisertferdsel)og
litt oppmykingfor privat brukav hest.

Motorferdsel:Somdirekteunntakerdettatt inn etpunktsomåpnerfor motorisertferdseli
forbindelsemeddrift ogvedlikeholdav eksisterendekraftanlegg.I dagensverneforskrifterer
detkunåpningfor å gi dispensasjonfor transport av varerog materialertil hytteri marsog
april. Detteerunikt for Saltfjellet,ogdet foreslåsatdennebegrensingentasut.

Forurensing:Dettekapitleteroppdateretterdagenslover og forskrifter,noesomførertil en
liten innstrammingnårdetgjeldernedgravingavavfall vedhytter.Inn underforurensing
kommerogsåstøy,oggjennomdetteer motordrevet modellfly, motordrevetisboro.l. forbudt.

2.1.9 Samlet vurdering av avgrensning
Denavgrensningsomnåforeslåsmedbakgrunni revisjonenvil medføreenreduksjoni vernet
arealpåXX km2, dettepga.atdettasut areallangsvei og jernbane.Nytt arealsomverneser
påXX km2 i Bodøkommune(Havvamåhke).Samtidigforegårutvidelsesarbeideti Ranaog
Rødøy,seegetdokument.Her foreslårFylkesmannenenutvidelsetilsvarendeXX km2 i
tillegg til etnytt landskapsvernområdepåxx km2.Det foreliggeralternativeforslagfra
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arbeidsutvalgetsomkanmedførereduksjoni foreslåttvernetareal.MedFylkesmannens
forslagvil totalt vernetarealøkemedXX km2.

Avgrensningenvil nåbli helhetligog særligutvidelseni RanaogRødøyforenklergrensene.
Det vil bli enklereå forholdesegtil verneforskriftenedadeerensfor heleområdet.Totalt
menerFylkesmannenat planenmedførerenforenklingog brukertilpasning.
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DELB

Forslag til avgrensning, verneform og forskrift
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3 Forslag til avgrensning, verneform og forskrift–
tilrådning fra Fylkesmannen
Dettekapitteletpresentererforslagettil ny avgrensningav Saltfjellet-Svartisennasjonalpark
medopphevingav to landskapsvernområderog naturreservat.For kart sedel C vedlegg1. Det
foreliggerogsåalternativeforslagfra arbeidsutvalget.

3.1 Valg av verneform
Arbeideterstartetoppmedhensiktå revidereSaltfjellet-Svartisennasjonalparkog tilliggende
verneområder.De treverneformenenasjonalpark,landskapsvernområdeog naturreservater
representerti området.Det ernaturmangfoldlovens§ 33og §§35-37somregulererverneform
og innholdi vernet.

Nasjonalparker(nml § 35)opprettesfor åsikrestoreområderutentungeinngrepsom
inneholdersæregneeller representativeøkosystemereller landskap.Saltfjellet-Svartisener
ansettsomet «typeområde»for nasjonalparker dadenoppfyller allekriterienefor en
nasjonalparkog kanskjeerNorgesmedsvariertenasjonalpark.Meddeforeslåtteutvidelsenei
RanaogRødøyogendringeneav landskapsvernområdenevil dettebli endatydeligere.

Landskapsvernområder(nml § 36)etableresfor åsikrenatur-ellerkulturlandskapav
økologisk,kulturell elleropplevelsesmessigverdi, eller somer identitetsskapende.Til
landskapetregnesogsåkulturminnersombidrartil landskapetsegenart. Denneverneformen
gir ikke et vernav vegetasjonenut overdet somkanpåvirkelandskapsbildet.Saltfjellet-
Svartisenharviktige naturområdermedsærligstorbevaringsverdi,for eksempelStormdalen.
Det finnesogsåtydeligekulturlandskapselementer,kulturmiljø av bådesamiskeog ikke-
samiskopprinnelse.HernevnesspesieltfjellgårdeneBredekog StormdalenogSaltfjellet
(Lønsdal– Bolna,jf. kartleggingav kulturminner).

Naturreservat(nml § 37) etableresfor å sikreområdersom
a) inneholdertruet,sjelden ellersårbarnatur,
b) representererenbestemttypenatur,
c) påannenmåteharsærligbetydningfor biologiskmangfold,
d) utgjørenspesiellgeologiskforekomst,eller
e) harsærskiltnaturvitenskapeligverdi.

Somnaturreservatkanogsåvernesområdersom eregnettil vedfri utvikling elleraktive
gjenopprettingstiltakå få verneverdiersomnevnt.

Naturreservatbenyttesfor vernav bestemteformål somfor eksempelskogreservat,
myrreservateller fuglereservat.Dersomdenaturfagligeverdieneer storekannaturreservat
opprettesfor å ivaretaspesifikkenaturverdierogsåi områdermedomfattendeinngrep.
vernebestemmelsenei naturreservater”skreddersys”dafor å sikrekonkrete,beskrevne
verneverdier.Naturreservaterdenstrengesteverneformenetternaturmangfoldloven.
Friluftsliv, landskapogkulturminnerer ikke endel av formåletvedslike fredninger.Store
deleravnasjonalparkenkanforsvarevernestatus naturreservat,menandrebrukerinteresserog
områdenesstørrelsetilsier at nasjonalparker besteverneform.
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Fylkesmannensanbefalingerat Gåsvatnanlandskapsvernområde,Saltfjellet
landskapsvernområdeogSemska-Stødinaturreservatopphevesog innlemmesi enstor
sammenhengendenasjonalpark.Samtidiglages enkorridor langsE6og jernbaneover
Saltfjelletslik atvedlikehold og nødvendigetiltak tilknyttet dissestoreinngrepeneikke er
avhengigav tillatelsefra vernemyndighetene.

Arbeidsutvalgetsvurderinger

3.2 Forslag til avgrensning med begrunnelse

3.2.1 Kriterier for avgrensning
GjennomNasjonalparkplanenognaturmangfoldlovens§§ 33og 35er detklargjort hvilke
verdiersomskalvektleggesved etableringav nasjonalparkergenerelt.Disseergjengitt i
kapittelFeil! Fant ikke referansekilden.. Ytre avgrensningfølger i hovedsaktidligere
etablertevernegrenser.

3.2.2 Verneareal

3.2.3 Konkret avgrensning
Nedenforfølgeretkonkretforslag til ny Saltfjellet-Svartisennasjonalpark.For beskrivelserav
områdenesomomfattesav utvidelsei RanaogRødøyvisestil egetdokumentomdenne
verneplanen.

Det foreslåsenutvidelsepå1,4km2. Utvidelsener foreslåtti Bodøkommunei et områdesom
kallesHávvamåhkke.DenneutvidelsenerdiskutertmedStatskogsomergrunneieri området,
og avgrensningener justerti forhold til eksisterendeinngrepogStatskogsønskeromå sikre
mulighetfor drift avmarmor-ressursen.Det erherforeslåttetkompromissmellomvernog
ikke-vern.Fylkesmannenvil kommetilbaketil vurderingavmiljøverdiervedeneventuell
planleggignav drift av marmorressursenogdenneverneplanener ikke en
forhåndsgodkjenningav inngrepi området.

Totalt vil forslagetinnebæreenutvidelseavnasjonalparkenpåtil sammenXX km2. detteda
to landskapsvernområderog to naturreservatinnlemmesi nasjonalparken.Likevel reduseres
totalt arealmedom lag xx km2 dadettasut enkorridor langseksisterendeinngrep,E6og
jernbane.

Henvisningenetil geografiskepunkterog navni gjennomgangennedenforforholdersegtil
N50 (M 711)kartenefra Statenskartverk. Kart medplangrenseog forslagtil ny
nasjonalparkgrensefinnesi del C vedlegg1.

Beskrivelsenav grenseforslageterdelt oppi delområder.
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Strekning – Nordfjorden (Rødøy) via Nordre Glomvassfjellet
(Meløy)til Ramsgjeldalen (Beiarn)

Figur 1 Strekning uten endringer i nasjonalparkgrensenNordfjorden (1) via Nordre Glomvassfjell (2) til
Ramsgjeldalen(3).

Det foreslåsingenendringpådennestrekningen.Grensenerhertrukketmotstoretyngre
inngrep.Denneavveiningenble gjort i forbindelsemedvedtakomverni 1989.Det er i
hovedsakinngrepi forbindelsemedutbyggingaavStorglomvatnetog overføringslinje(420
kV) somharbestemtgrensenframtil Ranreisdalen.Derfrafølgesgrensenmellomstatog
privat fram til nordsidaav Tollådalenhvor etmindreområdepåprivatgrunninngårI
Tollådalenvardetet innspill påå endregrensenpågrunnav tilgangtil vedskogmedtraktor.
Detteinnspilleter ikke imøtekommet.Videre følgesgrensenstat/privatøstfor
Ramsgjeltinden.Deretterinn påprivatgrunntil grensenfor eksisterendenasjonalparkbryter
østover.
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Ramsgjeldalen (Beiarn) til Austerelva (Bodø)

Figur 2 Strekning fra Ramsgjeldalen(1) til Austerelva (2) Eksisterendeyttergrensefor Gåsvatnan
landskapsvernområdeforeslåsendret til nasjonalparkgrense.Det foreslåsikke endringer i traséen.

Det er ikke kommetinn innspill somtilsier endringi avgrensningpådennestrekningen.
Fylkesmannener hellerikke kjent medinngrepeller registreringersom tilsier endringav
grensen,meni ogmedforslagomendringav Gåsvatnanlandskapsvernområdetil
nasjonalparkvil grensenendrestil nasjonalparkgrense.
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Hávvamåhkke (Bodø/Saltdal)

Figur3 Etter samtykke fra Statskogforeslåsutvidelsemellom punkt 1 og 2. Tykk rød strek er eksisterendegrensefor
Gåsvatnanlandskapsvernområde.Tykk grønn strek er foreslått utvidelsemellom punkt 1 og 2. Tynn rød strek er
forslag til utvidelseslik denneble presentert i oppstartsmelddingen.

Hávvamåhkeeret særligviktig våtmarksområdemedstoreverneverdierbådetilknyttet fugl
og botanikk.Dagensgrensefor Gåsvatnanlandskapsvernområdegåri rett linje fra punkt1 til
2 i kartutsnittet.Grenseutvidelsenerdigitalisertpåbakgrunnavøkonomiskkartverkog
ortofoto.Frapunkt1 foreslåsny grensei østligretning til fastbergpåøstsidenav Austerelva.
Deretternord-østligretningtil nordligstepunktpåliten berggryggvestfor Olavatnet.
Verneområdetvil dafå meddesærligviktige myrområdenelangsAusterelvasmeandre.
VidereogsåmyrdragetmotOlavatnetmedto mindretjern.Grensenknekkersåi sørsør-østlig
retningtil punkt2 i kartutsnittetog følgersåeksisterendegrensesørover.Avgrensingensikrer
ikke alle viktige våtmaarksbiotoperi området,mendeviktigste områdenelangsAusteralvas
løp sikres.
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Hávvamåhkke (Bodø) – Nonshågen (Saltdal)

Figur 4 Strekning fra Havvamåhke(1) til nonshaugen(2) i Saltdal kommune.Det foreslås ikke endringer på denne
strekningen

FraReinsosthellarenfølgeseksisterendegrensefor Gåsvatnanlandskapsvernområde.Grensen
foreslåsgjort omtil grensefor nasjonalparken.Det foreslåsellersingenendringer.

I Tømmerdalen,punktA til B i kartutsnittet,hargrunneiernemedstøttefra Saltdalkommune
foreslåttendringav verneområdetslik atgrensenfor vernetfølgergrensenmellomstatog
privat.Dettemedføreratet områdepåomlag 0,4m2 avvernes.Bakgrunnenfor forslageter
ønskefra grunneierneomå byggehytteri området,samtat demenergrensenble trukketslik
dener i dagutenbegrunnelse,altsåat detvar tilfeldig atdereseiendomble berørt.I kongelig
resolusjonfra 1989ergrensedragningomtalt.Her refererestil atgrunneiereogSaltdal
kommunemenerat grensenburdetrekkesmellomprivatog statliggrunn,og ogsåat
Jarbrufjellgårdburdeholdesutenforvernet.Fylkesmannenkommentererdettei kongelig
resolusjonslik: Fylkesmannenhar i Saltdalkommuneforeslåttengrensejusteringmotøst,men
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finnerdetikketjenlig å følgegrensenmellomstatligogprivat grunn.Jarbrufjellgårdener
vanskeligå ta ut avverneområdetpgaarronderingsmessigeårsaker,mentilrår tilpasningerved
utformingenavvernebestemmelsene.Det framgårellersavkongeligresolusjonatmanerbevisst
atprivatearealerblir vernet.Direktoratetskriveromdetteatdetbareer småarealerprivat grunn
somer berørtogsværtlite avdetteer jord- ogskogbruksarealer.Direktoratetunderstreker
imidlertidat selvomdeprivatearealeneer småutgjørdelikevelvernemessigsettviktige
elementeri nasjonalparken.Spørsmåletomendring,slik Tømmerdalengrunneierlagharframsatt,
fremstårderforsomenreinomkampomnoesombleavgjorti 1989.Fylkesmannenserat detfor
grunneiernevil kunneoppfattespositivtatdettearealetavvernes.Verneverdienei Tømmerdalen
er imidlertidstoreknyttettil atdeterkalkberggrunnsomgir rike kalkskogerogmyrområder.
Hvor avgrensingenburdegåttvil nokkunnediskuteresavhengigavhvamanleggervektpå.I
forholdtil verneverdienekunnenokgrensenværttrukketendalengernedmotdalbunnenda
skogsområdeneersærligrike i detteområdet,ogdetutelukkendeer kalkgrunn.Ut fra
grunneiernesinteresserkandentrekkeslengeropp.Detersnakkomåflytte grensen100-250m
sørvestoverpåen2,6km langstrekning.Detteutgjøretarealpå0,4km2. Av verneverdiervil
Tverrlimyravedengrenseendringbli utenvernetternaturmangfoldloven.I følgeAR5 fra Skog
ogLandskapernestenheleområdetsomønskestattut skogav lav bonitet.Deterderforlite
skogbruksverdierpådettearealet.Hyttebyggingerbegrunnelsenfor ønsketomgrenseendring.
Deter lagtut etområdei kommuneplanensarealdelutenforlandskapsvernområde,påsamme
felleseiemedåpningfor hytter.Tømmerdalengrunneierlagmenervernethindretytterligere10
hytter.Fylkesmannenmenerdetikke er ønskeligmedytterligerehyttebebyggelsei områdetog
menerdeter engodavveiningmellombrukogverni området.

Nonshågen (Saltdal) – Lønsdal (Saltdal)

Figur 2 Pådennestrekningen foreslåsendring ved at grensenflyttes vekk fra jernbanen.

FraNonshågengårdagensgrensei sørøstligretning til sørendenav Vargholajernbanetunell.
Detteernordligstepunkt i Saltfjelletlandskapsvernområde.Nasjonalparkgrensengårherfrai
sørligretningtil Nertinden.Da Saltfjelletlandskapsvernområdeforeslåsinnlemmeti
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nasjonalparkenvil grensenmellomlandskapsvernetognasjonalparkenoppheves.Ny
nasjonalparkgrenseforeslåsderforå følgejernbanenmotLønsdal.Forå gjøreforholdet
mellomnødvendigetiltak langsjernbanenog hensynettil nasjonalparkensmidigereforeslåså
flytte grensenbort fra jernbanetraséen.Grensenforeslåsflyttet omkring100m, noe
varierendeut fra terreng,fastepunkteroggjenkjenneligegrenser.Dettevil gi plassfor
nødvendigutbedring,sikringstiltak og vedlikeholdav jernbanen,samtidigsom
saksbehandlingenhosnaturvernmyndighetenreduseres.

Følgendegrenseforeslås(navnog høyderfra ØK-kartverk):FraNonshaugentrekkesgrensen
i sørøstligretningtil Notiselvapåomtrentkote300.Derfrai sørøstligretningtil markert
knauspåomtrentkote325nordvestfor Tjukkskogen.Derfrafølgesomtrentretningenav
jernbanentil dennesvingernoemersøroversørfor Falleliasdalen.Knekkpunkteter lagt til
bergi dagenvedkote385.Der dreiergrensennoemersøroveri rett linje til bergryggpåkote
335.Deretterytterligeresørovertil midt påbergryggvedtunnelti påcakote390.Herdreier
grensenendanoesørovertil det nordligstepunktetpåenmarkert bergknausnordfor rotelva
ca130m fra jernbanelinja.Herdreiergrensennoemerøstligretningtil bergknauspåsørsiden
av Hak-bekkenomtrentpålinje medKjemågastasjon. Deretteri sørøstligretningtil punktpå
Kjemågasøstrebredd.Derfradreiesgrensenmer østligtil punkderettertil markertbergknaus
påryggensomgårnedmot jernbaneoverbyggetved Kjemånasentunell.Deretteri nordøstlig
retningtil punktpåKjemånasenpåkote465.Herfra i sørøstligretningmarkertbergknauspå
sørsidenav bekkefarvedVakkerskogen.Derfra i noemersørligretningtil bekkensomrenner
nedtil rasoverbyggoverjernbanen.Pådennemåtenvil flomforebyggingherkommeutenfor
nasjonalparken.Avstandentil jernbanelinjavil herværeomkring250m. derettersørøstlig
retningtil punktpåomkringkote 520.Deretternestensørligretningtil rygg påomkringkote
515sørøstfor lite tjern.Pådennestrekningenvil dettemedføreat hytte,gnr76bnr18, ikke
lengerligger innenforetvernetområde.Ogsåkulturminnerknyttet til jernbanenskrigshistorie
faller utenforvernetområde.Deretteri sørligretningtil eksisterendegrensefor Saltfjellet
landskapsvernområdekryssesi enavstandpåca.100m fra jernbanen.Pådennestrekningen
vil dettemedføreat hyttepågnr76 bnr1 fnr 51 ikke lengerligger i vernetområde.Videre
følgeseksisterendegrenserundtpukkverkettil et punktomkring100m fra jernbanelinja.
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Lønsdal Stasjon (Saltdal) – Stokkabekken (Rana)

Figur 3 Foreslått avgrensningav koridor langsE6 og jernbane over Saltfellet. Tykke blå streker er forsalg til ny
avgrensning.

Frapunktvedpukkverkettrekkesgrensensørvestovertil punkt541(1:50000)påMattis-
Larsahaugen.Derettersørligretningtil punkt568 (1:50000)og derfratil liten høydesørvest
for bygning/mast.Pådennestrekningavil avstandenfra jernbanenvariereganskemyefra 30
m til 250m. Derettersørvestligretningtil eksisterendegrensefor Saltfjellet
landskapsvernområdekryssesmellomRauelvaog Sørelva.Pådennestrekningenvil dette
medføreat bygningenepågnr 76bnr17,gnr 76bnr1 fnr 224oggnr 76bnr2 ikke ligger
innenforvernetområdelenger.Derfrafølgeseksisterendegrensetil sørsidenavGolanhøgda
hvorgrensentrekkessør-sørvestovertil elvekryssi Svartbekkennordfor Semska.Deretter
trekkesgrensenrundtreinslakteriet slik atdebygningsmessigeinstallasjoneneherikke lenger
ligger innenforvernetområde.Delerav gjerdetraséenevil fortsattliggeinnenforvernet
område.Dissevil kunnevedlikeholdesutensøknad,jf. forskriften.Endringogutvidelsemå
omsøkes.Grensentrekkesdai vest-sørvestligretningtil Navnlauselva.Derettersørøstlig
retningtil punkt683.Videresørovertil sørvestligebreddavet lite tjern. Deretterfølges
vestsidenavgammeltraséfor E6 til denneer omlag 100m fra dagensE6Deretteromlag
100m fra E6via etparpunkterforbi Semskatil Sukkertoppen.Deretteri sammeretningtil
traséfor gammelE6.Dennefølgesvideretil eksisterendegrensefor Saltfjellet
landskapsvernområdekryssesvedStokkabekken.Denneavgrensningeninnebærerat de
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kjenteoffersteinenepåSaltfjelletblir liggendei et områdesomikke er vernetdadeligger
mellomgammeltraséfor E6 og jernbanen.

Stokkabekken (Rana) – Bjøllåga (Rana)

Figur 4 Det foreslåsikke endringer i trasé fra E6 til Bjøllåga

Her følgeseksisterendegrensevestovertil Bjøllåga.Ingenendringerut overatgrensenfor
landskapsvernområdetgjøresomtil nasjonalparkgrense.

Bjøllåga (Rana) – Nordfjorden (Rødøy)
For grensebeskrivelserogendringerpådennestrekningenvisestil dokumentetomutvidelse
av Nasjonalparkeni Ranaog Rødøy.
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Nasjonalparkens østre del med utgangspunkt i Stokkabekken
(Rana)

Figur 5 Oversikt over grenseforslagfor nasjonalparkenøst for E6. Semska-Stødi naturreservat foreslåsopphevetog
innlemmet i nasjonalparken. Bortsett fra langsE6 og jernbanenfølgeseksisterendegrensefor Saltfjellet
landskapsvernområde.

Eksisterendegrensefor Saltfjelletlandskapsvernområdefølgesfra StokkabekkenpåE6
østsidemedstartøstfor kraftlinje (22kV) østfor E6.Det leggesinn enavstandpå10m fra
senterlinjatil kraftlinja for at ryddebeltetlangs linja ikke skalværeinnenforverneområdet.
Fradettepunktetfølgeseksisterendegrenseøstovertil riksgrensen,riksrøys227ved
Nasafjellet,deretternordoverlangsriksgrensentil riksrøys232vedNjallávarddoi Saltdal
kommune.Deretterfølgeseksisterendegrensefor Saltfjelletlandskapsvernområdetil denne
møterJunkerdalsuranaturreservatog videretilbaketil grensenfor Dypennaturreservat.
Videretil Lønselva,og langsLønselvasøstrebreddtil elvakryssesvedelvmøtevedSørelva.
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Pådennestrekningenforeslåsingenendringerut overat grensengjøresomtil
nasjonalparkgrense.

FraSørelvatrekkesgrensenettersammeprinsippsompåvestsidenav jernbaneog E6,nemlig
at flest mulig tekniskeinngrepfaller utenforvernetsamtat detlagesenbuffersonemot
jernbaneogE6 påomlag 100m. FraSørelvatrekkesgrensentil nordendenav lite tjernog
derettersørovermotLønselvavia to punkt.Deretter følgesLønselvasvestrebredd.Dagens
grensefor Semska-Stødinaturreservatkryssesnordfor Adamsvollen.Det er,etter
Fylkesmannensvurdering,viktig atelvai størstmulig gradligger innenfordeverna
områdene,særligi Semska-Stødinaturreservat.Lønselvaharstorelandskapsmessigog
økologiskfunksjoni områdetog eret sentraltelementi verneverdiene.Dettebetyrat
vernegrensenflerestederblir liggendei grensen for jernbanendadenliggerhelt i elvebredden
pådelerav strekninga.Omkring800m nordfor elva fra Semskdalener verneverdienesåstore
at detikke erønskeligå reduserevernetareali detsomtidligerevarSemska-Stødi
naturreservatogderforfølgesjernbanelinjasørovertil kommunegrensenRana/Saltdal.
Grensenfølgerhereiendomsgrensenfor jernbanevektseiendompåøstsidenav linja framtil
dagensgrensefor Semska-StødibrekkerøstoverpågrensenmellomSaltdalogRana
kommuner.Herfraetableresny grensefor nasjonalparkensørover.Ny grensefølgeri sørøstlig
retningtil punktøstfor etablert steinbruddvedStødidadetteeret inngrepsomikke hører
hjemmei ennasjonalpark.Derettersørvesttil et punktomlag 100m østfor E6.Deretteri en
avstandpåomlag 100m til nordøstligstepunktpådagensgrenserundtPolarsirkelsenteret.

SlitasjenrundtPolarsirkelsenteretersåstoratdetvisesgodtpåflyfoto. Fylkesmannenvil
drøftemedarbeidsutvalgethvordangrensenbørtrekkesher.

Derettertil kraftlinja (22 kV). Dennefølgessørovertilbaketil Stokkabekkeni Ranakommune

3.3 Arealregnskap
Strekning Areal avvernet Arealutvidelse Totalt

strekningen

3.3 Navnsetting
Fylkesmannenforeslåratnytt nasjonalparkenblir hetendeSaltfjellet-Svartisennasjonalpark.
Fylkesmannenvil drøftemedarbeidsutvalgetomdetbørværeet samiskparallellnavnoghva
deti såfall børvære.

Side 182



Utkast til verneplan utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjo nalpark – møte i
arbeidsutvalget mars 2013 Side 29

4 Forslag til forskrift med kommentar

SevedleggXX for nåværendeforskrift for nasjonalparken.

Det er tatt utgangspunkti forskriftsmalenefra DN. Det er lagt vektpåå gjøretilpasningersom
ivaretarspesiellebestemmelsersomer i eksisterendeverneområderog somønskesvidereført,
samtå imøtekommehøringspartenederdetlar seggjøreinnenforhandlingsrommeti
lovverket.Det er lagt vektpåå lagebestemmelsersomivaretarverneverdiene,samtidigsom
ulempenfor brukerneogarbeidsbelastningen for forvaltningenblir minstmulig.

Gjennomgangenav forskriftenbør lesesparallelt medkommentarenesomfølgerbak
forskriftenfor å få medvurderingenesomligger bakforslaget.Fotnotene i forskriftsteksten
vil bli tatt ut i denendeligeforskriftenvedvedtak.

4.1 Forslag til forskrift for Saltfjellet � Svartisen nasjonalpark

Fastsattvedkongeligresolusjon..........................medhjemmeli lov 19. juni 2009nr. 100om
forvaltningav naturensmangfold(naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 35og § 62. Fremmetav
Miljøverndepartementet

§ 1. Formål
FormåletmedSaltfjellet-Svartisennasjonalparkerå bevareet stortog vakkertnaturområde
sominneholdersæregneogrepresentativeøkosystemerog landskapog somer utentyngre
naturinngrep.

Nasjonalparkenskalsikrevariasjonsbreddenavnaturtyperog landskapi et naturgeografisk
sentraltområdedervariasjonenei naturforholdeneersærligmarkertogverdifull. Her finnes
nord-og sørgrensenfor enrekkearter.Områdeter rikt påbotaniskinteressantearter,oger
ogsåetkjerneområdefor den norskefjellrevbestanden.

Saltfjellet-Svartisenivaretarstørreintakteøkosystemersomdenmegetproduktive
Stormdalen,deviktige våtmarksområdeneKrukkimyrene,Semska-Stødi,Hávvamåhkeog
Riebbievaggiogdebotaniskmegetrike områdenei Kvitbergetog Skjevlfjell. Landskapeter
variertog storslåttognasjonalparkensikrerområderfra fjord til fjell i Nordfjorden,og fra
kyst til innland.Nasjonalparkenskalogsåsikreetav Norgesstørsteisbremassiver,Svartisen,
interessanteavsmeltningsområderog glasialeløsmasseavsetninger.

Saltfjellet– Svartisenskalogsåbidratil å sikredelerav kjerneområdetfor norskegrotteog
karst-forekomster,herunderPikhågan,Jordtullasystemet,MarmorslottetogJarbrudalenmed
Russåga,Norgesstørsteuregulerteunderjordiskeelv.

I tillegg skalnasjonalparkensammenmedMelfjordenlandskapsvernområde,Storliaog
Dypennaturreservaterbidratil å bevareet sammenhengendenaturområdesomogså
inneholdermangesamiskeog andrekulturminner.

Allmennhetenskalgis anledningtil uforstyrretopplevelseavnaturengjennomutøvelseav
naturvennligogenkeltfriluftsliv medlitengradav teknisktilrettelegging.

Formåletomfatterogsåbevaringavdetsamiskenaturgrunnlaget
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§ 2. Geografisk avgrensning
Nasjonalparkenberørerfølgendegnr/bnr:

Beiarnkommune:
Bodøkommune:
Meløykommune:
Ranakommune:
Rødøykommune:

Nasjonalparkendekkeret totalarealpåca2 846km²,hvoravca7 km² er sjøareal.

Grensenefor nasjonalparkenfremgåravvedlagtekart i målestokk…………., datert
Miljøverndepartementet............20......De nøyaktigegrensenefor nasjonalparkenskal
avmerkesi marka.Knekkpunkteneskalkoordinatfestes.

Verneforskriftenmedkart oppbevaresi Beiarn,Bodø,Meløy, rana,rødøyogSaltdal
kommuner,hosFylkesmanneni Nordland,i Direktoratetfor naturforvaltningog i
Miljøverndepartementet.Det sammegjelderjordskiftekartetsomlagesettergrensemerking.

§ 3. Vernebestemmelser

I nasjonalparkerskalingenvarigpåvirkningav naturmiljøellerkulturminnerfinnested,med
mindreslik påvirkningerenforutsetningfor å ivaretaverneformålet.

1. Landskapet

1.1Vern mot inngrep i landskapet
Områdeter vernetmot inngrepavenhverart,herunderoppføringav varigeellermidlertidige
bygninger,anleggog innretninger,hensettingav campingvogner,bobilerog maskiner,
etableringavoppdrettsanlegg,opplagav båter,gjerding,vegbygging,bergverksdrift,
vassdragsregulering,graving,utfylling oghenleggelseavmasse,sprengingboring,brytingav
stein,mineralerog fossiler,fjerningav størresteinog blokker,fjerningog ødeleggelseav
biologiskoggeologiskmateriale i grotter,mineralereller fossiler,dreneringog annenform
for tørrlegging,nydyrking,bakkeplanering,fremføring av luft- og jordledninger,byggingav
bruerog klopper,oppsettingav skilt, opparbeidingog merking av stier,løypero.l.
Opplistingenav tiltak er ikke uttømmende.

Det erheller ikke tillatt å utføreforundersøkelserfor tekniskeinngrepsomvesentligkan
endrelandskapetsartellerkarakter.

1.2Bestemmelsenei pkt. 1.1er ikke til hinder for:
a) vedlikeholdav bygninger,anleggog innretningersomikke førertil bruksendring.
Vedlikeholdskalskje i samsvarmedlokal byggeskikkog tilpasseslandskapet.Vedlikehold
omfatterikke ombyggingellerutvidelse.
b) vedlikeholdav stier,skiløyper,skilt, bruerog liknendei samsvarmedforvaltningsplan.
c) Oppsettingavmidlertidigegjerderi landbruketog reindriftasomskalståensesong.
d) Lagringav stolperognetting/duki forbindelsemedgjerdingi jordbruk eller reindrift.
e) Vedlikeholdav vei til Nordlundgårdav Jarbrufjelli henholdtil forvaltningsplan.
Vedlikeholdinnebærerikke opprustningtil annenveiklasse.
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1.3Forvaltningsmyndighetenkan gi tillatelse til:
a) ombygging
b) mindreutvidelseavbygninger,eller oppføringav frittståendebygningsomkun skal
benyttestil uthus/utedo
c) gjenoppføringav bygninger,anleggog innretningersomergåtttaptvedbranneller
naturskade.
d) byggingav bruerog leggingavklopper.
e) oppsettingavskilt ogmerkingav stier.
f) ombyggingog oppsettingavgjerder.
g) oppføringav bygninger,anleggog innretningersomer nødvendig for utøvelseav reindrift.
h) bruksendringaveksisterendebygninger.
i) riving av gamlebygninger,anleggog innretningerog oppføringav nyemedsamme
størrelseog for sammebruk.
j) oppføringav nødvendigenavigasjonsinstallasjonerogandrefarledstiltakfor å trygge
ferdselentil sjøs.
k) Envissopprustingav veientil Nordlundgårdav Jarbrufjell.
l) nødvendigetiltak og innretningerpåprivat grunnfor utøvelseav tradisjonell landbruksdrift

Ombygging,utvidelseog nybyggskalskjei samsvarmedlokal byggeskikkog tilpasses
landskapet.

2. Plantelivet

2.1Vern av plantelivet.
Vegetasjon,herunderdødebuskerog trær,er vernetmotall skadeog ødelegging.Særmerkte
og dekorativetrær,oghuletrærog stammerellers, somermedpååpregelandskapetmåikke
felleseller fjernes.Plantingellersåingav trærogannenvegetasjoner forbudt.

2.2Bestemmelseni 2.1.er ikke til hinder for:
a) beiting.
b) skånsombrukav trevirketil bålbrenning.
c) plukkingav bærogmatsopp.
d) plukking avvanligeplantertil egetbruk.
e) skjøtselav innmarkpåNordlundgårdav Jarbrufjell, Bredek,Stormdalengårdog Granneset
f) uttakavplantefeltogskånsomtuttakav lauvtrevirkepåprivatgrunntil egetbruketter
retningslinjeri forvaltningsplan.

2.3Forvaltningsmyndighetenkan gi tillatelse til:
a) Hogstavvedtil hytterog gammeri nasjonalparken.
b) annetuttakav trevirke

2.4Regulering av beiting:
Direktoratetfor naturforvaltningkanvedsærskiltforskrift forby beitingsomkanskadeeller
ødeleggenaturmiljøet.

3. Dyrelivet

3.1Vern av dyrelivet.
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Dyrelivet,herunderhi, reir, hekke-,yngle-oggyteplasser,er vernetmotskadeogunødvendig
forstyrrelse.Utsettingav dyr pålandog i vatner forbudt.Direktoratet for naturforvaltning
kan,ut fra verneformåletellerbehovetfor referanseområderdervanlig jakt ikke forekommer,
bestemmeat dyrelivet i heleellerbestemtesoneravverneområdetskalværetotalfredetmot
slik jakt. Direktoratetfor naturforvaltningkan påsammemåteunntaenkeltearterfra vanlig
jakt.

3.2Bestemmelseni pkt 3.1er ikke til hinder for:
a) Jakt,fangstog fiske i samsvarmedgjeldendelovverk.
b) skadefellingav storerovdyr i samsvarmedgjeldendelovverk

3.3Forvaltningsmyndighetenkan gi tillatelse til:
a) utsettingav fisk fra lokalefiskestammerhvordetteergjort tidligere.

4. Kulturminner

4.1Vern av kulturminner
Kulturminnerskalbeskyttesmotskadeogødeleggelse.Løsekulturminnerskalikke flyttes
eller fjernes.

4.2Forvaltningsmyndighetenekan gi tillatelse til:
Istandsetting,vedlikeholdog skjøtselav kulturminner.

5. Ferdsel

5.1Generelt om ferdsel
All ferdselskalskjevarsomtog ta hensyntil vegetasjon,dyreliv ogkulturminnerog tamrein

5.2Organisert ferdsel
Bestemmelsenei denneforskriftener ikke til hinderfor organisertturvirksomhettil fotsså
lengenaturmiljøetikke blir skadelidende.

Organisertferdselog ferdselsformersomkanskadenaturmiljøetmåhasærskilttillatelseav
forvaltningsmyndigheten.Idrettsarrangement,jakthundprøverog annenstørreorganisert
virksomheter ikke tillatt. Nærmereretningslinjergis i forvaltningsplan.

5.3Sykling ogorganisert bruk av hest
Syklingog organisertbrukav hester tillatt påveier,samttraseersomer godkjentfor slik bruk
i forvaltningsplanen.

5.4Regulering av ferdsel
InnenfornærmereavgrensadeleravnasjonalparkenkanDirektoratetfor naturforvaltningved
særskiltforskrift regulereeller forby ferdselsomkanskadenaturmiljøet.

5.5Omleggingav stier
Av hensyntil naturmiljøetog kulturminnerkanforvaltningsmyndighetenleggeomeller kreve
fjernetmerkingav stierog løyper.

5.6Generelleunntak for ferdsel
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Reglenei punkt5 gjelderikke ferdselvedgjennomføringav militæroperativvirksomhetog
tiltak i forbindelsemedambulanse-,politi-, brannvern-,rednings-ogoppsynsvirksomhet,
samtgjennomføringav skjøtsels-og forvaltningsoppgaverbestemtav
forvaltningsmyndigheten.

6. Motorferdsel

6.1Forbud mot motorferdsel
Motorferdseltil lands,til vannsog i lufta under300meterfra bakkener forbudt.Med landing
menesherogsåhentingog bringingav passasjereroggodsselvomlandingi egentligforstand
ikke skjer.

6.2Bestemmelseni pkt 6.1er ikke til hinder for:
a) motorferdselvedgjennomføringav militær operativvirksomhetog tiltak i sambandmed
ambulanse-,politi-, brannvern-,rednings-ogoppsynsvirksomhet,samtgjennomføringav
skjøtsels-og forvaltningsoppgaverbestemtav forvaltningsmyndigheten.Bestemmelsen
gjelderikke øvingskjøring.
b) nødvendigbrukav beltekjøretøypåvinterførei forbindelsemedutøvelseav reindrift.
Leiekjørerfor reineiereller reindriftsansvarlig måmedbringeskriftli g dokumentasjon/avtale
medoppdragsgiverfor at kjøringenskalværelovlig.
c) motorferdselfor uttransportav syke/skaddebufeog tamreini medholdav lov om
dyrevelferd.Kjøretøysombenyttes skalværeskånsomtmot markoverflaten.Det skalgis
meldingtil ansvarligoppsynfor verneområdeti forkantav kjøring.
d) ferdselmedmotordrevetbåtpåNordfjorden
e) Nødvendigmotorisertferdseli forbindelse meddrift ogvedlikeholdav eksisterende
kraftanlegg.Ferdselenbørprimærtskjemedbeltekjøretøypåvinterføre.Traseerfor slik
kjøring fastsettesi forvaltningsplan,jf. § 5.
f) Motorferdseli forbindelsemedakuttutfall påkraftlinjer ogkraftanlegg.Detskal i ettertid
sendesmeldingtil forvaltningsmyndigheten

6.3Forvaltningsmyndighetenkan gi tillatelse til:
a) øvingskjøringfor formålnevnti pkt 6.2a).
b) bruk avbeltekjøretøy påvinterførei forbindelsemedbufehold.
c) brukavbeltekjøretøypåvinterførei forbindelsemedvedhogstetterpkt. 2.3.
d) brukav beltekjøretøypåvinterføreeller luftfartøy for transportav varerog utstyrtil hytter.
e) brukavbeltekjøretøypåvinterføreeller luftfartøy for transportavmaterialertil vedlikehold
og byggearbeidpåbygninger,anleggog innretninger.
f) brukav lett terrenggåendebeltekjøretøysomikke settervarigespor i terrengeteller
luftfartøy for uttransportav felt elgog hjort.
g) bruk av luftfartøy ellermotorkjøretøypåbarmarki forbindelsemedreindrift.
h) motorferdselpåsnødektmarkfor varig forflytningshemmedetil egenhyttei samsvarmed
forvaltningsplan
i) Nødvendigtransporttil fjellgårdenNordlundavJarbrufjell.

For reindriftenleggesdetopptil enpraksismed flerårigetillatelsermedgrunnlagi godkjent
distriktsplanetterreindriftslovenslik at næringenkanutøvespåentilfredsstillendemåte.

7. Forurensning
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7.1Forbud mot forurensning
Forurensningog forsøplinger forbudt,samtlagring av materialeroggjerdeutstyro.l. All bruk
av kjemiskemidler somkanpåvirkenaturmiljøeter forbudt.

7.2Forvaltningsmyndighetenkan gi tillatelse til:
Bruk av sandog liknendetil snøsmelting.

7.3Støy
Unødvendigstøyer forbudt.Bruk av motordrevetmodellfly, motordrevetisboro.l. er forbudt.

§ 4. Generelledispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndighetenkangjøreunntakfra forskriftendersomdetikke stridermot

vernevedtaketsformålog ikke kanpåvirke verneverdienenevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyneller hensynettil vesentligesamfunnsinteressergjørdetnødvendig,jf.
naturmangfoldloven§ 48.

§ 5. Forvaltningsplan
Detskalutarbeidesenforvaltningsplanmednærmereretningslinjerfor forvaltning,

skjøtsel,tilrettelegging,informasjonosv.ForvaltningsplanenskalgodkjennesavDirektoratet
for naturforvaltning.

§ 6. Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheteneller denforvaltningsmyndighetenbestemmerkaniverksette

tiltak for å opprettholdeeller oppnådennatur-ogkulturtilstand somer formåletmedvernet,
jf. naturmangfoldloven§ 47.

§ 7. Forvaltningsmyndighet
Miljøverndepartementetfastsetterhvemsomer forvaltningsmyndighetetterdenne

forskriften.
Samiskeinteresserskal ivaretasi den forvaltningsordningsometableres.

§ 8. Rådgivendeutvalg
Detkan(skal?)oppretteset rådgivendeutvalg for forvaltningenav nasjonalparken.

§ 9. Ikrafttredelse
Denneforskrift trer i kraft straks.

4.2 Arbeidsutvalgets alternative forslag
Arbeidsutvalget(…) alternativeforslag for følgendeparagraferog punkter

5 Kommentarer til forslag til forskrift for
Saltfjellet � Svartisen nasjonalpark
Dennekommentareninneholderutdypningerav forslagtil ny forskrift for enutvidet
Saltfjellet-Svartisennasjonalpark.Begrunnelsenfor deenkeltebestemmelsenefinnesogsåi
dettekapitlet.Forskriftentarutgangspunkt i gjeldendemal for utformingav
nasjonalparkforskrifter.Disseer justertog tilpassetmedbakgrunni verneverdiene,innspill til
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arbeidet,degamleforskrifteneog forvaltningspraksis.Avvik fra malenerbegrunnet.
Oppbygningenav forskriftenfølgermalen.I henhold til nyestemalskalverneforskriftens§ 1
væreformåletmednasjonalparken,mens§ 2 ergeografiskavgrensning.Detteermotsattav
tidligerepraksis,menfår ingenbetydningfor realiteteni forskriften. Videreer§ 3
vernebestemmelsene,altsådesomdefinerer restriksjonsnivåeti nasjonalparken.
Vernebestemmelseneerbygdopptematisk.Underhvert temalistesførstforbudene,deretter
spesifikketing somlikevel er tillatt og til slutt ting detkansøkesom.

§ 1 Formålet
Formåleter førendefor forskriftsutforming,avgrensningogsenereforvaltningavområdet.
Derfor er formuleringenav detteviktig. Forskrifter ogavgrensningskalikke værestrengere
eller meromfattendeenndetsomkrevesfor å ta varepåverneverdiene.I
formålsbestemmelsenframhevesområdetsegenart/særtrekk.Nasjonalparkeropprettesmed
hjemmeli naturmangfoldlovens§ 33og 35.Det skalderforfremgåav formålsbestemmelsen
hvilke alternativi § 35 somergrunnlagfor vernet.Lovensordlydskalbenyttes.

Utgangspunktetfor utformingav formålsbestemmelsenharaltsåværtnaturmnagfoldlovens
bestemmelser,verneverdieneog formåleneslik deer i dagi Saltfjellet-Svartisennasjonalpark,
Gåsvatnanlandskapsvernområde,Saltfjelletlandskapsvernområde,Semska-Stødi
naturreservatogStorlianaturreservat.

I Saltfjelleter denstorevariasjonenog Saltfjelletsviktige funksjonsomvandringshinderog
dermedviktig sør-/nordgrensefor planterogdyr sentral.Ogsådestoregradientenesør-nord,
øst-vest,fjord-fjell og kyst-innlanderviktige elementeri Saltfjellet-Svartisensbetydningsom
viktig landskapogøkologiskområde.Landskapetoggeologiener særligvariertog
interessant.Samtidiger bremassivenesbetydning og påvirkningav landskapetbådei dagog
bakoveri tid enviktig delav verneverdiene.De storeglasialeavsetningenei områdetpådet
sentraleSaltfjelleter for eksempelenkjent ogsærligviktig verneverdi.De viktige karstog
grotteforekomsteri Saltfjelletervidereframhevet i formålet.Her finnervi blantannetdetsom
kanomtalessomtypelokalitetenfor stripekarst,Pikhågan,somerentypekarstNorgestort
setter aleneomå ha.

Nasjonalparkenerogsåviktig for friluftslivet. Friluftsliv erderfortrukket inn somendel av
verneformåletmedfokuspådetenkleog tradisjonellefriluftslivet. Saltfjellet-Svartisener
ogsåpådettepunktetsværtvariertogkompleks. Storevidevidderog fjelldaler i deøstlige
områdenetil alpineogbredekteområderi vest.Tilretteleggingfor friluftslivet er omfattende,
menlikevel begrensettil noensentrale«ferdselsårer»slik at nasjonalparkeninneholder
viktige friluftsområderbådefor detfriluft slivet somkrevertilretteleggingog for det
friluftslivet somikke ønskertilrettelegging.

Denforeslåttenasjonalparkenberørerreindriftasbruksareali SaltfjelletReinbeitedistriktog
Hestmannen-Strandtindenereinbeitedistrikt.I tillegg harflereSvenskeSamebyerbeiterettpå
norskside,østfor E6.Forslagetsøkerå utformeet vernog enforvaltningspraksissomgir
akseptablerammebetingelserfor reindrifta,samtidig somhensynettil verneverdieneblir godt
ivaretatt.Områdetsbetydningfor samiskkultur ognæringsutnyttelseer derforvektlagti
formåletgjennomat formåletogsåomfatterbevarignavdetsamiskenaturgrunnlaget.Denne
formuleringen«detsamiskenaturgrunnlaget»erenetablertformuleringsom
miljøverndepartementetog Sametingeti fellesskapharkommetfram til, og dennefølgeraltså
forskriftsmalen.Formuleringenkomførstegang inn i enverneforskriftvedvedtakom
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opprettelseav Sjunkhattennasjonalpark.I kongeligresolusjonfor Sjunkhattenskriver
Miljøverndepartementetomdennebestemmelsensomfølger:I forhold til samiskeinteresser
vil detværeviktig at natur-grunnlagetopprettholdesslik at samiskkultur og næringsutøvelse
sombyggeroppunderverneverdienekanfortsetteog videreutvikles.Det åpnesimidlertid ikke
for særskiltbruk i samiskeområder, tilretteleggingi form av nyebygningereller økt
motorferdselsomkanskadeverneverdiene.For øvrigvisesdettil naturmangfoldloven§ 14,
annetleddhvordetframkommerat detskalleggestilbørlig vektpå naturgrunnlagetfor
samiskkultur vedvedtaki eller i medholdav naturmangfoldloven,noesomogsåfølgerav
konvensjonomsivileog politiske rettigheterart. 27.

Somhelhetmenervi formålsbestemmelsennåvidereførerdesentralepunktenei
formålsparagrafeneslik vi fant dei eksisterendeverneforskrifter for Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark,Gåsvatnanlandskapsvernområde, Saltfjelletlandskapsvernområde,Semska-
Stødinaturreservatog Storlianaturreservat.Formåleter imidlertid gitt enmermoderneform,
tilpassetkravenei nml §§ 34og 35.Formåleterderfor betydeligmerspesifiktog henvisertil
noenav desentraleverneverdienesommåtilleggesvekt vedvurderingavtiltak etter
forskriften.

§ 2 Avgrensning
I denneparagrafenklargjøresdethvilke eiendommersomerberørt,og hvor forskrift og
vernekartskaloppbevares.
«Nye»Saltfjellet-SvartisennasjonalparkberørerBeiarn, Bodø,Meløy,Rana,Rødøyog
Saltdalkommuner,og beståravde«gamle»verneområdeneSaltfjellet-Svartisennasjonalpark,
GåsvatnanogSaltfjelletlandskapsvernområder og Storlianaturreservat.I tillegg er det
foreslåttutvidelseri Glomdalenog vestover motMelfjorden,vedAusterdalsvatnet,i
BlakkådalenovenfordeteksisterendeBlakkådalennaturreservat,elvestrengenei Tespaog
Bjøllågaog et områdevedHavvamåhkei Bodøkommune.Videreerdettatt ut et areali en
korridor langsE6og jernbaneoverSaltfjellet.For nærmerebeskrivelseavgrensenvisesdet
til kartoggrensebeskrivelsei høringsdokument.
Totalt landarealfor dennyenasjonalparkener2839km2. Av detteer95,5% (2712km2)
statsgrunn,og 4,5% (127km2) privatgrunn.I tillegg kommeretsjøarealpåca7 km2 i
Nordfjorden.Grensenmellomstatogprivat er fastslåttoggåttoppi allekommunene,mendet
kanenkeltestederværeuklarheteri grensenemellomprivateeiendommer.
Det finnesXX antallpunktfesterpåstatsgrunn.ViderefinnesXX eiendommersomer
tidligerefestetomter,mennåutskilt somegneenheterpåstatsgrunn.

§ 3 Vernebestemmelsene
Vernebestemmelsenedefinererdenframtidigebrukenav området.Bestemmelseneersamlet
undertema.Bestemmelseneharenoppbyggingderforbudet/hovedregelennevnesførst.
Deretterkommerenoversiktoverunntakfra forbudet/hovedregelenog til sisthvadetkan
søkesomunntakfor. Det atmankansøkeomunntakfor ulike tiltak innebærerikke at
forvaltningsmyndighetenmågi til latelse.Eneventuelltillatelseskalgisetterennøye
vurderingav tiltaketskonsekvenseri forhold til verneformålet.Dispensasjonkangis på
vilkår.

Vernebestemmelsenekommeri tillegg til annenlovgivning.For eksempelvil brukav
motorisertekjøretøyeri nasjonalparkenværeavhengigavbådeå hatillatelsefra grunneier,
kommunenettermotorferdsellovenog fra forvaltningsmyndighetenetterverneforskriften.
Tiltak somforskriftenikke regulerermåfortsatthatillatelseettergjeldendesærlov.
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1. Landskapet

Punkt 1.1 Vern mot inngrep i landskapet
I nasjonalparkererdetetgenerelt vernav landskapet.Alle inngrepsomendrerlandskapeter i
hovedregelenforbudt.Dettegjelder kun inngreppåoverflaten.Det vil si at ommanskal lage
entunnelunderennasjonalpark,vil ikke dennerammesav forskriftenmedmindredenfører
til inngrep/forandringerpåoverflaten.Detteharfor eksempelbetydningfor eventuell
framtidig veiføringmellomMelfjordbotnog Straumdalenvia Nordfjordeni Rødøy.

Opplistingenunderpkt 1.1skalværetypiskeeksemplerpåulovlige inngrep.Denskalværeså
konkretsommulig og tilpassesdetenkelteverneområde.At opplistingen ikke eruttømmende
innebæreret forbudmot liknendeinngrepeller tiltak. Formuleringenomfjerning eller
ødeleggelseav inventareti grotterer tatt inn i trådtidligereforskrift, innspill fra Norsk
Grotteforbundogpåbakgrunnavat nasjonalparkenharspesieltviktige karstog
grottelokaliteter.

Punkt 1.2 bestemmelene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for
Punktetgir generelleunntak.Disseskalbeskrivesogavgrensespresist.Det finnesenrekke
eksemplerpåat “lovlige” tiltak gjennomførtover enrekkeår,samletinnebærerenuheldig
påvirkningpålandskapet.

I 1.2a) ogb) erdetgitt åpningfor vedlikeholdavbygningerogstier,skilt og liknende.Videre
er detpresisertat vedlikeholdikke omfatterombyggingerogutvidelserav hytter.Dettemå
detsøkesom, jf. 1.3a).Vedlikeholdavbygningereraltsåtillatt. Arbeidersomgjøresmed
siktepåbruksendringkreverimidlertid tillatelseetterverneforskriften.Bruksendringkrever
ogsåofte tillatelseetter plan-og bygningsloven.Medombyggingmenesbygningsmessige
endringerinnenforeksisterendegrunnflate.Innvendigombyggingsomikke endrerbrukenav
bygningener tillatt. Arbeidersomgjøresmedsiktepåbruksendringkreverimidlertid tillatelse
etterverneforskriften.Bruksendringkreverogsåofte tillatelseetterplan-ogbygningsloven.

Stier,skilt og liknendeergjennomgåtti utarbeidelseav forvaltningsplanfor nasjonalparken,
detvisestil kapXXXX for nærmerebeskrivelse av detteog hvilke krav somstilles,for
eksempelvedvedlikeholdav merking.

Punkt1.2c) ogd) er lik bestemmelsenesomblevedtattfor Láhkunasjonalparki 2012,men
er altsået avvik fra malen.. I bestemmelsenefor Saltfjellet-Svartisennasjonalparker ikke
dettetattmed,selvomdetfinnesenbestemmelseom vedlikeholdavgjerderog andre
innretningertil bruk for beiting. Vedlikeholderdektoppav punkt1.2a oggjelderbåde
midlertidigeog permanentegjerder.Punkt1.2c og d fangerderimotoppbehovfor åsetteopp
midlertidigegjerder,dvssomskalståi ensesong, jf. reindriftsloven.Slike gjerderblir i dag
sattopp,og settesi førsterekkeopppåsnødektmark..Fylkesmannenmenerdetteer
akseptabelti forhold til verneverdiene,og hensiktsmessigi forhold til reindrift atdetteer
unntattfra bestemmelsenei verneforskriften.Slike gjerdertasnedetterbrukog lagringav
stolperognetting/dukmåskjeforsvarligdersomdetikke skalrammesav§ 3 punkt7
Forurensningi forskriften.

I punkt1.2erogsåtatt inn enbokstave somåpnerfor vedlikeholdav vei til Nordlundgårdav
Jarbrufjelli henholdtil forvaltningsplan.Vedlikehold innebærerikke opprustingtil annen
veiklasse.Detteer tatt inn somfølgeavat liknendebestemmelserfantesi Gåsvatnan
landskapsvernområde.Veiener peri dagopprustet noesidenvernevedtaketi 1989,menikke
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stengtmedbomslik forskriftenforutsatte.Motorferdselenlangsveienharøkt noe,dadetogså
er gitt tillatelsertil motorferdsellangsdennetraséenutoverdetsomer motorferdseltil
Jarbrufjellgård.Det erav hensyntil verneverdiene,landskapog friluftsliv ikke ønskeligat
trafikkenpåveienskaløkeutoverdagensnivå.Det erderfori forskriftenpresisertatdenikke
kanrustesopptil annenveiklasse,detvises datil landbruksveinormalene.Dettepunktet
bidrartil å sikremulighetfor fortsattdrift og ivaretakelseav gården, innmarkaogbygningene.

Punkt 1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til
Detteer inngrepsomforvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil, detteinnebæreraltsåen
søknadsplikt.Underdettepunkteterdetnoenendringeri forhold til forskriftsmalen.Detteer
tiltak sommanserat deter behovfor, mensomdetsamtidigerviktig å hakontroll med.
Ettersøknadkandetgis tillatelsetil ombygging,mindreutvidelser,gjenoppføringav
bygningeretterbranneller naturskadeogriving av gamlebygninger,anleggog innretninger
og oppføringavnyemedsammestørrelseog for sammebruk. Videreåpnesdetfor
muligheterfor oppsettingav skilt langsmerkastier.
Av hensyntil reindriftavidereføresatdetkangis tillatelsetil vissebygningeroganleggsom
er nødvendigi næringsøyemed.
Viderekandetsøkesombruksendringav eksisterendebygninger.Riving av gamlebygninger,
anleggog innretningerogoppføringav nyemedsammestørrelseogsammebrukvil kunne
tillatesettersøknad.
Det er tatt inn et punktommulighettil å gi tillatelsetil envissopprustingav veientil
Nordlundgårdav Jarbrufjell,seogsåomtaleav punkt1.2e.Formuleringenenvissopprusting
er envidereføringfra forskriftenfor Gåsvatnan landskapsvernområde.Det kanikke tillates
opprustingtil annenveistandard,for eksempelfra traktorveitil bilvei. Dettepunktetvil
inbefatteeventuellesituasjonerderdeterbehovfor å gåut overvanligvedlikehold(somkan
skjeutensøknad)for eksempeletablering av nyestikkrennereller liknende.
Sistepunkter ogsåenvidereføringfra landskapsvernområdeneomatdetkangis tillatelsetil
nødvendigetiltak og innretningerpåprivatgrunnfor utøvelseav tradisjonelllandbruksdrift.
Dettekanfor eksempelværesaltslikketeiner,gjerdereller liknende.

2. Plantelivet
I utgangspunkteterall vegetasjon,ogsådødebuskerog trær,fredetmotall skadeog
ødeleggelse.

Bruk av nasjonalparkentil beitevil kunnefortsettesomfør med debegrensingersomfinnesi
annetlovverkog beiterettigheteretc.Dettereguleresikke avverneforskriften.Eventuelle
konflikter ombeitebrukskalforsøkesløsti minnelighet.Det er i verneforskriftentatt inn en
bestemmelsesomåpnerfor at Direktoratetfor naturforvaltningvedsærskiltforskrift skal
kunneforby beitingsomkanskadeeller ødeleggenaturmiljøet.I desnart25 årSaltfjellet-
SvartisennasjonalparkhareksistertharFylkesmannenikke registrertstorenegative
konsekvensersomfølgeav høytbeitetrykk.Det er imidlertid registrertnoetråkkskaderetter
beitemedstorfeogdeteranbefalt atbeitetrykketvurderesfor enkeltenaturtyper.Paragraf3,
punkt2.4er tattmedsomensiste sikkerhetsventilomdeti fremtidenskullebli overbeiting
eller andreskadersomikke løsespåandremåter.Bruk avdenneparagrafenkreverhøringog
er ikke noesomeventueltvil bli innført utenforvarsel.

Engenerellfredningavplantelivetgjørat vi måpresisereatdetet tillatt å plukkebær,sopp
mv. Detteimøtekommerogsådenspesifikkebestemmelseni tidligereforskrifteromat detvar
lov åplukkevanligeplantertil pynt i hyttene.

Side 192



Utkast til verneplan utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjo nalpark – møte i
arbeidsutvalget mars 2013 Side 39

Det foreslåsåpnetfor uttakav plantetgranogskånsomtuttakav lauvtrevirketil egetbrukpå
privat grunnetterretningslinjerbeskreveti forvaltningsplan.Deterherviktig at
forvaltningsplanenviserhvor deter plantetgran.Detteerenvidereføringmedenliten
innstrammingavbestemmelsenei verneforskriftenefor landskapsvernområdeneog en
liberaliseringav eksisterendeverneforskriftfor nasjonalparken.I forvaltningsplanenvil det
gis føringerfor hvor,nåroghvordandetkanhogges,eventuellhogstsomskalgjennomføres
påandremåtertrengersærskilttillatelse.

2.3Det foreslåsat detkangis dispensasjonfor hogstav vedtil hytteroggammeri
nasjonalparken.Hytteneliggerhovedsakeligvedtreområder,og i alledisseområdeneer i
ulik gradskogdekt.Pr. i daghoggesdetsåpasslite atdetikke er noenkonflikt med
verneverdiene,menom omfangetskulleøkemyekandetværeaktueltvil detværeaktueltå
settevilkår for hogsten.Detteforeslåsderforsomsøknadspliktig.

3. Dyrelivet
3.1.Dettepunktetfølgerfor detmestestandardforskrift. Alt dyreliv – ogsådetsomikke
dekkesavviltloven – er i utgangspunktetfredet i ennasjonalpark.I likhet meddetsom
gjeldergenerelt,erdetet forbudmotutsettingav dyr.

Jakt,fangstog fiske ettergjeldendelovverk.For fiske i ferskvannbetyrdetbestemmelsenei
nml og laks-og innlandsfiskelovenmedunderliggendeforskrifter.Fiskei saltvannreguleres
av havressurslovenmedunderliggendeforskrifter.For jakt erdetnml, viltloven og
havressursloven(sel)medunderliggendeforskrifter somer aktuelle. I tillegg er grunneiersrett
til å tillate eller forby jakt og fiske i ferskvannpåegeneiendomtilstede.Dettebetyri praksis
at jakt og fiske vil kunneforegåpålik linje meddetsomgjelderutenforverneområdet.Uttak
av rovvilt vil ogsåkunneforegåpålik linje medområderutenfor.

Forskriftsmaleninneholderet punkthvor forvaltningsmyndighetenkantillate kalking avvatn
og elversomer nødvendigfor å hindreat enartdørut. I storedeler av Saltfjellet-Svartisener
berggrunneni hovedsakkarbonatbergarter.Vi kanikke seat kalking vil væreetaktuelt
skjøtselstiltaki området.Fylkesmannenforeslårderforat dennebestemmelsenikke tasinn i
forskriften.

3.3Det foreslåsat fisk fra lokalestammerkansettesut etterdispensasjon derdetteergjort
tidligere.I områdethardetværtsattut fisk i sværtmangevanntidligere.Bestemmelsener tatt
inn for å gi forvaltningsmyndighetenenvisskontroll medomfangetoghvor fisk settesut. Det
vil væreaktueltå gi flerårigedispensasjoner.

4. Kulturminner
4.1Det eraktueltmedsærskiltebestemmelserom kulturminneri deflestenasjonalparkene.
Bestemmelseneomkulturminnerendrerimidlertid ikke kulturminnemyndighetensansvarfor
ivaretakelseavkulturminner.Ansvaretfor kulturminnerer tillagt Riksantikvarenogregional
kulturminnemyndighetvedfylkeskommunenellerSametinget.

4.2All skjøtselog restaureringav kulturminnerskalpåforhåndværeavklartmed
kulturminnemyndigheten.Restaurering ellerskjøtselskalikke stridemotverneformålet.
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5 Ferdsel
Bestemmelsenpåferdseli forslagtil forskrift for nasjonalparkenfølgersisteversjonav
standardforskrift fra Direktoratetfor naturforvaltning.

5.1og 5.2Utgangspunkteter fri ferdseli utmark.Restriksjonerpåorganisertferdseler tatt inn
for å sikreendialogmellombrukereog forvaltning og gi forvaltningsmyndighetenmulighet
til å styreuheldigferdselslik at detikke oppstårkonflikter i forhold til dyreliv, sårbarnatur
og kulturminner.

I St.prp.nr. 65 (2002-2003)ble detlagt til grunnat denopplevelsesverdiurørtnaturi våre
fjellområderognasjonalparkerrepresenterer,skalværegrunnlagfor økt turistmessigbrukog
verdiskapningi fjellbygdene.Det vil innenforrammeneav verneforskriftenværemulig å
drive medulike reiselivsrelaterteaktivitetersomguiding,fjellføring ogannenorganisert
turvirksomhet.Detteuavhengigav om virksomhetener kommersielleller ikke-kommersiell.
Det avgjørendei forhold til verneforskriftener virksomhetensvirkning pånaturmiljøet.

Utviklingen viserat turoperatører kanutvikle reiselivstilbudsom overtid kanbli entrussel
mot verneverdiene.Kontroll medstørrearrangementerognoenformerfor organiserteturer
kanderforvirke forebyggendemotslitasje/skadepåvegetasjoneller forstyrrelseav dyreliv.
Unødvendigregulering/kontrollskalunngåsog fastearrangementerbørkunnefå flerårige
dispensasjonerhvis detikke oppstårkonflikter i forhold til naturmiljøet.Forvaltningsplanen
skalavklarehvilke typerorganisert ferdselsomkreversærskilttillatelse.Deterviktig aten
sikrerdialogmellomforvaltningenog brukerefor åunngåataktiviteterkommeri konflikt
medverneverdiene.Størrearrangementer,konkurranserog jaktprøverer normaltaktiviteter
sommåomsøkes.
Gjennomarbeidetmedforvaltningsplanmåområdetssårbarhet,mulighetenefor kanalisering
av ferdsel,behovfor tilretteleggingosv.vurderes

5.3Med traseérmenesstitraséer,løypetraséerogkjørespor.For enkelteverneområderkandet
ogsåværeaktueltå åpnefor atavgrensedeområderi verneområdetkansettesav til slik bruk.
5.4Dennebestemmelsenvil kun væreaktuell innenfor etavgrensetområdehvor ferdseler en
direktetrusselmotverneverdiene.Utarbeidelseogvedtakelseavslik forskrift følger
forvaltningslovensbestemmelser.

5.5Dersomensti eller løypeharbetydelig negativekonsekvenserfor naturmiljø,
kulturminnerellerannet,kandetkrevesat denne leggesomellerat merkingenfjernes.Denne
bestemmelsenbrukesbareunntaksvis,menfor eksempeli Junkerdalnasjonalparkble ei sti
lagt omoppoverenkorterestrekningoppmotSolvågvatnetav hensyntil densværtsjeldne
plantengrønlandsstarr.Alt etterhvilkenkonflikt deter,kandetværesnakkomomlegging
overenkortereeller lengrestrekning.

5.6Dettepunktetfølgerstandardforskrift.

6. Motorferdsel
Motorferdseleret omstridttemasåvel i verneplanprosessersomi dengenerelle
samfunnsdebatten.Motorferdselregelverketerunderrevisjonogdettekanogsåfå betydning
for forvaltningenav verneområdene.Verneforskriftenvil likevel værestyrendefor hvasom
kantillatesi et verneområde.Verneforskriftenkanikke lempepåreglenei motorferdselloven,
determedandreord ikke anledningtil å haet merliberalt regelverkinnenforet verneområde
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ennutenfor.Det erhensynettil verneverdieneogverneformåletsomer førendefor
forskriftsutformingen.

Nasjonalparkenopprettesmedhjemmeli naturmangfoldlovens§ 35 hvordet blantannetheter
at Forskriftenskal(…) sikreenuforstyrretopplevelseavnaturen.I odelstingsproposisjonnr
52 (2008-2009)erdetteutdypet, herheterdetatdette harsammenhengmedat
opplevelsesverdienofteer enviktig verneverdii nasjonalparker. Til opplevelsesverdienhører
ikke baresynsinntrykkene,menogsåopplevelsen av stillhetog naturenslukterog lyder.
Bestemmelseninnebærerbl.a.atvirksomhetsommedførerstøy,f.eks.motorferdsel,bør
forbysi dengraddenkanredusereopplevelsesverdien.Motorferdselenskalfortsattreguleres
strengti nasjonalparkene.

I henholdtil motorferdsellovener motorferdseli utmarkog vassdragikke tillatt medmindre
annetfølgerav lovenellervedtakmedhjemmel i loven.I verneområdererdetspesielle
forhold somgjørseggjeldende.Hensynettil dyrelivet, stillhet, friluftslivet ogurørteområder
innebærerblantannetat motorisertferdseli utgangspunkteter forbudtinnenfor
nasjonalparker,jf punkt6.1,ogat detbarei særlige tilfeller detskalkunnegis dispensasjon
for kjøring.Det ersærligproblematisknårdetersnakkombarmarkskjøringsomskaperstor
naturslitasje.

Forskriftsmalenfor utarbeidingav forskrifter for verneområderetternaturmangfoldloven
leggerderforopptil at deti utgangspunkteteret totalforbudmot motorisertferdsel,jf § 3
punkt6.1.Verneområdenepåharstorverdi for friluftslivet. Deter viktig at detfinnes
områdertilgjengeligfor friluftslivet dermotorisert ferdselerbegrenset.Somdetframgårav
blantannetStortingsmelding39(2000-2001)Friluftsliv – ein veg til høgarelivskvalitet er
dettekvalitetersomer i ferdmedåforsvinne.I kap9 i nevntestortingsmeldingheterdetblant
annetat når brukavmotorkøyretøyi utmarklikevelmåkarakteriserastsomein stor
miljøtrussel,er detteeit resultatav densamlaverknadenav barmarkskøyringog
snøscooterkøyringtil fritidsbruk. (…)Norsknaturer ikkje lengerein fristaddereinkanvente
å finnero og stille, og søkjerekreasjonfrå støyog masi kvardagen.Kvardagener i ferdmed
å flytte inn i fjellet. Detteer særleg ottefullt når ein serdeti forhold til at ro og freder dei
kvalitetanevedfriluftslivet somutøvaraneleggmestvektpå. (…)Motorferdslaer negativogså
av omsyntil dyrelivet.Terrengkøyretøyhar storaksjonsradius.Områdesomfør var
vanskelegeå nåblir i daglett tilgjengelegefor jakt, fiskeoggenerell forstyrring.Dyr har
ikkje høvetil å trekkjesegunnafor å verei fred i sårbareperiodar.Detteverkarnegativtinn
mellomannapå reproduksjonenav sårbarearter.

Generelter storedelerav fjellområdenevårealtsåbelastetmedstøyog motorisertferdsel.
Samtidiger motorisertferdselnoesomkanbidra til at personermedfunksjonshindringkanta
segut i terrenget,bedretilrettelegginggjennomenkleremerking avog oppkjøringav løyper,
transportav nødvendigvarerogutstyr til hytterog lignende.

Reindriftaharogsåbehovfor kjøring påsnødektmarkog barmarki forbindelsemedreindrift.
Omfangetav dennekjøringenvil varieremellom åravhengigav brukenav området.

Punkt6.1
Bestemmelsenfølgerforskriftsmalen.All motorferdselpåland,i ferskvatnog i lufta under
300meterfra bakkener i utgangspunktetforbudt.
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Punkt6.2
Av hensynettil naturmiljøog friluftslivet er detgenereltetbehovfor å regulerebrukenav
motorkjøretøyi ennasjonalparkstrengereenndetsomfølgerav motorferdselloven.Deter
likevel behovfor visseunntak.

Punkt6.2følgeri hovedsakforskriftsmalenogdeterdirekteunntakfor viktige kontroll-,
forvaltnings-og redningsoppdrag.Dettepunktetomfatterikke øvelseskjøringfor slike formål,
dettemådetsøkesomsærskilti henholdtil punkt6.3a).Viderekanreindriftabruke
snøskuterpåvinterføre.SMSansesikke somtilstrekkeligdokumentasjon/avtalefor atkjøring
skalværelovlig.. Det erogsååpnetfor nødvendigmotorferdseli forbindelsemedtransportav
syke/skaddebufe/tamreini medholdav dyrevernloven.

Ferdselmedbåtpåsjøenernormaltikke regulert gjennomverneforskrifter,og detleggesikke
opptil detherheller.Bruk av båti Nordfjordenvil derforkunneforegåsomfør. Viderekan
beltekjøretøypåvinterførebenyttesi forbindelsemeddrift og vedlikeholdav energiog
kraftanlegg.PåSaltfjelletvil dettegjeldenoen traseersomdetkanværebehovfor å benytte
for å nåfram til anleggutenfornasjonalparken.

Punkt6.3
Punkt6.3er enopplistingav tilfeller derforvaltningsmyndighetenkangi tillatelseetter
søknad.

Bestemmelseni punkt6.3a) følgerforskriftsmalen.

6.3b) vil kunnefangeoppeventuellebehov,for eksempelutkjøringavgjerdemateriell,
saltslikkesteineretc.Det er ikke tenktatdenneparagrafenskalbrukestil for eksempelå leite
ettersaupåhøsten.

I forbindelsemedvedhogstvil kunneværebehovfor transportpåvinterføre,jf. punkt6.3c).
Det sammegjelderi forhold til varer,utstyrogmaterialertil hytter,punkt 6.3d) oge).Her er
forslagettil forskrift endretfra dagensforskrifterdadetforeslåsatbrukav snøskutertillates
helevintereni stedetfor barei periodenmars-april.Det kanværeaktueltå gi flerårige
dispensasjoner,og lengdenpådettevil avklaresi forvaltningsplanen.Et begrensetantall turer
til hverhyttevurderesikke åkommei nevneverdig konflikt meddebeskrevneverneverdiene.
Dagenspraksisi verneområderi Nordlander at forvaltningsmyndigheten gir dispensasjontil
inntil seksturerpr. privatehyttepr. sesongfor nødvendigfrakt avvarerogutstyr.Bruk av
snøskuterkreverogsåtillatelsefra kommunenettermotorferdsellovenog fra grunneier.
Innspillenei prosessenerat 6 turerer for lite dadeter vanskeligterrengå ta segfram i og
storeavstander.

Dispensasjoneromfattervanligvisikke brukav følgeskuter.Det ergenerelt ikke grunnlagfor
å gi tillatelsetil brukav dette.

I sambandmedstorviltjakt kandetværebehovfor uttransportav slakt.Forslageti punkt6.3f)
er i trådmedforskriftsmalen.Bruk av lett beltekjøretøysomikke settervarigespori terrenget
for uttransportav felt storvilt er tiltak forvaltningsmyndighetenettersøknadkangi tillatelse
til. Hva slagskjøretøysomharsålavt marktrykkatdekanbrukestil å fraktestorvilt foreslås
avklart i forvaltningsplanen.Traseerfor slik transportog omdetskalværeområderderslik
transportbørunngåser foreslåtti utkasttil forvaltningsplan.
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Pkt 6.3h) er tatt medmedtankepåeventuell landingpåvannmedmikrofly. Landingmed
luftfartøy ellersi områdetvil kunneskadenaturverdienefor eksempelsårbare
karstforekomster.Seogsåutkasttil forvaltningsplan.

Reindriftaeravhengigavenvissbruk avbarmarkskjøretøy.Samtidigerdetklart at
verneverdienepåSaltfjelleterknyttettil geologi, landskapognaturtypermedvegetasjonsom
kanta skadeav barmarkskjøring.Videreerdetbehovfor brukav luftfartøy,detkanvære
helikopterellermikrofly, i utøvelsenav reindrifta.I punkt6.3.g) foreslåsderforatdetkangis
dispensasjonfor bruk av luftfartøyog motorkjøretøypåbarmarki forbindelsemedreindrift i
henholdtil forvaltningsplan.Det erviktig at forvaltningsmyndighetenharkontroll med
barmarkskjøringog dettassiktepåat detteavklaresgjennomforvaltningsplanfor
nasjonalparkenogdriftsplanfor reinbeitedistriktet. Det leggesopptil at detslik kangis
flerårigetillatelsermedgrunnlagi godkjentdriftsplanetterreindriftslovenslik at næringakan
utøvespåentilfredsstillendemåte.

Punkt6.3 i åpnerfor at detkangis dispensasjon for brukavmotorkjøretøy for transporttil
fjellgårdenNordlundav Jarbrufjell. Detteerenvidereføringfra dagensverneforskrifter,og
gjelderfor drift av gården.

Det kanoppståtilfeller derdetsøkesompersontransporttil privatehytterfor
familiemedlemmersomharvarig bevegelseshemming.Somvarig forfly tningshemmetregnes
densomvedlegeerklæringkandokumentereat hanellerhunpågrunnav medfødtefysiske
problem,sykdomeller alvorligeskader,fysisk eruteav standtil å forflytte segutenforvei, og
at detteikke erenforbigåendetilstand.Personersompågrunnavalderellermidlertidig
sykdomer forflytningshemmetomfattesikke av reglen.Fylkesmannenerav denoppfatningat
detbørkunneåpnesfor enslik begrensettransportettersøknad,ogdette er tatt i punkt6.3h.

7. Forurensing
7.1Forurensningslovengjelderpålik linje i nasjonalparkensomellers.Bestemmelsengår
ikke ut overdetsomligger i den,mener enpresiseringav detforbudetsomgjeldergenerelt.
Hovedregelener atavfall skaltasmedut avområdet.I noentilfeller kandetlikevel være
hensiktsmessigat noeavfall brennesfor å reduseretransportbehovet.Brenningav avfall
krevernormalttillatelseetterforurensningsloven.Materialer,gjerdeutstyro.l. somblir henlagt
utendørsf.eks.etterbyggearbeider,måtransporteresut av området.

7.2Det kangis tillatelsetil brukav sandog jord mv. til snøsmelting.Bestemmelsenåpner
ikke for brukav kalk. Detteer for ååpnefor slik bruknårdeter nødvendigi forbindelsemed
for eksempelgjerderi reindrifta.

7.3Punktetomforbudmotunødvendigstøyer i trådmedforskriftsmalen.

§ 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Punkteter i trådmednaturmangfoldlovens§ 48.

I forarbeidenetil lovenheterdetblantanneti ot.prp.52 (2008-2009)kap11.8.14.4heterdet
blantannetat (…) engenerelldispensasjonsbestemmelseskalværeensikkerhetsventilfor
uforutsettetilfeller ellerspesielle/særligetilfeller sommanikke kunneforutsepå
vernetidspunktet.Departementetserdetsomvesentligat endispensasjonsadgangikke blir

Side 197



Utkast til verneplan utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjo nalpark – møte i
arbeidsutvalget mars 2013 Side 44

brukt til åuthulevernet.Denskali førsterekkekunneanvendespåsøknadersomgjelder
bagatellmessigeinngrepeller forbigåendeforstyrrelser.

§ 5 Forvaltningsplan
Utkasttil forvaltningsplanskalleggesfrem samtidigmedvernevedtaket.Dersomdeter
utarbeidetenskjøtselsplanfor området,skaldenneinngåi forvaltningsplanen.
Forvaltningsplanerskalvisehvordanforskrifteneskalpraktiseresogværeet hjelpemiddelfor
forvaltningsmyndigheteni dendagligeforvaltningenav verneområdet.Målsettingenerå
kunnestyreaktiviteter/virksomhet innenforetverneområdeslik atdetikke oppstår
unødvendigekonflikter mellomulike brukerinteresser.De retningslinjersomtrekkesoppi en
forvaltningsplanmåligge innenforrammenav forskriftene.
Forvaltningsplanerskalrulleresmedjevnemellomrom,og/eller etterbehov.Enplanskal
rulleresminsthvert10år

§ 6 Skjøtsel
Hjemmelfor skjøtselav verneområderfølgeravnaturmangfoldloven§ 47.Det følgerav
dennebestemmelsenatskjøtselstiltak er tiltak for å opprettholdeeller oppnådennatur-eller
kulturtilstandsomer formåletmedvernet,herundertiltak for åkanalisereferdsel,fjerning av
vegetasjoneller fremmedetreslagogrestaureringetternaturinngrep.
Forvaltningsmyndighetenskal,hvis mulig, inngåavtalemedgrunneierenomat denneutfører
nærmerebestemteskjøtselstiltak. Eier eller rettighetshaverskal såvidt mulig varslesom
skjøtselstiltakpåforhånd,og økonomiskefordelervedgjennomføringavskjøtselstiltak
tilfaller grunneiereneller rettighetshaveren.Beslutningomiverksettingav tiltak er ikke et
enkeltvedtaksomkanpåklages.

§ 7 Forvaltningsmyndighet
Forvaltningsmyndighetfor etverneområdeinnebæreransvarfor å sikreenutvikling i tråd
medverneformålet.Forvaltningsmyndighetenharsomoppgaverå behandlesøknaderom
dispensasjoner,utarbeideforvaltningsplaner,organisereoppsyni samrådmedSNO,vurdere
skjøtselstiltak,samarbeidemedandremyndigheter, lag ogorganisasjonerogholdekontakt
medev. rådgivendeutvalg.
Direktoratetfor naturforvaltningerdelegertmyndighettil å fastsettehvemsomskalvære
forvaltningsmyndighetfor et verneområde.I dager Midtre Nordlandnasjonalparkstyre
forvaltningsmyndighetfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark,GåsvatnanogSaltfjellet
landskapsvernområderog Storlianaturreservat, mensFylkesmanneni Nordlandforvalter
Blakkådalen,Dypen,Fisktjørnaog Semska-Stødinaturreservater.

§8 Rådgivende utvalg
Et rådgivendeutvalgskal biståforvaltningsmyndighetenmedrådog uttalelseri aktuelle
forvaltningsspørsmål.Sammensetningenavslike rådmåvurderesbl.a.ut fra
brukerinteresseneog forvaltningsmessigeutfordringer.I samiskeområderskalsamiske
interesserværerepresentert i rådgivendeutvalg.
Rådgivendeutvalgbørsomhovedregeloppnevnesfor heleverneområdet.

§ 9 Ikrafttredelse
Ikrafttredelseav forskriftenvil normaltværedato for vernevedtaket,dvs.nårvedtaketblir
truffet av regjeringenvedkgl. res.
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Dersomtidligereforskrift skaloppheves,angis”Fra sammetidspunktopphevesforskrift
[dato]nr… om…”. Forskrifterommidlertidigevernevedtakopphevessærskiltav
Miljøverndepartementet.

5.2 kommentar til arbeidsutvalgets alternative forslag til
forskrift for Saltfjellet � Svartisen nasjonalpark
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6 Forvaltning og oppsyn

6.1 Forvaltning og oppsyn

6.2 Ressursbehov i forvaltningsfasen

6.4 Nærmere undersøkelser
Fylkesmannenserikke behovfor nærmereundersøkelserfør etverneventueltvedtas.Men
forvaltningav områdetkankunnekreveoppfølgendeundersøkelserogovervåkning.Detteer
problemstillingersomvil bli tattoppi arbeidetmedforvaltningsplanfor området.
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DELC
VEDLEGG

Temakart1 Plankartny avgrensningavnasjonalparken
Temakart2 Naturtyper
Temakart3 Kulturminner
Temakart4 Friluftsliv
Temakart5 Landskapsverdi
Temakart6 Landskapsområderognaturinngrep
Temakart7 Inngrepsfrienaturområder(INON)
Temakart8 Geologi
Temakart9 Reindrift

Mandatarbeidsutvalg
Sammensettingarbeidsutvalg
Eksisterendeforskrift for Saltfjellet-Svartisennasjonalpark (foreslåsendret)
Forskrift for Storlianaturreservat(foreslås???)
Forskrift for Gåsvatnanlandskapsvernområde(foreslåsopphevet)
Forskrift for Saltfjelletlandskapsvernområde(foreslåsopphevet)
Forskrift for Semska-Stødinaturreservat(foreslåsopphevet)

Side 202



Side 203



MIDTRE  NORDLAND NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/3764-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 22.05.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 41/2013 30.05.2013

Retningslinjer for utbetaling av honorar ved befaringer og konferanser

Forslag til vedtak:

- Inntil 5 timer honoreres pr. dag ved befaringer/konferanser selv om arrangementet er av 

lengre varighet. 

- Ordinære møter honoreres ihht. retningslinjer som gjelder for statlige utvalg.

Bakgrunn

Et styremøte med varighet på 5 timer godtgjøres i dag i tillegg med 5 timer til møteforberedelse 

slik at hvert medlem får honorar for 10 timer. Dette er i samsvar med bestemmelsene som 

gjelder for statlige utvalg. 

Honorarsatsene er p.t. kr. 391,- pr. time for styremedlemmer og kr. 516,- pr. time for styreleder. 

For et slikt møte hvor styret møter fulltallig utgjør møtehonorar ca. kr. 50.000,-. I tillegg 

kommer dekning av reiseutgifter etter statens regulativ.

Møtet og befaringen i Meløy 29.-30 mai medfører høye kostnader og i samråd med AU har vi 

besluttet å forberede sak til styret der vi foreslår retningslinjer for utbetaling av honorar ved 

befaringer og konferanser. Retningslinjene foreslås lagt til grunn for styrets aktiviteter ut 

gjeldende styreperiode 2013-2015.

Forslag til retningslinjer

Deltakelse på befaringer og konferanser innebærer gjerne lange, men samtidig spennende 

arbeidsdager med personlig utbytte. Hvis slike arrangement skal honoreres fullt ut etter 

gjeldende satser, vil budsjettet sette begrensninger for aktiviteten. 
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Slike arrangement i egenregi vil i all hovedsak bli lagt i tilknytning til ordinære styremøter som 

honoreres på vanlig måte. Ut fra drøftingene i AU-møte, foreslår sekretariatet at inntil 5 timer 

honoreres pr. dag ved befaringer/konferanser selv om arrangementet er av lengre varighet. 

For befaringen 29.mai vil forslaget være at det utbetales møtehonorar for 5 timer selv om turen 

vil vare 9-10 timer. 
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/3769-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 22.05.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 42/2013 30.05.2013

Administrativt kontaktutvalg MNNPS - invitasjon til Nordland 
fylkeskommune om å være representert med en observatør i utvalget

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å videreutvikle samarbeidet med Nordland 

fylkeskommune om forvaltning og tilrettelegging i tilknytning til de store verneområdene i 

Midtre Nordland. 

Nordland fylkeskommune inviteres til å delta i administrativt kontaktutvalg – i første omgang 

med en observatør som en prøveordning for 2014-2015.

Ut fra erfaringene som høstes i prøveperioden, vurderes framtidig deltakelse og representasjon i 

utvalget.

Bakgrunn

Nordland fylkeskommune er representert i MNNPS med en representant valgt av fylkestinget. 

Alle kommunene er representert i styret og har samtidig en representant hver i administrativt 

kontaktutvalg som skal være bindeledd mellom sekretariatet og den enkelte kommune.

I styrets vedtekter heter det i § 10. Administrativt kontaktutvalg:

«For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale 

forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter 

fra administrativt nivå i de ulike kommunene».

Den nye forvaltningsmodellen er inne i sitt 3.driftsår og Riksrevisjonen er i gang med en 

forvaltningsrevisjon for å sjekke ut om Stortingets intensjoner med reformen blir oppfylt. Midtre 
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Nordland nasjonalparkstyre er valgt ut som en av 4 forvaltninger i denne revisjonen. 

Riksrevisjonens rapport vil bli presentert for Stortinget i 2014 og resultatet kan bli 

endringer/justeringer av forvaltningsmodellen.

Erfaringer så langt

Det tar tid å utvikle dialog og samarbeid med kommunene om forvaltning og tilrettelegging i og 

rundt de store verneområdene i Midtre Nordland. Det er nå etablert et forum som oppfattes som 

relevant for kommunene og ulike samarbeidsprosjekt diskuteres.

Erfaringene tilsier at det er behov også for en tettere dialog med Nordland fylkeskommune på 

administrativt nivå om gjennomføring av overordnede regionale planer og tilretteleggingstiltak. 

Vi har bl.a. sett dette i forbindelse med dialogen som har foregått rundt oppfølgingen av 

fylkesdelplan Sjunkan-Misten som ble utarbeidet parallelt med verneplanen for Sjunkhatten 

nasjonalpark. I tilknytning til de enkelte nasjonalparkene vil det de kommende år komme opp 

diskusjoner rundt tilrettelegging av hovedinnfallsporter og hvordan styret kan bidra til lokal 

verdiskaping. Tiltakene må vokse fram i et samspill mellom ulike aktører og vil ikke kunne 

realiseres uten et tett samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune, nasjonalparkstyret og 

grunneiere/lokale organisasjoner.

Observatør i administrativt kontaktutvalg

Sekretariatet ønsker med denne saken å legge til rette for en diskusjon i styret om det vil være 

hensiktsmessig å invitere Nordland fylkeskommune inn i administrativt kontaktutvalg. Nordland 

fylkeskommune er også «en kommune» og sekretariatet kan ikke se at vedtektene setter 

begrensninger for en slik ordning.

Det er ingen grunn til å forhaste seg når nye modeller skal prøves ut og samarbeidsfora skal 

finne sin form. Det vil derfor være naturlig å tenke seg dette som en prøveordning for 2014-

2015 som evalueres ved utløpet av denne styreperioden. Fylkeskommunen vil også ha behov for 

å vurdere om deltakelse i et slikt utvalg er hensiktsmessig og forenlig med andre roller som skal 

fylles. Derfor bør fylkeskommunen i første omgang inviteres til å ha en observatørrolle i 

administrativt kontaktutvalg, det vil gi alle parter den frihet og fleksibilitet som er nødvendig når 

nye samarbeidsmåter skal prøves ut. 
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/1192-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 21.05.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 43/2013 30.05.2013

Faglig rådgivende utvalg - forslag til endret sammensetning etter 
høringsrunde

Forslag til vedtak

1. Styret finner ut fra erfaringene som er høstet gjennom 2 år og innkomne høringsuttalelser 
det riktig å foreslå en endring i sammensetningen av utvalget uten at antall representanter 
endres. Vedtatt mandat beholdes uendret ut denne styreperioden. Utvalget velges med 
følgende representanter for perioden 2013-2015:

- 1 representant fra Nordland Bondelag

- 1 representant fra Nordland Bonde- og Småbrukerlag

- 1 repr. fra Reindriftsforvaltningen i Nordland

- 2 fra reinbeitedistriktene 

- 2 fra FNF-organisasjonene

- 2 private grunneiere

- 1 fra Statskog -

- 1 fra reiselivsorganisasjonene

- 8 fra administrativt kontaktutvalg – en representant fra hver kommune. Gildeskål tiltrer 

som 9.kommune hvis MNNPS tillegges forvaltningsansvaret for Lakhu. 

- 1 Nordland nasjonalparksenter

2. Organisasjonene inviteres til selv å oppnevne sine representanter og vararepresentanter.

3. Det legges til rette for 2 møter i året hvorav det andre møtet legges i tilknytning til 

styremøtet i desember.

4. Utvalget bes om på sitt førstkommende møte å konstituere seg med egen leder og sekretær.

5. MNNPS dekker utgifter til leie av lokaler og servering i forbindelse med møtene. 

Reiseutgifter dekkes etter statens regulativ, men det utbetales ikke møtegodtgjørelse.
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Bakgrunn
Det vises til styresak i 2010 og ST-sak 25/2013 behandlet i møte 18.februar 2013. Sistnevnte 

sak følger som trykt vedlegg til saken.

Forslaget som ble vedtatt av styret 18.februar har vært sendt på høring til kommunene og 
organisasjonene som er representert i dagens utvalg med høringsfrist 2.mai 2013.

Det er mottatt høringsuttalelser fra følgende instanser/enkeltpersoner:
- Nordland Bonde- og Småbrukerlag

- Audun Sandberg

- Reindriftsforvaltningen i Nordland

- FNF-organisasjonene

- Saltdal kommune

- Nordland Bondelag

Ingen reinbeitedistrikt og kun en kommune har valgt å avgi høringsuttalelse.

Vurdering av innkomne uttalelser

Brev fra Nordland Bonde- og Småbrukerlag v/ Terje Nystadbakk datert 23.april 2013:

«Styret i Nordland Bonde-&Småbrukarlag har mottatt evaluering/høring av
Faglig rådgivende utvalg for MNNPS. Vi har ikke merknader til de endringene
som er foreslått. Vi har imidlertid hatt problemer med å følge opp vår plass i utvalget. Vedk. som skulle 
representere oss mener at han aldri har fått innkalling til møtene i rådet.
Vi ber om at innkallingsrutinene sikres.

Nyvalg: Vi ønsker at Lars Morten Rødås fortsetter som Nordland B&S sin
representant i Faglig Rådgivende utvalg for MNNPS. Og vi ber om at Terje
Nystabakk oppnevnes som vararepresentant, og at saksdokumenter sendes til begge».

Kommentar: Sekretariatet er overrasket over at møteinnkallingene ikke har nådd fram og vil 
kvalitetssikre innkallingsrutinene. Organisasjonen støtter styrets forslag.

Audun Sandberg skriver i mail datert 25.april 2013:

«Jeg viser til høringsforslag fra Nasjonalparkstyret om endringer i sammensetning og funksjon for rådgivende 
utvalg.

Jeg vil støtte forslagene om egen leder for utvalget og hyppigere møter. Det vil i større grad muliggjøre den 
tiltenkte rådgivingsfunksjonen enn ett møte i året. 

Jeg vil tro at et alternativ med at ett av møtene er et fellesmøte med styret er et godt forslag. Dette bør da være godt 
forberedt og gjerne ha forberedte innlegg/presentasjoner og anledning til debatt på aktuelle forvaltningsmessige 
tema.

Når det gjelder sammensetningen av utvalget ser jeg nytten av å ta representanter for kommunenes 
administrasjoner (miljøadministrasjoner?) inn i rådgivende utvalg og således strømlinjeforme hele 
styringsstrukturen for nasjonalparkene.

Når det gjelder FNF- organisasjonene er jeg skeptisk til en reduksjon fra 3 til 2 medlemmer - her vil det være 
behov med faglige råd både fra Jeger- og fiskeforeningene som jakter/fisker i nasjonalparkene, Turistforeningene 
som har det meste av infrastrukturen i Nasjonalparkene og fra Naturvernforbundet som representant for 
verneinteressene i disse naturvernområdene. Det er ikke alltid mulig innenfor FNF-systemet å koordinere de ulike 
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brukerinteressene fullstendig, derfor vil jeg hevde at det faglig rådgivende utvalg vil tjene på å ha med 3 
representanter fra FNF systemet». 

Kommentar:
Gir støtte til forslaget om at det velges en leder av utvalget og at det avholdes minimum 2 møter pr. år. 
Sandberg, som har vært representant for FNF i FRU, utrykker et annet synspunkt enn FNF v/styreleder 
hva gjelder antall FNF-representanter i utvalget. Stiller seg bak forslaget om en sterkere kommunal 
representasjon.

Reindriftsforvaltningen i Nordland skriver i brev datert 26.april 2013:

«Vi viser til epost fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre v/Ole Petter Rundhaug av 19.03.13 vedrørende 
endringer i sammensetning av Faglig rådgivende utvalg. Reindriftsforvaltningen anmodes om å komme med en 
uttalelse til de foreslåtte endringer innen 3. mai.

Begrunnelsen for endringene er at en ønsker administrativt nivå i kommunene sterkere inn i utvalget, samtidig som 
at en ikke ønsker å øke antallet utvalgsmedlemmer. Dette innebærer at bruker- og interesseorganisasjonene får en
reduksjon i sin representasjon. De foreslåtte endringer er som følger:

Bonde- og småbrukarlagene: reduksjon fra 4 til 2 medlemmer.
Reinbeitedistriktene: reduksjon fra 4 til 2 medlemmer.
Reindriftsforvaltningen: tiltrer som nytt fast medlem.
FNF-organisasjonene: reduksjon fra 3 til 2 medlemmer.
Statskog: 1 medlem som i dag.
Relselivsorganisasjonene: reduksjon fra 3 til 1 medlem.
Kommunene: 8 medlemmer fra administrativt kontaktutvalg tiltrer som faste
medlemmer av utvalget.
Nordland Nasjonalparksenter: tiltrer som nytt fast medlem.

For reinbeitedistriktene innebærer den foreslåtte endringen en reduksjon fra 4 til 2 medlemmer. Vi oppfatter at 
Nasjonalparkstyret ser denne reduksjonen i sammenheng med at de inviterer Reindriftsforvaltningen til å delta i 
utvalget.
Da Midtre Nordland Nasjonalparkstyre ble opprettet var det enighet om at reindriftsinteressene skulle ivaretas i 
Faglig radgivende utvalg av reindriftsutøverne selv gjennom reinbeitedistriktene. Dersom reinbeitedistriktene nå 
ønsker at Reindriftsforvaltningen skal overta en av deres plasser i utvalget kan Reindriftsforvaltningen prioritere 
denne oppgaven. Dersom reinbeitedistriktene ønsker å videreføre etablert ordning med egne representanter har 
Reindriftsforvaltningen ingen motforestillinger mot dette.

I denne saken er det grunn til å minne om Regjeringens vedtak om å legge ned Områdestyrene og å legge 
Reindriftsforvaltningens områdekontor inn under fylkesmannsembetet. Dersom dette vedtaket blir iverksatt etter 
planen, vil denne omorganiseringen skje fra årsskiftet 13/14. Dette må Nasjonalparkstyret vurdere i sammenheng 
med de intensjoner som ligger til grunn for opprettelse av desentralisert verneområdeforvaltning».

Kommentar: Reindriftsforvaltningen er positiv til forslaget om å tiltre utvalget forutsatt at 
reinbeitedistriktene støtter en slik løsning. Ingen reinbeitedistrikt har valgt å avgi 
høringsuttalelse og utfordringen med færre representanter må tas av de sametingsvalgte i styret 
som alle har nær kontakt med sine respektive distrikt. Sekretariatet vurderer det som positivt at 
forvaltningen blir med i utvalget og mener en slik representasjon også vil være tjenlig etter at 
Reindriftsforvaltningen er blitt en del av Fylkesmannens landbruksforvaltning.

FNF v/Gisle Sæterhaug skriver i brev datert 3.mai 2013:

«FNF vil først påpeke at vi er fornøyd med forvalterne vi har i MNNPS og at FNF kan delta på møter i faglig 
rådgivende utvalg en gang i året. FNF er et forum med 14 naturvern- og friluftslivsorganisasjoner (med over 
20 000 medlemmer) som aktivt jobber for å fremme naturvern- og friluftslivsinteressene. FNF vil trekke frem de tre 
største medlemsorganisasjonene; 

- Norges Jeger- og fiskerforbund - Nordland, 

- Turistforeningene i Nordland 

- Naturvernforbundet i Nordland. 
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Organisasjonene innehar mye (lokal)kunnskap og kompetanse om tur- og overnattingsmuligheter, jakt og fiske og 
naturvern. Det er følgelig et naturlig behov med faglige råd fra disse organisasjonene i forvaltningen av våre 
nasjonalparker. FNF sin oppgave er å koordinere og bidra med å fremme interessene.

Styret i FNF hadde høringsforslaget fra MNNPS oppe som sak på styremøte den 23. april, hvor det også ble 
diskutert vår erfaring med nasjonalparkstyret og deltakelse i det faglig rådgivende utvalg. Styret fattet et vedtak om 
at FNF kan være representert med to medlemmer, slik det foreslås i høringsutkastet (fra tre til to medlemmer).

Styreleder Erling Solvang fra Naturvernforbundet og daglig leder Gisle Sæterhaug, skal være FNFs medlemmer i 
utvalget. Vara er Ylva Edvardsen (NJFF-Nordland) og Robert Bjugn (Rana Turistforening).

For FNF er det en utfordring å få personer fra de frivillige organisasjoner til å ta seg fri fra jobb og delta på møter 
på dagtid. I den sammenheng ber vi MNNPS om å legge til rette for at disse kan få utbetalt møtegodtgjørelse ved 
deltakelse på møtene. FNF støtter også forslaget om å velge en leder for utvalget og at det avholdes to møter i året.

Vi har tro på at to møter i året kan øke aktiviteten og engasjementet. Vi støtter også at administrativt kontaktutvalg 
inngår i forumet og at faglige instanser deltar. FNF mener også at det fortsatt bør hete ’faglig rådgivende utvalg’.

FNF ønsker Midtre Nordland Nasjonalparkstyre lykke til med det videre arbeidet».

Kommentar: FNF støtter styrets forslag til endringer i utvalgssammensetningen og at det 
avholdes 2 årlige møter, men ber om at det tilrettelegges slik at medlemmene får utbetalt 
møtegodtgjørelse. Spørsmålet om møtegodtgjørelse er tatt opp med MD i forbindelse med 
budsjettarbeidet, men konklusjonen ble negativ.

Saltdal kommune v/Rune Berg skriver i brev datert 3.mai 2013:

Kommentar: Saltdal kommune støtter styrets forslag fullt ut.

Nordland Bondelag v/Geir Jostein Sandmo skriver i mail datert 6.mai 2013 at Nordland 
Bondelag har fattet slikt vedtak:

«Nordland Bondelag vil prinsipielt gå imot en redusert representasjon i Midtre Nordland Nasjonalparkstyre. Dette 
begrunnes med at avklaringer omkring beitenæring og annen aktivitet i tilknytning til nasjonalparkene best 
håndteres i partssammensatte fora der det er bred representasjon. Videre vil Nordland Bondelag påpeke at de 
administrative rutiner bør bedres som gir representantene tilgang til nødvendig informasjon på en akseptabel måte, 
tidlig innkalling, gode referater og at det kvalitetssikres slik at korrekte mailadresser som benyttes.

Skulle nasjonalparkstyret velge å gjennomføre en reduksjon som skissert, vil vi anmode at det åpnes for personlige 
vara for representantene fra bondelagene."

For øvrig er følgende valgt som medlemmer fra Nordland Bondelag i det faglig rådgivende utvalget:

1) Org.sjef Geir Jostein Sandmo, mobil 95772032, mail: geir.jostein.sandmo@bondelaget.no
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2) Lokallagsleder Geir Asle Haraldsen, mobil 41100243, mail: gharald@online.no

Kommentar: Sekretariatet forutsetter at rutinene er slik at medlemmene nås med nødvendig 
informasjon og at det lages referat fra hvert møte. Nordland Bondelag stiller seg ikke bak 
forslaget om færre representanter fra bondeorganisasjonene i utvalget. 

Vurdering og konklusjon
Nordland Bondelag stiller seg negative til forslaget om færre representanter for 
bondeorganisasjonene i utvalget. Reindriftsforvaltningen forutsetter at reinbeitedistriktene 
aksepterer den foreslåtte endringen som innebærer reduksjon fra 4 til 2 distrikt. I og med at 
ingen distrikt har avgitt uttalelse, bør styret som har representanter med tilknytning til det 
enkelte reinbeitedistrikt drøfte hvilke distrikt som skal være representert i FRU.

Øvrige organisasjoner/instanser stiller seg positive til styrets forslag til endringer for perioden 
2013-2015, herunder at det åpnes for at utvalget har 2 årlige møter og selv velger leder/sekretær.
Innspillet om personlige vararepresentanter forutsettes også fulgt opp.

MNNPS har stilt seg positive til å ta forvaltningsansvaret for Lakhu nasjonalpark forutsatt at 
berørte kommuner går for en slik modell. Endringen i faglig rådgivende utvalg må ta høyde for 
at Gildeskål kommune kommer inn i utvalget som den 9.kommunen.

På denne bakgrunn foreslås endringen gjennomført slik at utvalget kan få gjennomført 2 møter i 
2013.
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MIDTRE NORDLAND

NASJONALPARKSTYRE   

• Gåsvatnan landskapsvernområde                                                       

• Saltfjellet landskapsvernområde                        

• Storlia naturreservat

POSTADRESSE:
MOLOVEIEN 10
8002 BODØ

BESØKSADRESSE:
STORJORD

8255 RØKLAND

TELEFON: 75 53 15 00
DIREKTENUMMER: 952 54 183

E-POST: FMNOPOST@FYLKESMANNEN.NO

WEB:
ORG.NR:

Medlemmer av faglig rådgivende utvalg

  

SAKSBEHANDLER: OLE PETTER RUNDHAUG ARKIVKODE: 2013/1192 -  DATO: 19.03.2013

Faglig rådgivende utvalg MNNPS - styrets evaluering av utvalget etter 2 år

Styret valgte faglig rådgivende utvalg for 2 år i 2010 og har evaluert erfaringene så langt og dagens 
organisering i ST-sak 25/2013 i møte 18.februar 2013. Protokoll med saksframlegg følger vedlagt.

Styret har i nevnte sak foreslått en endring i sammensetningen som innebærer at administrativt nivå i 
kommunene trekkes sterkere inn i utvalget. En ønsker ikke å øke antall utvalgsmedlemmer og foreslår 
derfor at antall representanter fra bruker- og interesseorganisasjonene reduseres noe. Dette begrunnes 
med at det i praksis har vist seg vanskelig for en del av disse å prioritere utvalgsarbeidet.

Høringsforslaget innebærer følgende endringer:

Bonde- og småbrukerlag – reduksjon fra 4 til 2 medlemmer
Reinbeitedistriktene – reduksjon fra 4 til 2 samtidig som Reindriftsforvaltningen blir representert
FNF-organisasjonene – reduksjon fra 3 til 2 medlemmer
Private grunneiere – reduksjon fra 4 til 2 medlemmer
Statskog – 1 medlem som i dag
Reiselivsorganisasjonene – reduksjon fra 3 til 1 medlem
Kommunene – 8 medlemmer fra administrativt kontaktutvalg tiltrer som faste medlemmer i utvalget
Nordland nasjonalparksenter – tiltrer som nytt fast medlem

Styret ønsker tilbakemelding på dette forslaget fra dagens medlemmer og de bruker- og 
interesseorganisasjonene som disse representerer innen 3.mai 2013. Styret vil ta endelig stilling til 
sammensetningen av faglig rådgivende utvalg på styremøte 30.mai 2013.

Vi har ellers konkludert med at det bør velges en leder for faglig rådgivende utvalg og at utvalget bør 
inviteres til møter 2 ganger i året. Et alternativ kan være et eget møte for utvalget på våren og et felles 
møte med styret i tilknytning til styremøtet i november-desember. Vi er også interessert i å høre hva 
dere mener om dette forslaget.
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Vi håper på konstruktive innspill som kan bidra til at vi får økt aktivitet og engasjement i faglig 
rådgivende utvalg de kommende år.

Med hilsen

Ole Petter Rundhaug
Nasjonalparkforvalter

Kopi til:
Gisle Sæterhaug
Elise Blind
Asbjørn Hagen
Halvor Bakken
Gudrun Hagalinsdottir
Duokta reinbeitedistrikt
Geir Asle Haraldsen
Jan Nilsen
Saltfjellet 
reinbeitedistrikt
Rune Berg
Trond Skoglund
Ole Nilsen
Kenneth Norum
Balvatn reinbeitedistrikt
Hestmannen / 
Strandtindene 
reinbeitedistrikt
Erling Solvang
Arnfinn Pavall
John Anders Kuhmunen
Otto John Navjord
Jan Wasmuth
Reindriftsforvaltningen 
Nordland
Wanja Rakvaag
Steinar Nordvik
Nordland Bondelag
Nordland Bonde- og 
Småbrukerlag
Eirik Stendal
Audun Sandberg
Torbjørn Tråslett
Roger Johansen
Nils Mathis Anti
Hilde Sofie Hansen
Bjørn Karlsen
Lars Monsen Rødaas
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MIDTRE  NORDLAND NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2013/1192-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 07.02.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonaparkstyre 25/2013 18.02.2013

Faglig rådgivende utvalg MNNPS - styrets evaluering av utvalget etter 2 år

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 18.02.2013

Forslag til vedtak:

1. Styret finner ut fra erfaringene som er høstet gjennom 2 år det riktig å foreslå en endring i 
sammensetningen av utvalget uten at antall representanter endres. Vedtatt mandat beholdes 
uendret ut denne styreperioden. Utvalget foreslås sammensatt slik for perioden 2013-2015:

- 2 fra bondeorganisasjonene

- 1 repr. fra reindriftsforvaltningen og 2 fra reinbeitedistriktene

- 2 fra FNF-organisasjonene

- 2 private grunneiere

- 1 fra Statskog -

- 1 fra reiselivsorganisasjonene

- 8 fra administrativt kontaktutvalg – en representant fra hver kommune

- 1 Nordland nasjonalparksenter

2. Styrets forslag sendes ut på høring til medlemmene av dagens faglige rådgivende utvalg med 

frist 1.mai 2013

3. Styret oppnevner nytt faglig rådgivende utvalg for perioden 2013-2015 i styremøte 30.mai 2013
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Styrets behandling:

Det blir viktig at representantene i styret bidrar til at alle kommunene møter med sine representanter i 

administrativt kontaktutvalg. Den foreslåtte endringen i sammensetningen må også ta høyde for at 

Gildeskål kommune kommer inn med en representant i utvalget forutsatt at forvaltningen av Lakhu 

nasjonalpark tillegges Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

Styrets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen

Bakgrunn

Utvalget ble valgt for 2 år – ref. styresak i 2010.  Det betyr at det er naturlig for styret å oppsummere 

erfaringene som er gjort gjennom de 2 utvalgsmøtene som er avholdt og at dette skjer på styremøtet 

18.februar 2013.

AU har drøftet saken med utgangspunkt i et notat fra sekretariatet og det er med utgangspunkt i dette 

forberedt sak til styret. 

Vedtak i sak 10/2010 i styremøte 17.november 2010: Styret har besluttet følgende 

medlemssammensetning av det faglige rådgivende utvalget: 2 representanter fra Bondelaget, 2 

representanter fra Bonde- og småbrukerlaget, 1 grunneierrepresentant fra hver av de 4 kommunene som

ikke får representanter fra de to bondelagene. 3 representanter fra Forum for natur og friluftsliv, 2 

representanter fra Salten reiseliv, 1 fra Polarsirkelen reiseliv, 1 representant fra hver av 

reinbeitedistriktene Hestmannen/Strandtindene, Saltfjellet, Balvatn og Duokta, samt1 representant fra 

Statskog.

Totalt 19 medlemmer.

Utvalgets mandat

Sak nr. 27/2011      Mandat for faglig rådgivende utvalg 

«Sekretariatets innstilling

 Faglig rådgivende utvalg skal fungere som et rådgivende utvalg for Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre i saker som gjelder den faglige forvaltningen av Rago nasjonalpark, Junkerdal 

nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark, Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 

landskapsvernområde, Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat.

 Faglig rådgivende utvalg skal bidra med lokalkunnskap om områdene.
 Faglig rådgivende utvalg skal gi råd om hvordan best samhandling mellom ulike brukerinteresser i 

områdene kan oppnås.
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 Faglig rådgivende utvalg skal minimum ha ett årlig møte med Midtre Nordland nasjonalparkstyre.
 Medlemmene i Faglig rådgivende utvalg velges for 4 år.
 Faglig rådgivende utvalg skal bestå av 20 representanter. 2 representanter fra Bondelaget, 2 

representanter fra Bonde- og småbrukerlaget, 1 grunneierrepresentant fra hver av de 4 kommunene 
som ikke får representanter fra de to bondelagene. 3 representanter fra Forum for natur og friluftsliv, 
2 representanter fra Salten reiseliv, 1 fra Polarsirkelen reiseliv, 1 representant fra hver av 
reinbeitedistriktene Hestmannen/Strandtindene, Saltfjellet, Balvatn og Duokta, samt 1 representant 
fra Statskog.

Behandlingen i styret – 13.05.2011

Det var enighet i styret om at vil være behov for å vurdere utvalgets størrelse og sammensetning etter en 

kortere periode enn 4 år. Derfor ble det foreslått å endre valgperioden for utvalgets representanter til 2 

år. 

Vedtak

 Faglig rådgivende utvalg skal fungere som et rådgivende utvalg for Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre i saker som gjelder den faglige forvaltningen av Rago nasjonalpark, Junkerdal 

nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark, Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 

landskapsvernområde, Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat.

 Faglig rådgivende utvalg skal bidra med lokalkunnskap om områdene.
 Faglig rådgivende utvalg skal gi råd om hvordan best samhandling mellom ulike brukerinteresser i 

områdene kan oppnås.
 Faglig rådgivende utvalg skal minimum ha ett årlig møte med Midtre Nordland nasjonalparkstyre.
 Medlemmene i Faglig rådgivende utvalg velges for 2 år. Etter denne perioden foretas det en 

evaluering der sammensetningen av utvalget vurderes.
 Faglig rådgivende utvalg skal bestå av 19 representanter. 2 representanter fra Bondelaget, 2 

representanter fra Bonde- og småbrukerlaget, 1 grunneierrepresentant fra hver av de 4 kommunene 
som ikke får representanter fra de to bondelagene. 3 representanter fra Forum for natur og friluftsliv, 
2 representanter fra Salten reiseliv, 1 fra Polarsirkelen reiseliv, 1 representant fra hver av 
reinbeitedistriktene Hestmannen/Strandtindene, Saltfjellet, Balvatn og Duokta, samt 1 representant 
fra Statskog».

Erfaringer - generelt

- I utgangspunktet bred representasjon gjennom ulike organisasjoner fra alle de 8 kommunene som 

styret omfatter, men noen av de valgte representantene har aldri møtt.

- Det er avklart med DN at det kun utbetales reisegodtgjørelse for disse møtene. Noen gav allerede 

i 2011 uttrykk for at de ikke ville møte dersom de ikke fikk utbetalt møtegodtgjørelse. 

Erfaringer 2011:

- God deltakelse fra styret

- Svak deltakelse fra reinbeitedistriktene

- Fravær av reiselivsorganisasjoner

- Svak deltakelse fra FNF-organisasjonene
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Erfaringer 2012:

- God deltakelse fra styret

- Svært positivt bidrag fra administrativt kontaktutvalg

- Svak deltakelse fra reinbeitedistriktene

- Fravær av reiselivsorganisasjoner

- Svak deltakelse fra bondeorganisasjonene

- Svak deltakelse fra valgte grunneierrepresentanter – Halvor Bakken ventet på innkalling  i 2012 

og ble offer for feil ep-adresse

- Svak intern koordinering blant FNF-organisasjonene i forhold til forfall og hvem som møtte

- Positiv tilbakemelding på møte- og arbeidsform

Sekretariatets vurdering:

Svært dårlig kontinuitet i forumet

- Kun en representant for de 4 reinbeitedistriktene har møtt på begge møtene

- Kun en av de 4 representantene for bondeorganisasjonene har møtt på begge møtene

- Ingen av grunneierrepresentantene har møtt på begge møtene og de har en spesielt utfordrende 

rolle uten en organisasjon i ryggen

- Reiselivsorganisasjonene har vært fraværende

Interessen for den nye forvaltninga synes foreløpig begrenset og det er kanskje for mye forlangt at alle 

skal stille opp? Forumet er stort og det er arbeidskrevende å «administrere» - spørsmålet er om 

arbeidsinnsatsen står i forhold til resultatet?

Vil et annet møtetidspunkt på høsten sikre større deltakelse?

Noen vil kanskje si at det er tilstrekkelig at 25 av de 45 møtes? Det gir kanskje god nok representasjon?

Vil styret forlenge dagens sammensetning 1 år til og i invitasjonen til neste møte klargjøre hvilke 

forutsetninger som må oppfylles for at forumet skal bestå, eventuelt konkret foreslå ny modell som en 

ønsker å drøfte med dagens utvalg?

Hvis dagens modell skal videreføres, bør administrativt kontaktutvalg inngå i forumet fast. En bør også 

vurdere om flere offentlige og faglige instanser skal delta – f.eks. Reindriftsforvaltningen, evt. 

representanter for kraftselskap m.v. Nordland nasjonalparksenter bør bl.a. tas inn som fast medlem.

Hvis en ikke innlemmer faglige instanser i utvalget, bør navnet endres til «Rådgivende utvalg».

Forslag til organisering

Ut fra drøftingene som er gjennomført i AU, anbefaler sekretariatet at sammensetningen endres og at 

utvalget oppnevnes med slik representasjon: 

- 2 fra bondeorganisasjonene

- 1 repr. fra reindriftsforvaltningen og 2 fra reinbeitedistriktene
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- 2 fra FNF-organisasjonene

- 2 private grunneiere

- 1 fra Statskog -

- 1 fra reiselivsorganisasjonene

- 8 fra administrativt kontaktutvalg – en representant fra hver kommune

- 1 Nordland nasjonalparksenter

Forslaget innebærer at kommunene får en sterkere forankring i utvalget.

Forslaget som vedtas av styret 18.februar bør imidlertid sendes på høring til kommunene og 

organisasjonene som er representert i dagens utvalg. Framdriften bør være slik at styret kan oppnevne 

nytt faglig rådgivende utvalg i møte 30.mai 2013.
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Arkivsaksnr: 2013/1852-0

Saksbehandler: Ronny Skansen

Dato: 26.04.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 44/2013 30.05.2013

Samarbeidsavtale mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Fauna 
KF/Forprosjekt Sjunkhatten folkehøgskole

Forslag til vedtak

Intensjonsavtale mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Fauna KF/forprosjekt 
Sjunkhatten folkehøgskole vedtas. 

Bakgrunn

Fauna KF/forprosjekt Sjunkhatten folkehøgskole ved Bror Myrvang var invitert til styremøtet 
18.02.2013 for å orientere om planen med etablering av Sjunkhatten folkehøgskole. I denne 
forbindelse kom det frem et ønske om å se på muligheten for et samarbeid mellom Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre og Sjunkhatten folkehøgskole. Det var enighet om at Fauna 
KF/forprosjekt Sjunkhatten folkehøgskole utarbeidet et forslag til avtale som blir fremlagt for 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Sekretariatet har sendt forslag til avtale på en intern 
høringsrunde i styret før saken fremlegges i styremøte. 2 av styrets medlemmer har stilt seg 
positiv til avtalen slik den foreligger, resten av medlemmene har ikke kommentert avtalen. 

Vurdering 

Fauna KF leder et offentlig støttet prosjekt med formål å etablere Sjunkhatten folkehøgskole i 
Valnesfjord. I den forbindelse har Midtre Nordland Nasjonalparkstyre og Fauna KF/Forprosjekt 
Sjunkhatten folkehøgskole (SFHS), sett på muligheter for samarbeid. Partene er enige om at et 
betydelig potensiale for faglig og praktisk samarbeid eksisterer. Avtalen har en intensjon om å 
samarbeide om blant annet om faglige orienteringer, seminarer og eventuelt andre tiltak. 
Avtalen gjelder så lenge søknaden om godkjenning og etablering er til behandling hos statlige 
myndigheter. Ved godkjenning av skolen skal avtalen gjennomgås og konkretiseres av partene i 
fellesskap.

Avtalen kan sies opp med en måned varsel med skriftlig varsel til den annen part.
Avtalen vedlegges Fauna KFs søknad til statlige myndigheter om godkjenning av Sjunkhatten 
folkehøgskole. Sekretariatet anbefaler at avtalen vedtas slik den foreligger. 
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Parter i saken:
Fauna KF v/ Bror Myrvang
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske
Valnesfjord 
helsesportsenter

Østerkløft 8215 VALNESFJORD

Vedlegg:
1 Utkast til samarbeidsavtale
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INTENSJONSAVTALE

Bakgrunn

Fauna KF leder et offentlig støttet prosjekt med formål å etablere Sjunkhatten

folkehøgskole i Valnesfjord. I den forbindelse har Midtre Nordland 

Nasjonalparkstyre og Fauna KF/Forprosjekt Sjunkhatten folkehøgskole (SFHS),

heretter kalt partene, avholdt møter om muligheter for samarbeid. Partene er 

enige om at et betydelig potensiale for faglig og praktisk samarbeid eksisterer.

Intensjon

Partene i denne avtalen bekrefter intensjonen om å samarbeide om:

 SFHS kan anmode MNNPS om faglige orienteringer i forbindelse med 

undervisningen ved.

 MNNPS kan anmode SFHS om å avholde faglige seminarer ved SFHS.

 Samarbeidet kan, etter nærmere avtale, utvides til å omfatte andre tiltak 

enn de som er listet her.

 Partene kan, etter nærmere vurdering om relevans og behov, fritt 

invitere hverandre til faglige seminarer og lignende.

 Partene skal holde hverandre orientert om forhold av betydning for 

etablering av Sjunkhatten folkehøgskole og det påtenkte samarbeidet.

Avtalens gyldighet

Avtalen gjelder så lenge søknaden om godkjenning og etablering er til 

behandling hos statlige myndigheter. Ved godkjenning av skolen skal avtalen 

gjennomgås og konkretiseres av partene i fellesskap.
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Avtalen kan sies opp med en måned varsel med skriftlig varsel til den annen 

part.

Avtalen vedlegges Fauna KFs søknad til statlige myndigheter om godkjenning av 

Sjunkhatten folkehøgskole.

xx. yyyy 2013

For Fauna KF: For MNNPS:

Kristian Amundsen
Daglig leder
Mobil 90829822
kristian@faunakf.no

Siv
Leder
Mobil 
.no
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/8564-0
Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 18.03.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 45/2013 30.05.2013

Saltfjellet landskapsvernområde - Behandling av klage på vedtak i sak 
30/2013 i Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Søknad om å få sette vedovn i 
naust ved Kjemåvatnet - Ørjan Eliassen

Forslag til vedtak
Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen har kommet med nye momenter
som gir grunnlag for å gjøre om vedtaket i sak 30/2013. Vi opprettholder derfor vedtaket, og 
oversender klagen til Direktoratet for naturforvaltning for forberedelse til 
Miljøverndepartementets endelige behandling.

Saksopplysninger
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for Saltfjellet 
landskapsvernområde og skal behandle dispensasjonssøknader og ta stilling til hvordan klager 
skal behandles. Om styret velger å opprettholde vedtaket, sendes saken over til 
Miljøverndepartementet (MD) for endelig behandling. Direktoratet for naturforvaltning (DN)
skal forberede klagen.

Ørjan Eliassen har i brev av 25.02.2013 klaget på vedtaket i sak 30/2013 Søknad om å få sette 
vedovn i naust ved Kjemåvatnet, hvor det ble gitt avslag på søknad om å få sette opp pipe på 
naustet.

Klagen begrunnes med at han ikke har tenkt å sette opp en permanent pipe på naustet, og kan 
skaffe ved utenfra uten at han har behov for dispensasjon til motorisert transport. Klager 
mener også at en oppsetting av et røykrør i begrensede perioder ved behov ikke vil påvirke 
verneverdiene negativt eller stride mot vernevedtakets formål. Tiltaket vil heller ikke skape 
presedens da flere av naustene ikke er i bruk i dag. Klager mener også at et stort antall båter 
som ligger lagret langs bredden av Kjemåvatnet hele året er et større problem for landskapets 
karakter enn et lite røykrør på et naust.  

Bakgrunn
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtok i sak 30/2013 ikke å gi tillatelse til montering av pipe 
som følge av innsetting av vedovn i naust ved Kjemåvatnet.
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Grunnlag for avgjørelsen
Hjemmelsgrunnlag og vurdering av tiltaket er beskrevet i Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt
vedtak i sak 30/2013 med utgående brev til søker datert 21.02.2013. Klagen er datert 25.02.2013,
innenfor fristen til å klage, og vilkårene for å behandle klagen er derfor oppfylt.

Vurdering av klagen
Formålet med landskapsvernområdet 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 i
landskapsvernområdet, jfr. kap. IV, pkt. 1. Oppføring av bygning, anlegg og faste innretninger 
er noen eksempler på slike inngrep, i forskriften er opplistingen imidlertid ikke uttømmende.
I henhold til kap. IV, pkt. 1, siste avsnitt, skal forvaltningsmyndigheten i tvilstilfelle avgjøre om 
et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

Klager mener tiltaket ikke kan endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig og således ikke 
strider med formålet med vernet. Det skulle dermed kunne gis dispensasjon for omsøkte tiltak.
Forvaltningsmyndigheten vil presisere at et tiltak i noen saker vil kunne være i strid med 
verneformålet selv om det ikke kan påvises noen nevneverdig negativ virkning på verneverdiene
av det omsøkte tiltaket alene. 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 skal også i behandling 
av saker legges vekt på at verneformålet ikke skal svekkes ved en bit-for-bit-forvaltning, 
ettersom mange mindre inngrep i sum kan påvirke verneformålet negativt. Det er også viktig å 
være oppmerksom på at selv i tilfeller der omsøkte tiltak ikke har negativ betydning for 
verneverdier kan tiltaket generere annen virksomhet som kan skade verneverdiene. (DN-
rundskriv nov. 2001, revidert feb. 2010. Forvaltning av verneforskrifter.)

Klager argumenterer med at det er mange naust på statens grunn som har innmontert ovn, og at 
det allerede er skapt presedens for det omsøkte tiltaket. Det nevnes to områder innfor de større 
verneområdene i Salten; naust ved Solvågvatnet og naust ved Nordre Bjøllåvatnet i Saltdal 
kommune. Så vidt forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdet kjenner til er de to 
nevnte naustene satt opp før vernet av nasjonalparkene ble vedtatt, vi kjenner heller ikke til 
tilfeller hvor det er gitt tillatelse etter verneforskriftene for innsetting av vedovn i naust. 

Omsøkte tiltak er tiltak på et naust. Naust er etter styrets vurdering et enkelt bygg for 
oppbevaring av båt og utstyr. Styret ønsker ikke en utvikling der naust innenfor de store 
verneområdene i Salten gjøres om til hytter. Ved innsetting av vedovn i et naust med det 
formålet å bruke naustet som oppholdsrom, må naustet defineres som ei hytte.

Klager nevner naust i noen områder på statsgrunn som eksempel på at det allerede er en 
presedens for at det settes inn vedovn i naust. Klager mener også at en oppsetting av et røykrør i 
begrensede perioder ved behov ikke vil påvirke verneverdiene negativt eller stride mot 
vernevedtakets formål.

Verneforskriftene kan ikke regulere hva som skjer inne i et naust, men utbygging / endring av 
bygg kan det settes restriksjoner for. Klager har ikke tenkt å montere pipe / skorstein på taket av 
naustet, men har tenkt å velge en løsning med hull i veggen og avtakbart røykrør av beskjeden 
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karakter. Selv om ikke pipa skal være permanent vil det føre til en endring av bygget og en 
endring av bruken av bygget. 

Det er ut fra den beskrivelse som er gitt av klager ikke klart hvordan den aktuelle skorsteinen vil 
se ut. Oppføring av skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men tiltaket er per 
nå ikke behandlet etter dette regelverket. Det er i byggteknisk forskrift § 15-1 stilt generelle krav 
til varme- og kuldeinstallasjon og i § 15-3 krav til røykkanal og skorstein. 

Klager mener at utbygging av naustet er et mye større inngrep i området enn montering av ei lita 
pipe / røykrør. Tillatelse til utvidelse av naustet ble gjort med det grunnlaget at naustet ikke ville 
bli større enn øvrige naust i området, og søker hadde behov for mer plass i forbindelse med 
fremtidig kjøp av større båt og oppbevaring av utstyr. Tillatelsen ble gitt med grunnlag i at 
bruken av naustet ikke skulle endres, altså at bygget bestod som et naust. 

Forvaltningsmyndigheten kan ikke se at det i naustet skal være behov for vedovn, med dertil 
hørende skorstein. Naustet fremstår allerede i dag ikke som noe typisk naust, særlig ved at døra 
ser ut til å være for smal til å gjøre det mulig å ta inn og ut en båt av den størrelse som ble
beskrevet i forbindelse med tidligere tilbygg. En skorstein vil ytterligere forsterke inntrykket av
at det her kan være snakk om noe annet enn et naust. Selv om det i området finnes hytter fra før,
er det ikke ønskelig at bebyggelsen med de naust og hytter som er i området i dag endres
ytterligere og derved endrer inntrykket av landskapet og tilgjengeligheten for andre som ønsker 
å bruke området til friluftsliv.

Klager har ingen planer om å hogge ved i området. Behovet for ved vil være beskjedent og han 
har ikke behov for dispensasjon til motorisert transport, mener han kan få fraktet veden opp på 
annet vis. Forvaltningsmyndigheten registrerer klagerens intensjon når det gjelder transport av 
ved til bygningen, men finner ikke grunn til å kommentere dette. Det legges uansett ikke stor 
vekt på dette forholdet.

Klager mener også at tiltaket ikke vil skape presedens da flere av naustene ikke er i bruk i dag, 
og han mener at det virker som eiere at naust innenfor dette verneområdet ikke skal få kunne 
bruke naustene. Til dette vil forvaltningsmyndigheten bemerke at naustet fremdeles kan brukes 
som et naust; til oppbevaring av båt og annet fiskeutstyr, selv om søknaden om å sette inn 
vedovn ikke innvilges. Området kan benyttes til friluftsliv; turer, fiske, jakt, her er mulighet for 
leie av hytte, lage bål, sette opp telt / lavvo, og området ligger kort avstand fra vei, jernbane og 
andre overnattingsmuligheter.

Klager mener også at et stort antall båter som ligger lagret langs bredden av Kjemåvatnet hele 
året er et større problem for landskapets karakter enn et lite røykrør på et naust. 
Forvaltningsmyndigheten er enig i at langtidsoppbevaring av båter ved et vatn er uheldig. En vil 
imidlertid presisere at skal en båt oppbevares over lengre tid ved et vatn skal det innhentes 
tillatelse fra grunneier. Blir båtene liggende og forsøple området er dette ulovlig i forhold til 
verneforskriftene for landskapsvernområdet, samt i henhold til forurensingsloven, og eier kan 
pålegges å fjerne disse. 

Konklusjonen er at nasjonalparkstyret ikke kan se at det har kommet fram nye opplysninger 
i saken som gjør at klager gis medhold og at vedtaket i sak 30/2013 bør omgjøres.

Parter i saken:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
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Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan
Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Per Tomas 
Kuhmunen

Junkerdal 8255 RØKLAND

Statskog Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Statskog SF avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Ørjan Eliassen Buen 15 8250 ROGNAN

Vedlegg:
1 Klage - Vedtak - Søknad om å få sette vedovn inn i naust ved Kjemåvatn
2 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet landskapsvernområde -

Montering av vedovn i naust - Ørjan Eliassen
3 Fjelltjenste-rapport feb. 2013 - Naust Kjemåvatn
4 Skjema 1997 - Byggverk og inngrep i verneområder - Saltfjellet landskapsvernområder

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt
- Verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde
- Naturmangfoldloven
- Forvaltningsplan for de verna områdene i Saltfjellet
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øijan Eliassen Rognan 25.febr2013.
Buen 15
8250Rognan

Midtre Nordland nasjonalparkstyre / Miljøverndep.
Moloveien 10
8002Bodø

Kla e å vedtak i utval ssak:30 2013 Søknad om å få sette
vedovn i naust ved ICemåvatn.

Undertegnede klager herved på vedtak om at det ikke gis tillatelse til montering av pipe som
følge av innsetting av vedovn i naust ved Kjemåvatn.

For det første så vil jeg si at jeg synes det er meget trist at man skal få avslag på et slikt tiltak
som er av en så liten karakter, et lite røykavtrekk på et båtnaust er knapt synlig. Det ville
være flott for meg og mine barn og mine barns venner om vi kunne ha muligheten til å fyre
opp en ovn, om ikke annet for å tørke klær når vi bruker området aktivt til friluftsliv. Jeg
trodde det var et overordnet politisk mål å stimulere befolkningen til friluftsliv og på den
måten være med å bidra til en god folkehelse.

Når det gjelder et røykavtrekk så kan dette lages på flere måter. Det trenger ikke være en
skorstein som en fast innretning på taket. For min del kan jeg ta et hull i veggen på ca 1
meter over bakkenivå, her kan det lages et system der et avtagbart røykrør settes i åpningen
kun ved fvring. På denne måten blir det ikke en fast innretning som det påstås i vedtaket.
Behovet for fyring vil begrense seg til noen få dager i året. Høyden på røykrøret vil ikke gå
over mønet på bygget og vil således i praksis være usynlig for allmenheten.
Undertegnede ble i denne saken oppring av saksbehandler Hanne Etnestad med spørsmål
om hvordan jeg hadde tenkt å løse problematikken rundt røykavtrekk, her ble det opplyst
fra min side at det kunne lages et hull i veggen med et avtagbart røykrør som kunne
nedmonteres når det ikke var i bruk. I vedtaket kan det ses ut som om at det omsøkte tiltak
er behandlet som om jeg skulle montere pipe/skorstein på taket av naustet. Synes det er
merkelig at saksbehandler har behandlet søknaden som om det skulle monteres
pipe/skorstein på taket når undertegnede har gitt beskjed om at det kan velges en løsning
med hull i veggen og avtagbart røykrør av beskjeden karakter.

I vedtaket pekes det på at at montering av ovn vil medføre behov for tilgang på ved og at
dette vil kunne utløse hogst i området og økt fare for motorisert ferdsel. Dette vil jeg
tilbakevise. Har ingen planer om å hogge ved i området, det er helt uaktuelt, har ikke tenkt
tanken engang. Jeg kjenner til at det er flere som har dispensasjon til å kjøre med snøscooter
til Kjemåvatn, jeg vil kunne få fraktet noen sekker ved opp til Kjemåvatnet med de som
allerede har dispensasjon. Behovet for ved vil for min del være av en beskjeden karakter og i
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ytterste konsekvens kan jeg selv dra veden på pulk opp fra Lønsdal stasjon og opp til
naustet.

Det pekes i vedtaket på at det har vært kontakt med Saltdal kommune i saken og at en der
har fått opplyst at det ikke vil bli gitt tillatelse til innsetting av ovn. Til deres informasjon kan
jeg meddele at undertegnede også har vært i kontakt med Saltdal kommune i samme sak. Jeg
fikk da opplyst at jeg måtte først søke nasjonalparkstyret om tillatelse, dersom denne ble
innvilget måtte jeg søke kommunen så skulle de behandle saken. Jeg stiller meg sterkt kritisk
til at nasjonalparkstyret her har forskuttert en kommunal avgjørelse uten at den har blitt
saksbehandlet i kommunen, dette kan umulig være normal praksis.

Det pekes i vedtaket også på at Statskog har vært kontaktet og at de heller ikke ønsker at det
monteres ovn i naust på statens grunn. Meg bekjent er det mange naust på Statens grunn
som har innmontert ovn, blant annet i området Mourki i Fauske kommune. Det samme
gjelder naust ved Solvågvatn, Nordre Bjøllåvatn i Saltdal kommune. Jeg kan være villig til å
kjøre denne saken veldig langt for å få samme beskaffenhet på mitt naust ved Kjemåvatn
som naustet plassert ved Solvågvatn, dvs med innmontert ovn. Regner med at dere og
Statskog er klar over at det finns mange naust med innmontert ovn i Saltenregionen så man
kan vel si at det blir feil dersom min sak skal skape presedens, presedens er allerede tilstede
og det akter jeg å bruke i den videre behandling av saken.

Som dere skriver i vedtaket så fikk undertegne tillatelse til å utvide naustet med 1 meter i
lengderetning, denne utbyggingen gjorde naustet 3 kvadratmeter større. Den gangen fikk jeg
først avslag men etter å ha klaget så fikk jeg medhold av Direktoratet for naturforvaltning.
Det ble også denne gang pekt på at en utbygging kunne skape presedens. Dette har ikke
skjedd, ingen av de andre hjemmelshaverne ved Kjemåvatn har så vidt meg bekjent søkt om
tillatelse til utbygging. Som tidligere nevnt ble det fra Fylkesmannen gitt avslag i første
søkerunde. Direktoratet omgjorde dette vedtaket etter min klage og begrunnet det med at en
utbygging på 3 kvadratmeter ikke strider mot vernevedtakets formål og heller ikke påvirker
verneverdiene nevneverdig jfr. nm1§8.Tiltaket var så lite at det etter direktoratets vurdering
ikke kunne endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Jeg ble da gitt medhold i at
det kunne dispenseres etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i nml. § 48.Jeg er av
den oppfatning av at nml. § 48 også vil komme til anvendelse i utvalgssak 30/2013og ber
dere derfor om å innvilge min søknad

Hvis man setter dette tiltaket oppimot mitt nå omsøkte tiltak så fremstår en utbygging på 3
kvadratmeter som et mye større inngrep enn å lage hull i veggen til et røykrør hvor det i en
svart begrenset periode settes opp et røykrør. Jeg kan ikke se noen problemer med dette og
den som påstår at mitt omsøkte tiltak påvirker verneverdiene negativt eller strider mot
vernevedtakets formål har tolket dette på en feil måte etter min mening. Jeg ser heller ikke at
et hull i veggen med et røykavtrekk er et inngrep som kan endre landskapets karakter.

Det vil aldri bli gitt tillatelse til oppsetting av nybygg ved Kjemåvatn, området har pr i dag 3
hytter og 6 naust. Flere av naustene er ikke i bruk pr i dag. Jeg har vondt for å tro at en
innvilgelse av min søknad skulle skape presedens. Om så skulle være tilfelle så vil
landskapets karakter fremdeles bli bevart. Det virker som om at det ikke er meningen at folk
som tilfeldigvis har et naust i området ikke skal få skal få kunne bruke det. Dette handler jo
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til syvende og sist om at folk som bor i bygda skal ha en viss livskvalitet og kunne bruke
området. Det er jo svært begrenset hvor mye aktivitet man kan greie å skape rundt et naust
på 15 kvadratmeter.

I tillegg ligger det et stort antall båter lagret langs vannkanten, dette er hovedsakelig
plastbåter og noen trebåter, dette er båter som ligger ute hele året. Jeg kan ikke se at et
røykrør på et naust endrer landskapets karakter mer enn røde og hvite plastbåter som ligger
i landskapet året rundt. Alle båtene vil i langt større grad være synlig for allmenheten.

På bakgrunn av nevnte argumentasjon bes det om at min søknad tas opp til ny vurdering
på en menneskelig og rettferdig måte som ikke strider mot den menige manns
rettsoppfatning og som samtidig bidrar og stimulerer til et friluftsliv i folket og dermed ei
god folkehelse. Det er i bunn og grunn det som det dreier seg om i denne saken.

Mvh Ørjan Eliassen

7// I
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Ørjan Eliassen Rognan. 15nov2012.
Buen 15
8250Rognan

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Moloveien 10
8002Bodø

Søknad om å få sette vedovn inn i naust.

Undertegnede søker herved om å få sette vedovn inn i mitt naust ved Kjemåvatn i Saltdal
kommune. Begrunnelsen for søknaden er at jeg og mine barn benytter området i stor grad til
friluftsliv. Vinterstid er det en trygghet å kunne ha mulighet til å søke ly i naustet ved dårlig
vær når man utfører isfiske,friluftsliv og jakt.

Jeg er av den oppfatning at et slikt tiltak ikke bryter med verneforskriften da tiltaket ikke vil
endre landskapets art eller karakter og håper utfra dette at min søknad innvilges.

'an Eliassen
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Rapport: Naust ved Kjemåvatn i Saltfjellet Landskapsvernområde. 
 
 
 
 Kristian Sivertsen, Statskog Fjelltjenesten.   01.03.2013 

17.02.2013 var jeg på en oppsynrunde i området rundt Kjemåvatnet i Saltdal kommune. I den 
 forbindelse ble det tatt en befaring av et naust etter ønske fra nasjonalparkforvalter 
 Hanne Etnestad. Naustet eies av Ørjan Eliassen. Det ble tatt mål og foto av naustet. 
 Det var: 4,90 meter langt og 3 meter bredt. Det var et vindu som var skalket igjen og låst med 
 hengelås. Det var en dør som virket å være ny. Naustet var nymalt og velstelt. Se kart og bilder. 
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NAUST Jeger og fisk hytte 

17.02.2013. Naust Kjemåvatn 
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17.02.2013. Naust Kjemåvatn. 
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2011/5030-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 06.05.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 46/2013 30.05.2013

Rago nasjonalpark - Godkjenning av endelig forslag til forvaltningsplan

Forslag til vedtak:

+ Endelig forslag til forvaltningsplan for Rago nasjonalpark godkjennes av 
   Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

+ Endelig forslag til plan oversendes Direktoratet for naturforvaltning til godkjenning.

Bakgrunn
+ Plan mottatt fra Fylkesmannen i Nordland 28.06.2011 etter faglig gjennomgang i 
   Direktoratet for naturforvaltning, datert 20.06.2011.
+ Planutkastet endret i henholdt til dette i dialog med Direktoratet for naturforvaltning 
+ Høringsutkast behandlet i møte i Midtre Nordland nasjonalparkstyre 04.09.12.
+ Høringsutkast behandlet i arbeidsutvalget for planen 20.11.12.
+ Høringsutkast sendt på offentlig høring 12.12.12 med høringsfrist 25.03.13, 10 innspill
   mottatt.
+ Åpent møte 27.02.13 med 12 deltagere
+ Høringsinnspill og forslag til endringer lagt fram for arbeidsutvalget for forvaltningsplanen
   22.04.13. 
+ Kap. 3 Bevaringsmål skrevet om i forhold til utarbeiding av et eget vedlegg til planen for dette
   arbeidet. Dette i henhold til signaler fra Direktoratet for naturforvaltning, samt ønske om bedre
  faggrunnlag for dette arbeidet.  
+ Høringsdokument av 06.05.13 utarbeidet med grunnlag i møte med arbeidsutvalget 22.04.13
+ Endelig forslag til forvaltningsplan endret i forhold til høringsdokument av 06.05.13

Vedlegg:
Høringsdokument av 06.05.13
Endelig forslag til forvaltningsplan for Rago nasjonalpark
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Andre relevante dokument - høringsinnspill, ikke vedlagt:
+ Statens vegvesen, region nord - Uttalelse til forslag til forvaltningsplan for Rago
  nasjonalpark
+ Statskog Salten - Høringsuttalelse – forslag til forvaltningsplan for Rago nasjonalpark 
+ Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening - Innspill til forslag til forvaltningsplan for
  Rago nasjonalpark 
+ Tuorpon sameby - Yttrande över förslag till förvaltningsplan för Rago Nationalpark 
+ Reindriftsforvaltningen Nordland - Høring – forslag til forvaltningsplan for Rago
  nasjonalpark
+ Bodø og Omegns Turistforening - Høringsuttalelse til Forslag til forvaltningsplan for 
   Rago nasjonalpark 
+ Nordland fylkeskommune - Uttalelse – høring av forslag til forvaltningsplan for Rago
  nasjonalpark 
+ Norges vassdrags- og energidirektorat - Uttalelse til høring – Forslag til 
   forvaltningsplan for Rago nasjonalpark 
+ Sametinget - Uttalelse til forslag til forvaltningsplan for Rago nasjonalpark i Sørfold
  kommune 
+ Daniel André Koskinen - Innspill til Forvaltningsplanen av Rago nasjonalpark 
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Forvaltningsplan for Rago nasjonalpark, Sørfold kommune, Nordland 

Oppsummering og kommentarer til høringsuttalelser

Rago nasjonalpark ble opprettet ved kgl. res. av 22.januar 1971. Rago omfatter et område på 
ca. 171 km2 og ligger i sin helhet i Sørfold kommune i Nordland fylke.

Nasjonalparken grenser mot det svenske verdensarvområdet Lapponia, bestående blant annet 
av nasjonalparkene Padjelanta, Store Sjöfallet og Sarek. Totalt utgjør vernet areal over 5400 
km2, noe som gjør det til ett av Europas største sammenhengende verneområder.

Forslag til forvaltningsplan ble utarbeid i perioden 2008 - 2012 og ble sendt på høring 
12.12.2012 med høringsfrist 25.03.2013. 

Dette dokumentet er Midtre Nordland nasjonalparkstyre sin oppsummering og tilbakemelding 
på uttalelsene fra høringen av utkastet av forvaltningsplanen for Rago nasjonalpark.

I vurderingen av noen av innspillene har arbeidsutvalget for forvaltningsplanen bistått 
sekretariatet. Arbeidsutvalget hadde møte på Straumen i Sørfold 22.04.2013. Tilstede på dette 
møtet var Lars Kr. Evjenth, Signar Pavall, Tore Veisetaune, Eirik Stendahl og Hanne Etnestad
(sekretær).

Vensmoen 06.05.2013
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1 Oppsummering av høringsuttalelser

Det har kommet inn 10 uttalelser til forvaltningsplanen for Rago nasjonalpark, fra Daniel 
André Koskinen, Statens Vegvesen Region nord, Statskog Salten, Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskerforening, Reindriftsforvaltningen i Nordland, Tuorpon sameby v/Ante Blind, Bodø og 
omegn turistforening, Nordland Fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat og 
Sametinget. Av disse har Statens Vegvesen Region nord og Norges vassdrags- og 
energidirektorat ingen merknader.

Før planen ble sendt på høring ble det avholdt møte i Arbeidsutvalget den 20.november 2012, 
innspill på dette møtet er også tatt med i denne oppsummeringen.

Åpent møte ble avholdt i høringsperioden på Straumen i Sørfold 27.februar 2012. 
Forvaltningsplanen ble stort sett positivt mottatt, og innspill som kom til planen er tatt med i 
denne oppsummeringen. 

Innspill som går på faktafeil og rettinger av tekst/kart blir gjort direkte i forvaltningsplanen, 
og er ikke nevnt i oppsummeringen.

Endringer som foreslåes etter høringen:
+ Reindriftens behov for uthus ved Ragovatna tas inn i kap. 4.2.1, status for reindriften.
+ Søknad om barmarkskjøring i reindriften vurderes etter en godkjent distriktsplan tas inn i
  kap. 4.2.4 Retningslinjer for forvaltningsmyndigheten, Reindriften.
+ Endring under kap. 4.2.3 Rammer og regelverk, Reindrift; tolking av reindriftens rett til
   bruk av snøscooter innenfor nasjonalparken.
+ Nytt tiltak i kap. 4.3.5 under Friluftsliv; omlegging av sti ura
+ Nytt tiltak i kap. 4.3.5 under Friluftsliv; oppdatering og utskifting av skilt ved hoved-
   innfallsportene og langs hovedstiene i parken.
+ Nytt punkt om universell utforming i kap. 4.3.4 Retningslinjer for forvaltningen, 
   Friluftsliv.
+ Endring av vedhogst-perioden til 1.august – 15. april i kap. 4.4.4  Retningslinjer for 
   forvaltningen, Bruk av naturressurser.
+ Noe utvidelse av hogstområder på vedlegg 7 Aktuelle hogstområder
+ Utarbeiding av et informasjonshefte om utvalgte kulturminner, samt informasjon til 
   publikum ved innfallsportene om sårbare kulturminner i området settes opp som tiltak under 
   kap.4.7 Kulturminner
+ Revidering av verneforskriften tas inn som nytt tiltak i kap.5 Forvaltningsoppgaver
+ Endring i kap. 5.3.3 Retningslinjer, Informasjon; Alt informasjonsmateriell som lages 
   skal om mulig helst foreligge på lulesamisk, engelsk og tysk i tillegg til norsk.
+ Nytt tiltak i kap. 5.3 Informasjon; utarbeiding av informasjon til turister for å hindre 
   bygging av turistvarder.
+ Nytt tiltak kap. 5.2.4 under Overvåking; naturtypekartlegging  og en sårbarhetsanalyse i 
   forhold til barmarkskjøring i Flat-kjølen-området.

2 Merknad til verneforskriften, forvaltningsplanen og prosessen

Bodø og omegn turistforening
Turistforeningen slutter seg til både hovedprinsippene i planen og de enkelte forslag. 
Foreningen mener det er viktig at det opprinnelige verneformålet for Rago som villmarkspark 
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holdes fast og ikke uthules av ureflektert dispensasjonsadgang. De er også enig i 
forvaltningsplanenes intensjon om et fortsatt strengt vern av nasjonalparken. 
BOT er en aktiv bruker av området på de premisser som ligger i forvaltningsplanen og vil 
fortsatt være en bruker som setter stor pris på nasjonalparkens urørte karakter. 

Nordland Fylkeskommune
Fylkeskommunen er positiv til at det har blitt utarbeidet forslag til forvaltningsplan for
Rago nasjonalpark og ser at det har vært sikret god medvirkning i forbindelse med 
utarbeidelse av planen. Brukerinteressene har vært godt representert i arbeidsutvalget som har 
bistått i denne prosessen.

Statskog SF
Statskog ser et sterkt behov for å revidere den nå over 40 år gamle verneforskriften for
Rago nasjonalpark. Dette for å harmonisere verneforskriften med forskriftene for andre
nasjonalparker, og for å få inn generelle unntak fra bestemmelsene som ligger i
verneforskrifter for nyere nasjonalparker. Statskog mener imidlertid at verneforskriften
burde vært revidert før forvaltningsplanen ble utarbeidet og sendt på høring. Da en endring 
av verneforskriften vil medføre et behov for å revidere forvaltningsplanen.

Forvaltningsmyndigheten ser også behovet for en revidering og oppdatering av de gamle 
verneforskriftene. Slik verneforskriften er i dag er det få hjemler for å gi dispensasjon fra 
disse. De dispensasjoner som forvaltningsplanen åpner opp for må derfor behandles etter 
unntaksparagrafen, naturmangfoldloven §48. Denne paragrafen er imidlertid ment benyttet 
kun unntaksvis, og skal behandles strengt. Revidering av verneforskriftene vil bli tatt inn som 
et tiltak under kap. 5 Forvaltningsoppgaver og tiltak, i tillegg vil behovet bli presisert ved 
oversendelsen av forvaltningsplanen for endelig godkjenning til Direktoratet for 
naturforvaltning.

3 Innspill om bruk og vern i området

1 Reindrift

Reindriftsforvaltningen i Nordland
Reindriftsforvaltningen opplyser om at reindriftens arealbrukskart for Nordland er under 
revidering, og at kartene vil være tilgjengelig i løpet av våren 2013. Her vil en få oppdatert 
informasjon om anlegg og bruk av områdene i reindriften. Parallelt med dette arbeidet skal
reinbeitedistriktene i Nordland få oppdatert sine distriktsplaner. 
Forvaltningen viser til møte mellom verneforvaltningen og reindriftsforvaltningen den 
04.03.13 vedrørende reindrift innenfor verneområder. Under møtet var motorferdsel et 
hovedtema, og det ble konkludert med at reindriftsforvaltningens planmal ville være 
tilfredsstillende for at reindriftens distriktsplaner skal kunne brukes som grunnlag for å gi 
flerårige dispensasjoner til barmarkskjøring og bruk av luftfartøy. Reindriftsforvaltningen 
peker på at det er ønskelig å få forankret i forvaltningsplanen for Rago at reindriftens 
distriktsplan kan gi grunnlag for flerårige dispensasjoner. Det understekes at 
reindriftsforvaltningen er opptatt av at det skal etableres en forvaltningspraksis på dette 
området som er forutsigbar og tydelig. 
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Tuorpon sameby
Tuorpon sameby driver reindrift i hele Rago gjennom avtale med Duokta reinbeitedistrikt, 
samebyen nytter årlig området, hovedsakelig som sommerbeite. Løytadalen sør i Rago har et 
veldig godt gras- og urtebeite.
Samebyen støtter forvaltningsplanenes mål vedrørende reindrift i området, og framhever at 
Rago nasjonalpark er et samisk kulturlandskap som går langt tilbake i tiden. 

Doukta reinbeitedistrikt (Arbeidsutvalget 20.11.12)
Reinbeitedistriktet kan se et behov for et uthus/naust ved distriktets hytte ved Ragovatna i
framtiden.

Distriktet melder også om behov for bruk av barmarkkjøretøy på Flatkjølen som er
sommerbeite for svensk reindrift. Norsk reindrift har vinterbeite i Sølvskardvatn-området, og 
en del okserein blir gående igjen i området om våren og trekker opp mot Flatkjølen. For å 
samle disse brukes stort sett helikopter, men det kan være behov for bruk av barmarkskjøretøy 
i Flatkjølen-området.

Reinbeitedistriktet ønsker også klarere retningslinjer i planen for reindriftens bruk av 
snøscooter i parken.

Da reindriften bruker Rago mer til vinterbeite for reinen ser de et behov for et uthus i 
tilknytning til hytta ved Ragovatnan. Reinen fóres en del med kraftfór og lav om vinteren og 
det er behov for å ha et lager for dette fóret inne i området. Slik verneforskriften er utformet
kan reindriften sette opp bygg og anlegg med hjemmel i forskriften, forvaltningsmyndigheten 
for parken ønsker imidlertid en dialog om plassering og utforming av bygget.
Eventuell oppsetting av bygg og anlegg i parken må også behandles etter andre gjeldene
lovverk som reindriftsloven og plan- og bygningsloven. Behovet for et uthus ved Ragovatna 
tas inn under status for reindriften i området, kap. 4.2.

I henhold til gjeldende verneforskrifter er motorferdsel ikke tillatt innenfor nasjonalparken, 
reindriftsutøvere skal søke Lappefogden i Nordland om tillatelse til å nytte snøscooter og 
luftfartøy i forbindelse med reindriften. Lappefogden i Nordland eksisterer ikke i dag, men er 
erstattet av reindriftsforvaltningen og reindriftsloven. I henhold til reindriftsloven og 
motorferdselloven kan reindriftsutøvere i næringsøyemed benytte snøscooter i utmark. Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre som har forvaltningsansvar for Rago nasjonalpark anser derfor 
at reindriften kan benytte snøscooter i sitt arbeid innenfor nasjonalparken i henhold til 
gjeldende lovverk. Reindriftens rammer for bruk av snøscooter innenfor nasjonalparken, kap. 
4.2.3, foreslås endret i forhold til det overstående.
Denne tolkingen er forelagt Direktoratet for naturforvaltning og det er bedt om en vurdering i 
forhold til praksis i øvrige nasjonalparker.

I henhold til verneforskriftene og retningslinjer utformet i forvaltningsplanen må reindriften
søke om dispensasjon for kjøring med barmarkskjøretøy. En slik søknad må vurderes for hvert 
enkelt tilfelle i henhold til §48 i naturmangfoldloven. Retningslinjene for 
forvaltningsmyndigheten utformes slik at en søknad vil bli behandlet med grunnlag i en 
godkjent distriktsplan med oversikt over behov for kjøring med barmarkskjøretøy; områder, 
strekninger og tidsperioder. Det er også ønskelig å få utført en sårbarhetsanslyse i forhold til 
barmarkskjøring i Flatkjølen-området. I planen tas inn behov for naturtypekartlegging  av 
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nasjonalparken, og med bakgrunn i dette en sårbarhetsanalyse og anbefaling i forhold til 
motorferdsel i området.

2 Friluftsliv, jakt og fiske

Friluftsliv

Bodø og omegn turistforening
BOT ser det som viktig at nye generasjoner av turgåere får kjennskap til parken og lærer seg 
ferdselskultur i denne særegne parken og i de store svenske villmarksområdene bakenfor 
Rago. 
I forbindelse med overvåkning av ferdselen i parken er det derfor viktig for BOT som regional 
friluftsorganisasjon å beholde adgangen til å organisere fellesturer inn i Rago. Foreningen ber
om at det tas inn i forvaltningsplanen at fellesturer til fots organisert av norske 
friluftsorganisasjoner - med inntil 20 deltakere - gis generell tillatelse til ferdsel i 
nasjonalparken.

Slik verneforskriften er i dag er det ingen hjemmel for å begrense ferdsel av turfolk inne i 
parken, verken organisert eller uorganisert. For å få en oversikt over de endringene som skjer 
i ferdselen, og en pekepinn på behovet for tilretteleggingstiltak for å redusere eventuelle 
slitasjeskader på vegetasjon eller forstyrrelse av dyreliv foregår det en registrering av 
ferdselen inn i nasjonalparken. 
Dette innspillet er utenfor forvaltningsplanen sine rammer, og blir derfor ikke behandlet i 
forvaltningsplanen. 

Innfallsporter, skilting og stier

Åpent møte 27.02.13
Servicebygg Lakshola – Gerd Bente Jakobsen, Sørfold kommune, informerte om at dette 
tiltaket medfører store utgifter for kommunen. Forvaltningsplanen angir et tilskudd til 
kommunen på kr 15000 pr. år av tiltaksmidler for nasjonalparken. Kommunen ønsker
imidlertid at denne summen økes. 
Nordfjorden Rasteplass – her er det en gapahuk, utedo og søppelhåndtering. Et bra initiativ 
fra grunneierne som det må støttes opp om.
P-plass Lakshola – her er det behov for større parkeringsareal, samt en bedre regulering av 
parkeringen for ikke å være til hinder for grunneier
Slitasje og vedlikehold av stien - arbeidet med klopping av stier både i og utenfor parken bør 
fortsette. Langs stien Nordfjord – Litlverivatnet er det en del våte partier. Opp Nordskaret er 
det mye slitasje og stien deler seg i mange traseer, her bør det vurderes tilrettelegging i form 
av for eksempel bygging av trapper. Fra Storskogvatnet opp mot Sølvskardvatna går stien 
gjennom ei steinur øst for et lite vatn, her bør stien legges om for å trygge ferdselen for
turgåere.

Nordland Fylkeskommune
Fylkeskommunen ønsker at eventuell tilrettelegging i verneområder bør gjøres i henhold til 
universell utforming og med tanke på tilgjengelighet for alle. Aktuelle tiltak hvor universell 
utforming bør inngå er utarbeidelse av informasjonsmateriell og skilt, samt klopplegging. De 
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viser til Fylkesplan for Nordland 2013-2025 som er i tråd med Regjeringens handlingsplan for 
universell utforming og økt tilgjengelighet (2009-2013). 

Statskog SF
Statskog mener informasjonsskilt ved utgangspunkt for nasjonalparken; Lakshola og 
Nordfjord, bør skiftes ut og erstattes med skilt etter ny skiltmal i Statskog (metallskilt med
antall km). Veiviserskilt i krysset sør for Storskogvatnet til Sølvskardvatnan og Rago
kunne også vært skiftet ut med skilt etter denne standarden.

På statsbudsjettet blir det stilt til disposisjon midler øremerket gjennomføring av nødvendige 
tiltak for å fremme eller ivareta verneformålet, eller andre nødvendige tiltak i 
verneområdene. Disse midlene fordeles av Direktoratet for naturforvaltning, dvs Statens 
naturoppsyn (SNO) i samråd med arealforvaltningsavdelingen, som er overordnet 
forvaltningsmyndighet for verneområdene. Budsjettpostene for tiltaksmidlene har følgende 
føringer: «Midlene dekker statlige investeringsutgifter og tiltak (i nasjonalparker og 
landskapsvernområder / naturreservat). Midlene går til tiltak som er nødvendige for å ta vare 
på verneverdiene inkludert investeringsutgifter til informasjon, skjøtsel- og 
tilretteleggingstiltak. Alle tiltak skal være i tråd med godkjent forvaltnings- /skjøtselsplan og 
andre relevante styringsdokument». 

En del av stien opp til Storskogvatnet er klopplagt, og disse vil bli vedlikeholdt. Klopplegging 
ble gjort for å hindre skade og slitasje på vegetasjonen ved at stiene utvidet seg i bløtt 
terreng. Behov for videre klopplegging for å hindre slitasje og skade på vegetasjonen inne i 
nasjonalparken vil bli vurdert fortløpende.

Forvaltningsplanen legger opp til at det ikke skal igangsettes sikkerhetstiltak utover de tiltak 
som allerede er utført i tilknytning til parken. Stien opp til Sølvskardvatna går gjennom ei 
steinur ved østenden av et lite vatn og ferdsel gjennom denne ura anser en som svært 
risikabelt. Forvaltningsmyndigheten ønsker derfor å åpne for omlegging av stien for å trygge 
ferdselen for turgåere. Tiltaket vil derfor bli tatt inn i forvaltningsplanen.

Nye tiltak langs stien utenfor nasjonalparken, som klopplegging og bygging av for eksempel 
steintrapper opp Nordskaret, faller utenfor forvaltningsplanen sine rammer og vil ikke bli tatt 
inn som tiltak i forvaltningsplanen. Forvaltningsmyndigheten ser imidlertid på prosjektene
som positive og mener de kan utføres som samarbeidsprosjekt mellom for eksempel 
kommunen, grunneier og friluftsorganisasjoner.
Når det gjelder tilrettelegging av innfallsporter utenfor parken, som P-plass Lakshola, 
Servicebygg, Gapahuk Nordfjorden ser forvaltningsmyndigheten det som naturlig å bidra 
med delfinansiering i et samarbeidsprosjekt hvor andre står som initiativtaker og 
prosjektansvarlig.

I Arbeidsutvalgets møte 20.11.12 ble det ytret ønske om at informasjonsarbeidet i parken ble 
samordnet med Statskog og eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere. Oppdatering av 
skilting ved hovedinnfallsportene og langs hovedstiene vil bli tatt inn som tiltak i 
forvaltningsplanen. 

I retningslinjene for forvaltningen vil det bli tatt inn et punkt om at universell utforming 
ivaretas så langt som mulig når det gjelder utarbeiding av informasjonsmateriell og 
tilrettelegging ved skilting. Universelt utformet klopplegging langs stien inn til Rago anser en 
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som uaktuelt, det er bratt og kupert i området opp til nasjonalparken og innenfor, og lite 
egnet for tilrettelegging for funksjonshemmede. 

Jakt

Generelt
Det har kommet innspill om endring av verneforskriften i forhold til ønske om jakt på flere 
arter fra Daniel André Koskinen, Statskog Salten og Fauske og Sørfold jeger- og 
fiskerforening.

Åpent møte 27.02.13
Elgjakt etterspørres av flere. Det er en stor elgstamme i området og dette medfører stort 
beitetrykk på vegetasjonen i deler av nasjonalparken. I følge Gunnar Fredheim, grunneier 
Nordfjorden, har imidlertid elgstammen variert i området, og den har også tidligere vært 
større enn den er i dag.

Endring av verneforskrifta vedrørende småviltjakta ble noe diskutert. Flere innspill om at jakt 
på skogsfugl /storfugl / orrfugl i området ikke er ønskelig, det er ønskelig å beholde 
nasjonalparken som et oppvekstområde for disse artene. 

Daniel André Koskinen:
Koskinen mener at på bakgrunn av en voksende elgstamme i Nordland, og spesielt i Salten, så 
må det sees på grunnlaget for å ta ut elg i Rago nasjonalpark, da hovedsakelig i Storskogen og 
Trolldalen. Han skriver at det har vært en voksende elgstammer de siste årene, og med en 
vesentlig stor elgstamme som overvintrer. Videre skriver han at påvist kalving og overvintring 
av elg høyt til fjells ved Lisjverrivatn og Sølvskarvatna kan tyde på en for høy elgstamme.
Han mener det er behov for å utarbeide en plan for elgforvaltningen i området, samt utført en 
beitetaksering i nasjonalparken. Han ser ingen grunner til at det ikke skal kunne bedrives 
elgjakt i Rago nasjonalpark, på lik linje med landets andre nasjonalparker

Statskog SF
Statskog ønsker at det snarlig tas tak i revidering av verneforskriften for Rago, og at
denne harmoniseres med jaktbestemmelsene for andre nasjonalparker hvor jakta forvaltes i 
henhold til viltloven. Slik verneforskriften er i dag kan det ikke felles fremmede arter med
et høyt skadepotensial på den stedegne fauna, for eksempel mårhund. Det kan heller ikke
jaktes smårovvilt som kråke, ravn og mår innenfor parken, og Statskog setter også 
spørsmålstegn ved begrunnelsen for ikke å tillate elgjakt innenfor nasjonalparken. 
Statskog mener at elgens bruk av Rago bør kartlegges med tanke på trekkveier,
vinterbeite, beiteskader, dødelighet osv. Kartlegging av beiteskader mener Statskog også er 
interessant i forhold til bevaringsmål for naturkvaliteter i nasjonalparken. I forbindelse med 
kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv påpeker også Statskog at det må søkes om 
dispensasjon fra verneforskriften for denne jakta. 

Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening
Forening mener at viltloven med jakttidsrammer og jakttider også skal gjelde i Rago 
nasjonalpark, og de kan ikke se at dette er i strid med formålet med vernet. Det gir ikke noen 
verneverdi å frede elgstammen i et lite område på 171km², når det jaktes i de omkringliggende 
områdene på begge sider av riksgrensen. Foreningen forutsetter imidlertid at en eventuell 
åpning av elgjakt ikke skal bidra til økt motorferdsel i Rago.
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Dagens verneforskrifter for Rago nasjonalpark hjemler ikke jakt etter Viltlovens 
bestemmelser slik bestemmelsen er for nyere nasjonalparker. I følge verneforskriftene for 
nasjonalparken er det kun tillatt å jakte på rype, hare, villmink og rev. For jakt på andre arter 
må det innhentes dispensasjon fra verneforskriften. I henhold til dagens verneforskrift er det 
derfor ikke anledning til å åpne opp for en generell elgjakt innenfor Rago nasjonalpark. 

Verneformålet for nasjonalparken er at den skal representere et uberørt nordlandsk 
fjellandskaps med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalparken 
Padjelanta. Arbeidsutvalget har også kommet med innspill om at det ikke bør tillates jakt på 
skogsfugl i området, det er ønskelig å bevare Rago som et oppvekstområde for orrfugl og 
storfugl. Endres verneforskriftene slik at jakt blir tillatt i henhold til Viltloven vil det åpne for 
jakt på disse artene.
Det er imidlertid grunneier som har rett til å forvalte sin eiendom når det gjelder jakt og 
fiske. Hvis det åpnes for jakt i henhold til Viltloven i Rago er det grunneier som gir tillatelse 
til hvilke jaktbare arter det kan jaktes på i området. Ved en eventuell endring av 
verneforskriftene  vil Arbeidsutvalget henstille til Statskog at det ikke åpnes for jakt på 
skogsfugl i Rago.

Mårhund er en innført art som er uønsket i norsk natur, og ikke en del av verneformålet i 
parken eller beskyttet av verneforskriften. Verneforskriften har også en bestemmelse om at 
nye arter ikke må innføres, skulle en mårhund komme inn i nasjonalparken vil det være behov 
for å avlive denne, ikke drive jakt på arten i vanlig forstand.

I henhold til verneforskriftene kan det etter særskilt søknad gjøres unntak for avliving av 
enkeltindivider av pattedyr som volder særlig skade, dette gir hjemmel for dispensasjon for 
ekstraordinær skadefelling av jerv og gaupe. Søknad om kvotejakt og lisensjakt på jerv og 
gaupe må imidlertid behandles etter unntaksparagrafen, naturmangfoldloven § 48, og hver 
enkelt søknad vurderes særskilt.

Forvaltningsmyndigheten ser problemet med en gammel verneforskrift i forhold til øvrig 
rovviltforvaltning i området, men vil bemerke at det ikke er registrert søknader om jakt på 
gaupe og jerv innenfor nasjonalparken.

Prosessen med forvaltningsplanen for Rago nasjonalpark la opp til at verneforskriftene skulle 
revideres parallelt med arbeidet med forvaltningsplanen. På grunn av mangler på ressurser 
til arbeidet med revisjon i direktoratet for naturforvaltning ble dette arbeidet stoppet. 
Oppdatering av verneforskriftene vil derfor bli lagt inn i planen som et tiltak som ønsket 
prioritert de nærmeste år.

Fiske

Fauske og Sørfold jeger- og fisk
Foreningen vil at forvaltningsplanen også skal gi mulighet for fiskekultivering i Rago. Dette
gjelder prøvefiske/bestandsundersøkelser og kultiveringstiltak for å høyne kvaliteten på
fiskebestander.

Forvaltningsplanen gir retningslinjer om at det kan gis tillatelse til utsetting av fisk i vatn der 
dette har blitt gjort før. Dette skal være fisk fra lokal stamme. Fiskeforvaltningen for øvrig 
skjer etter gjeldende lovverk (laks- og innlandsfiskeloven)
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Verneforskriften regulerer ikke arbeidet med prøvefiske og bestandsundersøkelser. Skal det 
imidlertid benyttes motorisert transport i forbindelse med dette arbeidet må det søkes om 
tillatelse til dette etter naturmangfoldloven §48, og hver enkelt sak vurderes for seg. 

Når det gjelder kultiveringsarbeid utover utsetting av fisk må inngrep eller tekniske 
installasjoner i området behandles i forhold til verneforskriften; unntaksparagrafen 
naturmangfoldlovens §48 og verneformål. 

3 Bruk av naturressurser

Åpent møte 27.02.13
Under møtet ble det satt fram behov for mer informasjon om bålbrenning; når bålbrenning 

er tillatt, bruk av bålved, hvor det er tillatt å lage bål osv.

Statskog SF
Statskog mener at siden verneforskriften er streng når det gjelder bruk av ved til bålfyring,
støtter de forslaget under Kap 4.4.5 om at informasjonen om dette må bli bedre. Statskog 
har forslag om å sette opp skilt ved bålplass i vestenden av Storskogvatnet, samt ved
parkeringsplasser i Lakshola og Nordfjorden.

Under kapitel 4.4 Bruk av naturressurser, er behov for ytterligere informasjon om regler for 
bålbrenning og forbud mot bruk av hytteved til bålfyring satt opp som et tiltak. Tiltaket vil 
bli beskrevet mer utfyllende; bedre informasjon om regelverk, bålved og bålplasser, samt 
plassering av informasjonen ved innfallsporter og hyttene i nasjonalparken.

Vedhogst til hyttene innenfor nasjonalparken

Åpent møte 27.02.13
Det ble satt fram ønske om utvidelse av hogstperioden fra 1.august og samt mulighet for 

hogst på vårvinteren.

Statskog Salten
Statskog ved Fjelltjenesten utfører i dag vedhogst i Rago på vinteren, og veden transporteres 
ut med snøskuter. Det er ofte ikke godt nok skuterføre til å komme seg inn i Rago før i mars
måned, at vedhogsten må utføres før 15. mars kan bety at hogsten kan bli vanskelig å få 
utført. Statskog foreslår derfor at denne fristen utvides til 15. april, og mener at vedhogst fram 
til 15. april ikke vil medføre negative konsekvenser for den stedegne fauna og planteliv. Dette 
kan også gjøre vilkåret om at trærne skal kappes like ved bakken lettere å overholde. Statskog 
synes også at tillatte områder for vedhogst er noe små. Dersom man kan drive plukkhogst
over et større område, vil dette bidra til at hogsten blir enda mindre synlig/endrer
landskapets urørte preg i enda større grad.

Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening
Foreningen mener at perioden for uttak av ved bør utvides til å gjelde fra 15. juli til 15. mars, 
for at vilkåret om at trærne skal kappes ved bakken skal kunne gjennomføres 
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Doukta reinbeitedistrikt
Reindriften har behov for vedhogst ved Ragovatna, ønsker at det settes av et hogstområde i 
sørenden av vatnet, pluss mulighet for uttak fra rasområder.

Tidsperiode for vedhogst er satt til høst – vinter for å unngå forstyrrelser i hekketid.
Forvaltningsmyndigheten forstår problemet med hogst om vinteren, og vil utvide hogsttiden 
fra 1.august til 15.april. Hogsten kan da utføres i en periode før høsten hvor det enda er 
lange dager og ingen snø, og uttransport av den klargjorte veden kan gjøres i en periode 
med godt vårføre i månedsskiftet mars / april.  

Hogstområdene er lagt ut i tilknytning til de hyttene i området som har behov for ved, kun ei
til to hytter for hvert hogstområde, noe som tilsier at uttak av antall trær hvert år vil være 
begrenset. Områdene er også lagt til rasområder hvor allerede nedbrekte trær bør tas ut 
først. Området som er lagt ut ved Ragovatnet er imidlertid lite, her er det også områder på 
vestsida av vatnet hvor det er en del skog og rasområder som egner seg for vedhogst. I 
retningslinjene for vedhogst står det at uttaket skal være i form av tynningshogst og skal 
utføres på en slik måte at landskapets urørte preg ikke endres. For å kunne ha større områder 
for tynningshogst ønsket derfor arbeidsutvalget at områdene ved Storskogvatnet og 
Ragovatnan ble utvidet noe.

4 Bygninger 

Bodø og omegn turistforening
Foreningen er enig i forvaltningsplanens intensjon om et fortsatt strengt vern av Rago
nasjonalpark. De støtter forslaget om at det ikke tilrettelegges ytterligere ved bygging av flere 
hytter eller merking av flere stier i området, men at de hyttene og gammene som står der
vedlikeholdes på skikkelig vis. 
Turistforeningene i Salten ønsker at Rago skal framstå som et mest mulig villmarkspreget
område, ingen av de tre foreningene har hytter eller T-merkede ruter i området, og har i 
overskuelig framtid heller ingen planer om slike.

Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening
Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening mener at forvaltningsplanen ikke må sette 
begrensinger som vanskeliggjør driften av de hytter, naust og båter som forening eier innenfor 
nasjonalparken. Det må gis mulighet til renovering/utbedringer og vedlikehold på hytter og 
naust, samt snøskutertransport av utstyr til Lisjverrivasshytta, og nødvendig helikopterfrakt til 
Storskogshytta.

Verneforskriftene setter ikke begrensinger for renovering og vedlikehold for hytter og naust i 
nasjonalparken, så lenge dette ikke innebærer en ombygging, utvidelse eller vesentlig endring 
av utvendig fasade . I retningslinjene står det at «Eksisterende hytter skal kunne 
vedlikeholdes», her vil det bli korrigert til «Eksiterende hytter og naust skal kunne 
vedlikeholdes». 
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I retningslinjene står det imidlertid at antall overnattingssteder i Rago nasjonalpark blir 
vurdert til å være tilstrekkelig, og det vil ikke bli gitt tillatelse til oppføring av nye hytter eller 
utvidelse av eksisterende hytter innenfor nasjonalparken. 

Motorisert transport til hyttene innenfor nasjonalparken må ha dispensasjon fra 
verneforskriftene. Søknad om slik transport vil bli behandlet etter den generelle 
unntaksparagrafen i naturmangfoldloven, §48. Retningslinjene for forvaltningen sier noe om 
behandlingen av slike saker, bl.a. står det at ved en eventuell tillatelse skal slik transport 
begrenses mest mulig og transportbehov bør i størst mulig grad samordnes mellom de ulike 
interessegruppene i nasjonalparken, transport med helikopter vil eventuelt bli gitt i perioden 
juli – desember. 

5 Motorisert ferdsel

Bodø og omegn turistforening
Foreningen er enig i forvaltningsplanens intensjon om et fortsatt strengt vern av Rago
nasjonalpark, og de støtter derfor forslaget om et strengt forbud for barmarkskjøring og at det 
må gjelde alle brukere av nasjonalparken, også reindriften. Et strengt snøskuterforbud støttes 
også, samt at det heller brukes helikopter og samordnede transporter. 

Statskog SF
Statskog ønsker at det skal være mulig å få dispensasjon fra verneforskriften til å benytte
helikopter for få fraktet inn/ut utstyr i forbindelse med en eventuell fiskekultivering. Bruk
av påhengsmotor kan også være aktuelt ved gjennomføring av eventuelle
fiskekultiveringstiltak. Det kommenteres at forvaltningsplanen ikke sier noe om dette.

Ved behov for motorisert transport i forbindelse med arbeidet med en eventuell 
fiskekultivering  må det søkes om dispensasjon fra unntaksparagrafen, naturmangfoldloven 
§48, og hver enkelt søknad om slik transport må vurderes særskilt. Bestemmelsen gjelder i 
første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser som er av stor betydning 
for søker sammenholdt med verneinteressene. 

6 Kulturminner

Sametinget
Sametinget er tilfreds med at høringsforslaget klart uttrykk er at Nordland fylkeskommune
og Sametinget skal involveres i alt arbeid i tilknytning til kulturminner inasjonalparken.De
understreker at alle nye tiltak som planlegges i Rago nasjonalpark skal på ordinær måte
sendes kulturvernmyndighetene, med Sametinget og Nordland fylkeskommune, for uttalelse.
Sametinget stiller seg generelt positiv til at det i noen grad foretas skilting av kulturminner
med henblikk på formidling og for å hindre skade og slitasje.

Kulturminnetypen barns kulturminner blir trukket frem som spesielt verdifulle og sårbare.
Sametinget ønsker ingen spesiell informasjon eller skilting i forbindelse med disse 
kulturminnene fordi dette med stor grad av sannsynlighet vil kunne føre til økt slitasje av disse
spesielt verdifulle og sårbare kulturminnene. På bakgrunn av det ovennevnte ber Sametinget
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om at setningen om informasjon knyttet til barns kulturminner under kap. 4.7.5 Tiltak, tas ut
av dokumentet. Sametinget er for øvrig enig med forslag om overvåking og
fotodokumentasjon av disse verdifulle kulturminnene for å registrere og rapportere
eventuelle uønskede endringer. Sametinget ønsker imidlertid nærmere formalisert
samarbeid med SNO om den praktiske gjennomføringen av dette.

Sametinget understreker at de undersøkelser som ble gjort i forbindelse med feltarbeidet
2009 ikke er å anse som undersøkelser etter kulturminnelovens bestemmelser. Dette betyr at
ingen områder i Rago nasjonalpark er endelig avklart i forhold til kulturminner. Alle
kulturminner som er eldre enn 1537 e.kr. er automatisk fredet, og for samiske kulturminner
gjelder det samme for kulturminner som er eldre enn 100 år. Dette betyr at forslaget i tabell 5
Bevaringsmål, ønske om å rydde vekk bålplasser som tilsynelatende er av ny dato kan medføre
at automatisk fredete kulturminner kan gå tapt. For å forhindre dette ønsker Sametinget en
nærmere dialog med SNO om den praktiske gjennomføringen av slike ryddetiltak.

Til slutt anmodes det om at det videreformidles til Direktoratet for naturforvaltning 
at de ønsker konsultasjon om forvaltningsplanen når planen sendes til direktoratet for
endelig godkjenning. I disse konsultasjonene ønsker vi å diskutere forvaltningsmessige
forhold knyttet til samiske interesser.

Arbeidsutvalget 20.11.12
Det bør utarbeides et informasjonshefte for noen av kulturminnene i nasjonalparken, dette 
arbeidet bør skje i samarbeid med kulturminnemyndigheten, Sametinget og Nordland 
fylkeskommune. Ønske om at dette settes som et tiltak i forvaltningsplanen.

Nordland Fylkeskommune
Fylkeskommunen vil framheve Storskoghytta; hytta som disponeres av Fauske og Sørfold 
jeger- og fiskeforening og reinbeitedistriktet, som et regionalt viktig kulturminne.  Hytta har 
godt lesbare spor etter bruk av tysk og norsk grensepoliti, som hadde som oppgave å hindre 
flyktningetrafikk over grensa under andre verdenskrig. Fylkeskommunen mener at hytta er et 
viktig kulturminne som bør tas inn i kapittel 4.7.

Utarbeiding av et informasjonshefte for noen utvalgte kulturminner i nasjonalparken settes 
opp som et tiltak under kap. 4.7 Kulturminner. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med 
kulturminnemyndighetene for området; Sametinget og Nordland fylkeskommune, samt øvrige 
aktuelle samarbeidsparter.
Arbeidsutvalget ønsker at det også ved innfallsportene til parken gis informasjon om at det 
finnes mange sårbare kulturminner innenfor nasjonalparken, samt henstille til folk å ta 
hensyn til disse. Denne informasjonen må også avklares med kulturminnemyndighetene.

Det avklares med Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening om Storskoghytta kan tas med i 
det nevnte informasjonsheftet. Overvåking fra oppsynet er ikke aktuelt da Fauske og Sørfold 
jeger- og fiske eier hytta og er ansvarlig for denne. Endring av hytta innvendig berøres ikke
av verneforskriftene da dette ikke vil gå utover verneformålet eller påvirke verneverdiene i 
nasjonalparken.
Ved oppsyn og overvåking av barns kulturminner etableres et formalisert samarbeid mellom 
oppsynet i nasjonalparken / SNO og Sametinget hvor det utarbeides et opplegg for praktisk 
gjennomføring av overvåking og fotodokumentasjon. Oppsynets oppgave med å informere om 
disse kulturminnnene under foreslåtte tiltak fjernes.
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Tiltak med årlig tilsyn og rydding av bålplasser. For å hindre at automatisk fredete 
kulturminner går tapt, skal det før et slikt tiltak settes i gang være en dialaog mellom 
oppsynet / SNO og Sametinget om den praktiske gjennomføringen av slike ryddetiltak.

7 Forvaltningsoppgaver og tiltak

Oppsyn

Statskog SF

Statskog setter spørsmålstegn ved om at det er behov for et helt årsverk oppsyn i Rago 

nasjonalpark. Dette sett i forhold til at i kap. 4.6.3 i forvaltningsplanen står det at også Statens 

naturoppsyn /Fjelltjenesten skal begrense bruken av motorkjøretøy (snøskuter om vinteren) i 

sitt arbeid.

En vil bemerke at en økning av oppsynsressursene ikke nødvendigvis må bety en økning i bruk 
av motorisert ferdsel. En ser det største behovet for en økning av oppsynsressursene i Rago i 
sommerhalvåret da besøk av turister i området er størst. Storskogvatnet ligger ca. åtte km fra 
nærmeste vei, dessuten er terrenget krevende innenfor parken og det er lange avstander. Det 
å gå til fots opp til Rago, samt ferdes rundt i nasjonalparken krever derfor en del 
timeressurser, og derved behov for mer ressurser til oppsynet i parken.

Arbeidsutvalget mener også at det er flere oppgaver som bør ivaretas i Rago utover en rein 
naturoppsyns-stilling, slik som behov for mer ressurser til registrering og overvåking av 
biologisk mangfold i området, naturveiledning til forskjellige målgrupper i området og 
parken, utføre vedlikehold og tilsyn av anlegg innenfor parken og ved innfallsportene, tilsyn 
og tilstedeværelse i området i høysesongen for turister. Når utarbeiding av bevaringsmål og 
opplegg for oppfølging av disse er avklarte vil dette også kreve en del ressurser i registrering, 
overvåking og rapportering.

Behovet for oppsynsressurser i Rago bør også sees i sammenheng med behovet for 

naturoppsyn i Salten-området generelt, og en felles oppsynsstilling med Sjunkhatten 

nasjonalpark. 

Overvåkning

Statskog SF
Statskog gir informasjon om ferdselstelleren som er satt opp langs stien fra Lakshola og 
inn til Rago. Telleren registrerte 1988 passeringer i 2012, noe som tilsvarer ca. 1000-
1100 besøkende i tidsperioden juni - oktober 2012. Statskog opplyser om at dette viser 
at det ikke er en økning i antall fotturister i Rago, men at antall besøkende er relativt 
stabilt om ikke noe nedadgående. Statskog mener at en noe bedre tilrettelegging på de 
åpne hyttene og bedre skilting derfor ikke vil være i strid med verneformålet. Det 
påpekes også at oppdaterte tall fra ferdselsregistreringene bør inn i forvaltningsplanen. 
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Teller-resultater vil bli oppdatert i forvaltningsplanen.

Oppdatering av skiltingen i parken vil bli tatt med som et tiltak i forbindelse med 
tilrettelegging for friluftslivet i området.

Forvaltningsplanen gir retningslinjer om at Storskogvasshytta og Ragohytta skal holdes ved 
like slik at de fungerer som overnattingstilbud. Det vil ikke bli gitt tillatelse til utvidelse av 
hyttene for å bedre tilretteleggingen.

Arbeidsutvalget 20.11.12
Et økende problem er «turist-varder» som settes opp ved stiene. Dette er en tradisjon som er 
utbredt blant mange utenlandske turister. Enkelte steder langs stien blir også vardene som 
angir retningen på stien bygget ned slik at merkingens funksjon forsvinner (for eksempel at
eventuell fargemerking ikke vises). Slike varder må fjernes, og turgåere bør informeres bedre 
om at slik vardebygging ikke er ønskelig. 

Utarbeiding av informasjon til turister for å hindre bygging av turistvarder tas inn som et 
tiltak i forvaltningsplanen.

Naturoppsynets oppgaver innenfor nasjonalparken er bl.a. oppsyn med aktivitet og ferdsel 
som kan virke negativt på naturmiljøet, og gjennomføring av tiltak og praktiske oppgaver. 
Arbeid med å fjerne slike «turist-varder» vil bli tatt inn i bestillingen av oppsynstjenester i 
nasjonalparken.

I forbindelse med utarbeiding av bevaringsmål for nasjonalparken samt ønske om en 
vurdering av Flatkjølen-området i forhold til ferdsel med barmarkskjøretøy ønsker 
forvaltningsmyndigheten å få utført en naturtypekartlegging av nasjonalparken, samt en 
sårbarhetsanalyse av de sør-østre delene av parken. Settes opp som nytt tiltak.

Informasjon

Sametinget
Sametinget ber om at informasjonsmateriell også utarbeides på lulesamisk i tillegg til norsk, 
engelsk og tysk som er foreslått i forvaltningsplanen.

Informasjon om Rago foreligger i dag på norsk og engelsk, en stor del av turistene i 
nasjonalparken er fra øst-Europa hvor mange ikke forstår engelsk, men tysk er et felles språk. 
For å nå denne gruppen av besøkende i områdene er det ønskelig at det finnes informasjon 
også på tysk. 

Arbeidsutvalget mener at det er et mål at all informasjon også finnes på lulesamisk, da Rago 
er et lulesamisk område. Navnet på Rago bør som et minimum brukes på alt 
informasjonsmateriell som utarbeides om nasjonalparken. 

Retningslinjene for forvaltningen endres derfor til «Alt informasjonsmateriell som lages skal 
om mulig helst foreligge på lulesamisk, engelsk og tysk i tillegg til norsk».
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8 Andre tema

Saksbehandling

Statskog SF
Ved søknad om tiltak innenfor nasjonalparken hvor det kreves tillatelse fra grunneier ønsker 
Statskog at forvaltningsmyndigheten presiserer dette i eventuelle vedtak om dispensasjon fra 
verneforskriftene. 

I forbindelse med innvilgelse av dispensasjoner gis søker saksopplysning om at tillatelse må 
innhentes fra grunneier

Bruk av navn i området

Tuorpon sameby
Samebyen vil framheve at Rago nasjonalpark er et samisk kulturlandskap som går langt 
tilbake i tid, de nevner f.eks. at Ragoområdet kalles på Jokkmokksamisk Rakkok som betyr 
steinete terreng. Det foreslås at god stedsnavnsskikk skal gjelde i området, at samisk og norsk 
skal være hovedspråk i området og brukes på både kart, utdanningsmateriell og annen 
informasjon. Slik det gjør i verdensarvområdet Laponia på svensk side 

I planen brukes kart fra Statens Kartverk hvor navnsettingen som benyttes er i henhold til 
Sentralt stedsnavnregister (SSR) som inneholder offisielle skrivemåter og 
saksbehandlingsinformasjon. Vedtatte skrivemåter skal brukes av det offentlige. 

Det er plan om utarbeiding av et turkart for nasjonalparken, forslag til kart legges fram for 
reindriftsutøverne i området for å få med rette samiske navn i området.
Viser for øvrig til pkt. sju under avsnittet om informasjonsmateriell for verneområdet.

9 Innspill som er utenfor rammene for forvaltningsplanarbeidet

Bevaringsmål

Statskog SF
Statskog SF har ingen merknader til de bevaringsmål som er satt, men mener de bør suppleres 
med overvåking av beiteskader på lauvtrær av elg.

Bevaringsmål settes for kulturpåvirkede naturkvaliteter i et område. Elgen en del av det 
naturlige dyrelivet i området, og et av verneformålene med parken er at den skal representere 
et uberørt nordlandsk fjellandskaps med egenartet dyreliv. Hard beiting av elg i området kan 
derfor ikke defineres som et problem for verneverdiene i nasjonalparken. Dette innspillet 
faller derfor utenfor forvaltningsplanen sine rammer, og blir ikke behandlet i 
forvaltningsplanen.

Bodø og omegn turistforening
Foreningen mener det er viktig at det opprinnelige verneformålet for Rago som villmarkspark
holdes fast, og at det større, sammenhengende området Rago/Padjelanta/Sarek/Stora Sjøfallet
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holdes intakt som Europas største sammenhengende villmarksområde. Her savner foreningen 
kanskje en noe mer utfyllende analyse av naturtilstand og forvaltningsutfordringer i de
tilgrensende villmarksområder på svensk side.

Dette innspillet faller utenfor forvaltningsplanen sine rammer, og blir ikke behandlet i 
forvaltningsplanen.

4 Oversikt over uttaleparter

Nr Navn
1 Daniel André Koskinen
2 Statens Vegvesen Region nord
3 Statskog Salten
4 Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening
5 Reindriftsforvaltningen i Nordland
6 Tuorpon sameby v/Ante Blind
7 Bodø og omegn turistforening
8 Nordland Fylkeskommune
9 Norges vassdrags- og energidirektorat
10 Sametinget
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