
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Fauske hotell 
Dato: 15.09.2017 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Vel møtt til befaring 14. september og styremøte 15. september i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre. 
 
Program for befaring 14. september: 
10:00 – Oppmøte parkering Fridalen 
11:00 – Valnesfjord helsesportsenter 
12:00 – Vandring inn mot Hømmervatnet i Sjunkhatten nasjonalpark 

- Orientering om verneverdier v. Bernt Gunnar Østerkløft 
- Orientering om reindriftas bruk v. Annfinn Pavall 
- Orientering fra naturoppsyn v. Statskog Fjelltjenesten Tore Veisetaune 
- Orientering om skjøtselprosjekt – Uttak av gran v. Ronny Skansen 
- Orientering om Øvre Valnesfjord grunneierlag v. Halvor Bakken 
- Orientering om veisituasjonen inn til Hola v. Per Vasshaug 

16:00 – Retur Hola (ca 7,5 km tur fra Fridalen) 
 
19:00 – Middag på Fauske Hotell 
 
 
Program for styremøtet 15. september: 
 
10:00 – Oppstart 
10:00 – Orientering fra sekretariatet 
10:20 – Styresaker 
11:30 – Lunsj 
12:15 – Nina Eide v. NINA presenterer fjellrevprosjekt og fjellrevforskning i Norge 
13:15 – Geir Arnesen v. Ecofact presenterer sårbarhetsanalyse for Junkerdal 
nasjonalpark og kartlegging av barksopp i Rago 
14:00 – Styresaker fortsetter 
15:00 – Slutt  
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 
36/2017 

Godkjenning av innkalling / protokoll  2003/577 

ST 
37/2017 

Delegerte saker  2003/577 

DS 
32/2017 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til 
uttransport av felt elg - Bestandsplan 
elgforvaltning Sjunkan-Djupvik 

 2014/5327 

DS 
33/2017 

Làhko nasjonalpark - Dispensasjon for 
barmarkskjøring og luftfartøy - Saltfjellet 
reinbeitedistrikt 

 2014/5507 

DS 
34/2017 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til 
uttransport av felt elg i Øvre Valnesfjord (jaktfelt 5 
og 6) - Jaktlagene v/ Kjetil Jordbru 

 2013/8449 

DS 
35/2017 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon 
for landing med helikopter ved Bjellåvasstua - 
Bodø og Omegns Turistforening 

 2016/7162 

DS 
36/2017 

Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjell - 
Svartisen nasjonalpark - Transport av elgslakt - 
Freddy Olsen 

 2013/5948 

DS 
37/2017 

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften 

 2016/4531 

DS 
38/2017 

Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet - 
Svartisen nasjonalpark - Oppsetting av 
sommerdo ved Tåkeheimen - Bodø og omegn 
turistforening 

 2012/1336 

DS 
39/2017 

Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
helikoptertransport ved reparasjon av bru 
Fuglevassfossen - Sulitjelma og omegn 
turistforening 

 2013/789 

ST 
38/2017 

Referatsaker  2003/577 

RS 
22/2017 

Orientering om motorferdsel 030817 - 
Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet - 
Svartisen Nasjonalpark - Norges vassdrags- og 
energidirektorat ( NVE ) 

 2014/90 

RS 
23/2017 

Uttalelse i anledning omdisponering av 
lønnsmidler for naturveiledningsfunksjon 

 2017/4336 

RS 
24/2017 

Vedtak - Klage - Dispensasjon for trening av løs 
hund på bjørn - Junkerdal nasjonalpark  - 
Skadefellingslag - Fauske - Sørfold 

 2016/4646 
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RS 
25/2017 

Angående mineralleting innenfor Junkerdal 
nasjonalpark - Sulis Gull og Metall 

 2017/4992 

RS 
26/2017 

Angående orientering om planer for Sulis Gull og 
Metall Ltd - Kong Oskar-området - Junkerdal 
nasjonalpark 

 2017/4992 

RS 
27/2017 

Angående søknad om dispensasjon for landing 
med helikopter og prøveboring i Junkerdal 
nasjonalpark - Sulis Gull og Metall Ltd 

 2017/4992 

RS 
28/2017 

Orientering vedr planer for Sulis Gull og Metall 
Ltd - Fauske - Gruvedrift 

 2017/4992 

RS 
29/2017 

Referat besøksstrategimøte Inndyr  2017/1351 

RS 
30/2017 

Stadfestelse av vedtak - Klagesak - 
Fugleavvisere på reingjerder - Saltfjellet mellom 
Semska og Sørelva 

 2012/4012 

RS 
31/2017 

Brøyting av Fjellveien ti Navnløsvann fra 2018  2017/5117 

RS 
32/2017 

Referat og ønske om et møte  2012/6862 

ST 
39/2017 

Revidering av forvaltningsplan for Junkerdal 
nasjonalpark - Utsetting av oppstart for arbeidet 

 2017/1256 

ST 
40/2017 

Revidering forvaltningsplan Junkerdal 
nasjonalpark - endring framdriftsplan 

 2017/1256 

ST 
41/2017 

Forespørsel fra Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
om felles henvendelse vedrørende brunskilting i 
tilknytting til nasjonalparkene 

 2013/7487 

ST 
43/2017 

Làhko nasjonalpark - Oversendelse av 
forvaltningsplan til Miljødirektoratet for faglig 
gjennomgang 

 2015/3474 

ST 
44/2017 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - 
Helikoptertransport til Tåkeheimen - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Bodø og Omegns 
turistforening 

 2012/1336 

ST 
45/2017 

Spørsmål/Svar  2003/577 
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ST 37/2017 Delegerte saker

DS 32/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til uttransport av 
felt elg - Bestandsplan elgforvaltning Sjunkan-Djupvik

DS 33/2017 Làhko nasjonalpark - Dispensasjon for barmarkskjøring og 
luftfartøy - Saltfjellet reinbeitedistrikt

DS 34/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til uttransport av 
felt elg i Øvre Valnesfjord (jaktfelt 5 og 6) - Jaktlagene v/ Kjetil Jordbru

DS 35/2017 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for landing 
med helikopter ved Bjellåvasstua - Bodø og Omegns Turistforening

DS 36/2017 Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjell - Svartisen 
nasjonalpark - Transport av elgslakt - Freddy Olsen

DS 37/2017 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften

DS 38/2017 Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet - Svartisen 
nasjonalpark - Oppsetting av sommerdo ved Tåkeheimen - Bodø og 
omegn turistforening

DS 39/2017 Junkerdal nasjonalpark - Dispensasjon for 
helikoptertransport ved reparasjon av bru Fuglevassfossen - Sulitjelma 
og omegn turistforening

ST 38/2017 Referatsaker



Fra: Elvehøy Hallgeir (hae@nve.no)
Sendt: 01.08.2017 11:54:01
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: 

Emne: VS: Søknad om motorferdsel i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Vedlegg: image001.png;image002.png
 
 

Fra: Elvehøy Hallgeir 
Sendt: 1. august 2017 11:52
Til: 'Ingvaldsen, Inge Sollund' <fmnoiin@fylkesmannen.no>
Kopi: Sivertsen Kristian <ksi@statskog.no>; soj@statskog.no
Emne: SV: Søknad om motorferdsel i Saltfjellet‐Svartisen nasjonalpark
 
Hei, NVE planlegg vedlikehold av målestakane på Engabreen torsdag 3. august. Vi flyr med Nordlandsfly frå Kilvik
via Tåkeheimen. BOT blir med dit.
 
Helsing Hallgeir Elvehøy
 

Fra: Ingvaldsen, Inge Sollund [mailto:fmnoiin@fylkesmannen.no] 
Sendt: 29. mai 2017 10:57
Til: Elvehøy Hallgeir <hae@nve.no>
Kopi: Sivertsen Kristian <ksi@statskog.no>; soj@statskog.no
Emne: SV: Søknad om motorferdsel i Saltfjellet‐Svartisen nasjonalpark
 
Takk for rapport!
Videresender denne til oppsynet slik at de gjort kjent med aktiviteten som er ihht. dispensasjon gitt 21.12 2016.
 
 
Med vennlig hilsen
Inge Sollund Ingvaldsen 

Nasjonalparkforvalter

 
Telefon: 75 54 79 81
www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/
 
Fra: Elvehøy Hallgeir [mailto:hae@nve.no] 
Sendt: 29. mai 2017 08:51
Til: Ingvaldsen, Inge Sollund
Emne: SV: Søknad om motorferdsel i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
 
Hei, NVE planlegg snømålingar på Engabreen imorra tysdag 30. mai. Helikopter (Nordlandsfly) frå Kilvik til
Tåkeheimen, to snøskutera på breen med utgangspunkt Tåkeheimen. Retur frå Tåkeheimen imorrra ettermiddag.
Nedom på to plassa på bretunga for målingar.
 
Med helsing
 
Hallgeir Elvehøy
Tlf 924 46 189
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Fra: Ingvaldsen, Inge Sollund [mailto:fmnoiin@fylkesmannen.no] 
Sendt: 17. november 2016 15:15
Til: Elvehøy Hallgeir <hae@nve.no>
Emne: Søknad om motorferdsel i Saltfjellet‐Svartisen nasjonalpark
 
Hei Hallgeir!
 
Jeg har mottatt  din søknad og den inneholder nok opplysninger til at jeg kan behandle den.

Saken legges frem for Midtre Nordland nasjonalparkstyre den 20. desember 2016.
 
 
 

     
 

Inge Sollund Ingvaldsen       fmnoiin@fylkesmannen.no

Nasjonalparkforvalter
+ 47 755 47981

http://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre‐Nordland/
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Nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago 
Naturreservat Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og  Junkerdalsura 
Landskapsvernområde Saltfjellet og Gåsvatnan  
  

Postadresse 
Statens hus 
Moloveien 10  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Storjord 
8255 Røkland 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47  
fmnopost@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland 

Nordland nasjonalparksenter 
Storjord 
8255  RØKLAND 

 

Saksbehandler Inge Sollund Ingvaldsen Vår ref. 2017/4336  Deres ref.  Dato 29.06.2017 

 

Uttalelse i anledning omdisponering av lønnsmidler for 
naturveiledningsfunksjon  

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er positive til at besøkssentrene og 
forvaltningsknutepunktene for nasjonalparkene nå får mulighet til å dekke 
lønnsutgifter til naturveileder over statsbudsjettet. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre forvalter fem nasjonalparker: Saltfjellet-Svartisen, 
Láhko, Junkerdal, Sjunkhatten og Rago nasjonalpark. Besøkssenter Nasjonalpark – 
Nasjonalparkene i Nordland er i dag autorisert for to av disse: Saltfjellet-Svartisen og 
Junkerdal nasjonalpark. Senteret er det eneste autoriserte besøkssenteret i Nordland 
og deres funksjon som informasjonskanal og naturveileder strekker seg derfor langt 
utenfor Saltfjellet og Junkerdal sine grenser: fra Børgefjell og Lomsdal-Visten i sør til 
Møysalen i nord.  
 
Nordland nasjonalparksenter var det første forvaltninsknutepunktet i Norge, og har 
siden dette utviklet seg til et kompetansesenter for naturkunnskap. 
Kontorfellesskapet består av ansatte fra: Statskog Fjelltjenesten, Statens 
naturoppsyn og sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre i tillegg til de 
ansatte ved Adde Zetterquist kunstgalleri og Besøkssenter Nasjonalpark – 
Nasjonalparkene i Nordland. Totalt er det 14 personer som har kontorsted/virkested 
på Nordland nasjonalparksenter.   
 
Ferske data fra Innovasjon Norge melder at natur og nasjonalparker rager høyt på 
interesse blant reisende (internasjonalt). Bedrifter og gründere sier at de gjerne 
samarbeider med Besøkssenter Nasjonalparkene i Nordland og naturveiledere for å 
sikre opplevelsen til kunden innenfor gode rammer.  
  
Naturveiledning er viktig verktøy for følgende sentrale målgrupper: 
- barn og unge (barnehager og skoler) 
- aktører som vil skape eller utvikle bedrifter basert på naturen som verdiskaper      
(reise- og opplevelsesmarkedet) 
- allmennheten (turister og andre besøkende) 
 

8



 
 
 www.nasjonalparkstyre.no/midtre-

nordland 
Saksbehandler Inge Sollund Ingvaldsen Side 2 av 2 

 
Naturveiledning som i dag utøves av ansatte i Statens naturoppsyn foreslås i revidert 
statsbudsjett for 2017 å organiseres direkte under Besøkssentre nasjonalpark. 
Besøkssenter Nasjonalpark – Nasjonalparkene i Nordland er et besøkssenter som 
oppfyller alle kriterier, og bør bli det neste sentret som får en slik stilling statlig 
finansiert. Dette vil styrke satsingen som nå pågår for å bygge den nye merkevaren 
Norges nasjonalparker, samtidig som viktige naturverdier tas vare på. 
 
Det er på tide at en statlig finansiert naturveileder blir lokalisert i Nordland, på 
Besøkssenter Nasjonalpark – Nasjonalparkene i Nordland slik at senteret kan 
videreutvikles til en enda bedre partner som kan gå inn i verdiskapningsprosesser 
med fagkompetanse på natur og nasjonalparker. Besøkssenter Nasjonalpark – 
Nasjonalparkene i Nordland er en viktig samarbeidspartner for Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre og vi tror at en statlig finansiert naturveileder vil kunne gi oss nye 
muligheter til samarbeidsplattformer med senteret. Vi i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre ser at gode naturveiledningskonsept må vike plass for utvikling av 
nye prosjekter for å få inn finansiering til dagens naturveilederstilling. Med en statlig 
finansiert naturveilederstilling vil Besøkssenter Nasjonalpark – Nasjonalparkene i 
Nordland få kontinuitet i naturveiledningsarbeidet fremfor at de hvert år må søke på 
nye prosjektmidler, noe som innebærer at stillingsressursene må benyttes til å 
utforme nye søknadstekster og rapportering på bruk av de omsøkte midlene 
istedenfor å benytte den «rolige» tida til å utvikle de gode konseptene. 
 
Besøkssenter Nasjonalpark – Nasjonalparkene i Nordland har i dag en av landets 
fremste formidlere i Benny Sætermo. Det vil være en styrke for Besøkssenter 
Nasjonalpark – Nasjonalparkene i Nordland og Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
om han kan bruke sin arbeidskapasitet på nettopp sine gode pedagogiske 
egenskaper til å: formidle naturkunnskap til barn og unge, for å styrke deres 
opplevelse av naturen som vil gi kunne økt aksept for naturvern og på sikt bidra til et 
bedre vern av våre nasjonalparker og øvrige verneområder. 
 
 
Med hilsen 
 
Siv Mossleth        Inge Sollund Ingvaldsen 
Styreleder         Sekretariatsleder 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Kopi til: 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 
Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 
 

9



Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

Avgjørelse i klagesak - Klage på tillatelse til trening av løs 
hund på bjørn i Junkerdal nasjonalpark, samt i Junkerdalsura 
og Stor-Graddis naturreservater  

 
Det vises til oversendelse av klager på Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt vedtak som gir 
tillatelse til trening av løs hund på bjørn i Junkerdal nasjonalpark, oversendt til Miljødirektoratet 
for endelig avgjørelse den 3. januar 2017. 
 
Miljødirektoratet opprettholder nasjonalparkstyrets vedtak hvor det gis tillatelse til trening med 
løs hund på bjørn i Junkerdal nasjonalpark og klagene tas ikke til følge. Det er lagt vesentlig 
vekt på Klima- og miljødepartementets rundskriv datert 15.juni 2015 hvor direktoratet bes 
utøve tilbakeholdenhet med å overprøve det lokale skjønnet.   
 
Bakgrunn for saken 
Skadefellingslaget Fauske og Sørfold har ved Georg de Besche dy søkt om tillatelse til trening med 
løs hund på bjørn i Junkerdal nasjonalpark, og i naturreservatene Stor-Graddis og Junkerdalsøra. 
Ønsket er å være best mulig rustet ved en eventuell skadefellingssituasjon. Jaktlaget består av fire 
personer som skal benytte spisshunder av type Jämthund og Norsk elghund grå. Treningen vil finne 
sted i verneområdene etter den 20. august. Det er bare aktuelt å slippe hundene ved synet av bjørn 
eller når hunden gjør tegn til at dyret er i nærheten.  
 
Styrets avgjørelse og begrunnelse 
Nasjonalparkstyret behandlet søknaden den 21. september 2016 og ga tillatelse til hundetreningen, 
i strid med forvalters innstilling. Styret viste til Fylkesmannen som oppfordrer kommunene til å 
opprette kommunale skadefellingslag for å være best mulig forberedt på en skadefellingssituasjon. 
Det er nødvendig med trening av både hund og jeger, også innenfor vernegrensene mente styret. 
Det beste utbytte av treningen vil være når hundene har los på bjørn.  
 
Styret viste til at saue- og reindriftsnæringen har vært positive til trening med løse hunder. Siden 
omfanget av treningen er såpass liten, mener styret at faren for skade på verneverdiene er relativt 
små. Treningsmulighetene med løshund blir bedre dersom det åpnes for å trene i verneområdene 
utenom båndtvangstida.  

Adresseliste  
 
Trondheim, 07.07.2017 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2017/118 

Saksbehandler: 
Marit Doseth 
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Sekretariatets innstilling 
Forvalter viste til at det i reservatene ikke er noe forbud mot hundetrening dersom bjørnen ikke blir 
direkte skadet, men at dyrelivet i nasjonalparken er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse. 
Det ble presisert at selv om verneforskriften åpner for jakt i henhold til viltloven, åpner forskrifta 
ikke for trening med løshunder. 
 
Videre vises det til at brunbjørnen er fredet og på rødlista er den kategorisert som sterkt truet. 
Nasjonalparken en av de plassene hvor bjørn forekommer hyppigst og det ble observert ett kull med 
overvintrede ungbjørner der våren 2016. Det ble også vist til forvaltningsmålet for artene i 
naturmangfoldloven § 5 jf. § 15 og lagt til grunn at jaging av bjørn ut av et potensielt yngleområde i 
nasjonalparken ikke er forenlig med et nasjonalt mål om ynglende bjørn. Treningen skal foregå i 
hele nasjonalparken, noe som ifølge forvalter også kan medføre at andre sårbare arter vil kunne bli 
skadelidende og at føre-var-prinsippet burde tillegges stor vekt, jf. naturmangfoldloven § 9. Faren 
for at bjørn jages ut av området og inn i områder hvor den kan gjøre mer og større skade, må også 
vurderes og tillegges vekt. 
 
Forvalter mener også at alternative måter og steder for trening må vurderes, fortrinnsvis utenfor 
nasjonalparken jf. naturmangfoldloven § 12. Det vises til at trening med hund både kan 
gjennomføres med bånd, i spesielle treningsområder og i regi av statlige etater eller organisasjoner. 
Det opplyses at det foregår organisert trening av bjørnehunder på GPS-merkede hunder i Sverige i 
regi av Statens naturoppsyn. 
 
Klagene   
Det er kommet mange klager på den gitte tillatelse, blant annet fra flere privatpersoner, men disse 
klagene er blitt avvist på grunn av manglende rettslig klageinteresse. Noen klager også på bruk av 
løs på drevet halsende hunder, men dette er det ikke gitt tillatelse til. Seks foreninger er blitt 
ansett å ha klagerett og deres klager har blitt behandlet.  
 
Rovviltets røst påklagde styrets vedtak i brev datert 1. oktober 2016. Foreningen mener en tillatelse 
vil være i strid med regelverket som er gitt for å verne bjørner, og også skape stor fare for annet 
vilt. Tillatelsen reiser også en del etiske spørsmål knyttet til dyrevelferd, holdninger knyttet til dyr 
med naturlig tilhørighet til norsk fauna og respekt for artenes egenverdi. Foreningen er overrasket 
at nasjonalparkstyret tillater tiltak som bryter med bestemmelser om truede arter. Foreningen ber 
departementet vurdere om vedtaket er i tråd med nasjonalparkstyrets mandat for forvaltningen av 
nasjonalparken.  
 
Foreningen våre rovdyr påklagde vedtaket i brev datert 9. oktober 2016 og mener 
naturmangfoldloven § 48 ikke hjemler den omsøkte trening da det vil være i strid med 
verneformålet og påvirker verneverdiene nevneverdig. Bjørn er en del av økosystemet som er en del 
av verneverdiene i nasjonalparken og naturreservatene. Det vises også til verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark som sier at dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. 
Foreningen påpeker også at bjørnen som art er klassifisert som sterkt truet på rødlista og at de 
binner som finnes i området bør ivaretas for å nå bestandsmålet.  
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Videre mener foreningen at vedtaket ikke er godt nok begrunnet da tillatelsen ikke har tilstrekkelig 
dokumentasjon for tiltakets virkning på verneverdiene. Tillatelsen fokuserer bare på behovet for 
trening av hunder. Dessuten er miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 for lite vektlagt, 
blant annet mangler en vurdering av alternativ plassering for aktiviteten eller vurdering av en annen 
og mer skånsom gjennomføringsmåte, jf. naturmangfoldloven § 12.  
 
Forum for natur og friluftsliv Nordland (ved Turistforeningene i Nordland, Norsk ornitologisk 
forening i Nordland og Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten) klagde i brev datert 14. 
oktober 2016 og mener at saken er mangelfullt vurdert, jf. naturmangfoldlovens § 48. Det vises til 
sekretariatets saksforberedelse som ønsket benyttet som begrunnelse for klagen. Det vises også til 
Stortingets bestandsmål for bjørn i Nordland og utredningen for det Skandinaviske Bjørneprosjektet 
for bestandsmålet i regionen.  
 
NOAH- for dyrs rettigheter påklagde styrets vedtak i brev datert 17. oktober 2016. Foreningen 
mener det ikke er hjemmel i naturmangfoldloven § 48 til å tillate hundetreningen i nasjonalparken. 
En tillatelse vil være i strid med verneformålet, påføre bjørnen unødvendige lidelser og gi 
forstyrrelser for dyrelivet ellers. Tillatelsen ivaretar ikke bjørnen som sterkt truet og fredet art.  
 
Naturvernforbundet i Nordland har i brev datert 18.oktober 2016 påklagd vedtaket som de mener er 
åpenbart i strid med verneformålet, undergraver verneverdiene og ikke har hjemmel i regelverket. 
Forbundet slutter seg til de vurderinger som er gjort i forvalters innstilling og mener saken ikke er 
tilstrekkelig utredet og mangler en faglig/juridisk vurdering av det motsatte resultat.  Den 
manglende utredningen må medføre at vedtaket er ugyldig, jf. forvaltningsloven § 41. 
Naturvernforbundet ber avslutningsvis nasjonalparkstyret vurdere sin stilling. Naturvernforbundet i 
Nordland mener styret har fattet flere tvilsomme avgjørelser i den senere tid og ber overordnede 
myndigheter foreta en kritisk evaluering av styringsmodellen for nasjonale naturvernområder. Det 
bes også om at det vurderes hvilke muligheter som finnes for å suspendere nasjonalparkstyrer når 
disse åpenbart misbruker sin forvaltningsmyndighet, saboterer sitt samfunnsoppdrag og undergraver 
verneverdier i de områder man har til ansvar å beskytte.  
 
Norges Miljøvernforbund påklagde vedtaket i brev datert 20. oktober 2016. Forbundet viser til at 
nasjonalparken og naturreservatene skal være beskyttet for aktiviteter som kan forstyrre og skade 
fugle- og dyrelivet og at tillatelsen er i direkte strid med verneforskriftenes prinsipp om at dyrelivet 
skal skjermes for forstyrrelser og skade.  
 
Skadefellingslaget ble forelagt de innkomne klager og i brev datert 13. oktober 2016 presiseres det 
at det ikke skal benyttes trening på løs drevet halsende hund som enkelte klagere synes å tro, men 
spisshunder av type Jämthunder og Norsk elghund. Det opplyses også at trening med hund i bånd 
også vil finne sted og at denne aktiviteten ikke krever dispensasjon. Treningsmuligheter i regi av 
Det skandinaviske Bjørneprosjektet i Sverige er ikke aktuelt, hevdes det, da det ikke er tilgjengelige 
plasser og tilbudet skal avsluttes i 2017. Da foreligger det ikke et tilfredsstillende tilbud for 
fremtiden.   
 
Forberedende klagebehandling 
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Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet klagene i møte den 20. desember 2016. Styrets 
tidligere vedtak ble opprettholdt, i strid med sekretariatets tilrådning. Styret ga også en mer 
utfyllende begrunnelse for avgjørelsen. 
 
Styrets avgjørelse og begrunnelse 
Styret viste til fylkesmannens oppfordring til å opprette kommunale skadefellingslag. Hundene må 
ha mulighet for trene i realistiske situasjoner for å være forberedt en skadefellingssituasjon, også i 
verneområdene. Styret mente at treningen vil foregå såpass sjelden og med så lite omfang at det er 
liten sjanse for å skade verneverdiene eller bjørnen.  
 
Selv om bjørnen er fredet etter viltloven, er det lov å felle bjørn som gjør skade på tamrein og sau 
jf. naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b) og det ble vist til at sauenæringen og reineiere 
er positive til hundetreningen.  
  
Styret vurderte de miljørettslige prinsippene, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Kunnskapen om den 
samlede belastningen som bjørnebestanden utsettes for ble hentet fra Rovdata og Det 
Skandinaviske bjørneprosjektet jf. naturmangfoldloven § 8. Styret mente at siden kunnskapen er så 
stor, kommer føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 ikke til anvendelse.   
  
Det ble vist til at Fylkesmannen i Nordland åpner for slipp av hund etter 1. august og Fylkesmannen 
i Hedmark etter 1. juli, slik at omsøkte trening med løs hund ikke er i strid med naturmangfoldloven 
§ 15.    
 
Det ble også vist til at rovviltforvaltningen skal være lik innenfor og utenfor verneområdene. 
Nærmere 70 prosent av arealet i Saltdal er underlagt vern, og enkelte år er verneområdene de 
eneste stedene hvor det observeres bjørn, jf. naturmangfoldloven § 12. Styret mente det er viktig 
med godt trente hunder for å gjøre skadefellinga effektiv og hindre at dyr lider unødig lenge. Når 
treninga finner sted utenfor båndtvangstiden i en periode hvor dyrelivet er mindre sårbart, vil 
treninga ikke være i strid med verneformålet.   
 
Avslutningsvis viste styret til lov og forskrifter som åpner for uttak av bjørn selv om den er fredet, 
men hvor det tas hensyn til andre samfunnshensyn jf. naturmangfoldloven §§ 18 og 48 første ledd 
tredje alternativ og rovviltforskrifta §§ 1 og 13. 
 
Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet viste til de strenge kravene til begrunnelse i naturmangfoldloven § 48 og mente styret 
i sitt opprinnelige vedtak ikke hadde gitt noen nærmere vurdering av hvordan treningen vil påvirke 
verneformål og verneverdier.  
 
Videre mente sekretariatet at bjørn opptrer relativt sjelden innenfor nasjonalparken og området er 
derfor lite effektivt som treningsområde. Treningen kan og må derfor nødvendigvis foregå utenfor 
nasjonalparken.  
 
Sekretariatet viste til sin tidligere saksutredning og innstilte på at klagene skulle tas til følge med 
den begrunnelse at tiltaket vil kunne medføre unødig forstyrrelse og eventuelt skade på 
verneverdier (bjørn og annet vilt i området). Dessuten mente sekretariatet at tiltaket kan 
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gjennomføres utenfor nasjonalparken. Treningen vil også kunne medføre fare for forstyrrelser og 
skade på tamrein og sau.  
 
 
Miljødirektoratet sine vurderinger 
Klageinstansen kan prøve alle sider av en sak, jf. forvaltningsloven § 34. Klageinstansen kan treffe 
nytt vedtak i saken eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller 
delvis ny behandling. 
 
Skadefellingslaget Fauske og Sørfold v/Georg de Besche dy har søkt om tillatelse til trening av løs 
hund på bjørn innenfor Junkerdal nasjonalpark, Junkerdalsura og Stor-Graddis naturreservater.  
 
Rovviltets røst, Foreningen våre rovdyr, Forum for natur og friluftsliv Nordland, NOAH - for dyrs 
rettigheter, Naturvernforbundet i Nordland og Norges Miljøvernforbund har påklagd 
nasjonalparkstyrets vedtak som åpner for trening med løs hund. Også flere privatpersoner har 
påklagd vedtaket, men disse klagene er blitt avvist på grunn av manglende rettslig klageinteresse.  
 
Junkerdalsura naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 21. desember 2000 og formålet med 
fredningen er å bevare en skogsli fra dalbunn til snaufjell med alt naturlig plante- og dyreliv og med 
alle de naturlige økologiske prosessene. Dyrelivet er etter punkt IV nr. 2 fredet mot skade og 
ødeleggelse.  
 
Stor-Graddis naturreservat ble også vernet ved kongelig resolusjon 21. desember 2000. Formålet 
med fredningen er å bevare en variert og spesiell furuforekomst med alt naturlig plante- og dyreliv 
og med alle de naturlige økologiske prosessene. Også her er dyrelivet, herunder reirplasser og 
hiområder, fredet mot skade og ødeleggelse etter forskriftas punkt IV.  
 
Junkerdal nasjonalpark ble vernet ved kronprinsregentens resolusjon den 9. januar 2004 og 
verneformålet er å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold 
med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er 
det unike plantelivet. Videre er det å stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller 
ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv. Vernet skal også sikre 
ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken som er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.  
 
Dyrelivet i nasjonalparken, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og 
unødvendig forstyrrelse, jf. verneforskriftens § 3 pkt. 3.1.  
 
Miljødirektoratet legger til grunn at trening med løse hunder ikke direkte skader eller ødelegger 
dyrelivet i verneområdene, men utvilsomt kan være forstyrrende, jf. verneforskrift for Junkerdal 
nasjonalpark § 3 pkt. 3.1. Det er derfor bare i Junkerdal nasjonalpark det er nødvendig å gi 
dispensasjon fra verneforskrifta for at treningen med løse hunder skal kunne gjennomføres.  
 
Verneforskrifta for Junkerdal nasjonalpark har ikke noen egen dispensasjonsbestemmelse, slik at en 
eventuell tillatelse må hjemles i den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 
48. I følge denne bestemmelsens første ledd kan det gjøres unntak fra et vernevedtak dersom 
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tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig, eller 
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
 
Direktoratet legger til grunn at det er hjemmel for det omsøkte tiltak. Selv om vilkårene for å gi 
dispensasjon er oppfylt har ingen krav på dispensasjon, det er opp til forvaltningens skjønn å 
avgjøre om dispensasjon skal gis.  
 
Klima- og miljødepartementet har i rundskriv datert 15.juni 2015 blant annet uttrykt følgende: 
 
"I en skjønnsmessig vurdering bør klagemyndigheten legge vekt på nasjonalpark- eller 
verneområdets syn. Hvis vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt og styret har foretatt en 
begrunnet avveining basert på lokalt skjønn og lokalkunnskap, bør klagemyndigheten vise 
tilbakeholdenhet med å overprøve dette skjønnet" 
 
Når det gjelder vurdering av de miljørettslige prinsippene jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 er de 
forsvarlig behandlet i saksfremlegget for nasjonalparkstyret og direktoratet finner at det ikke er 
behov for ytterligere vurderinger.    
 
Bjørn er en sterkt truet art på nasjonal rødliste, men har i prinsippet ikke sterkere vern i 
nasjonalparken enn andre dyrearter. Alle dyr er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse i 
nasjonalparken. Likevel åpner verneforskriften for jakt og fiske, på samme måte som det gjøres i 
andre nasjonalparker.  Mange verneområder har ikke forbud mot at det foretas trening av 
jakthunder eller at det avholdes hundeprøver, slik tilfellet er for Junkerdalsura og Stor-Graddis 
naturreservater. I mange områder hvor slik trening faller inn under et forbud i verneforskriften  
foreligger det likevel en liberal praksis for denne typen aktiviteter i de periodene hvor dyrelivet er 
mindre sårbart.     
 
I mars 2014 fikk naturmangfoldloven § 15 første ledd en tilføyelse hvor det heter at unødig jaging av 
viltlevende dyr skal unngås. Lovgiver ønsket å reetablere den rettslige beskyttelse av viltet som 
man tidligere hadde i medhold av viltloven § 3. Det er bare ”unødig” jaging som rammes. Hva som 
er unødig må bero en helhetsvurdering hvor blant annet dyrevelferdshensyn, behovet for å 
gjennomføre den aktuelle aktiviteten og alternative fremgangsmåter er momenter som kan være 
med i vurderingen. Bestemmelsen vil kunne komme til anvendelse i de tilfeller hvor bjørnen er 
særlig sårbar, for eksempel om våren.        
 
I verneområdeforvaltningen er det et prinsipp som sier at det ikke skal gis dispensasjon til 
aktiviteter som kan medføre skade, uro og/eller forstyrrelser dersom aktiviteten like gjerne kunne 
vært lagt utenfor verneområdet. Selv om store arealer er vernet i Saltdal kommune må arealer også 
utenfor kommunegrensen kunne anvendes til hundetrening. Direktoratet mener derfor at 
hundetreningen i det all vesentlige bør legges utenfor verneområdet, med mindre det foreligger 
særskilte omstendigheter som tilsier at den bør legges innenfor. 
 
Statens Naturoppsyn gjennomfører i regi av det Skandinaviske bjørneprosjektet årlig trening på 
merkede bjørner i Sverige. Det har ved tidligere anledninger vært åpnet for at også andre enn 
oppsynets egne ansatte kan delta på denne treningen. Skadefellingslag kan rette en henvendelse til 
Fylkesmannen med forespørsel om deltakelse på dette. Deltakelse på slike arrangerte treninger bør 
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etter direktoratets mening om mulig prioriteres da sannsynligheten for at man får en mer effektiv 
og målrettet hundetrening samtidig som dyrelivet i verneområdene forstyrres minst mulig.    
 
Flere klagere mener direktoratet må vurdere styrets kompetanse som forvalter av verneområdene. 
Regjeringen vedtok den 14. desember 2009 at nasjonalparker og store verneområder skal forvaltes 
lokalt, kommunene fikk forvaltningsmyndighet gjennom deltagelse i politisk sammensatte 
nasjonalpark- eller verneområdestyrer. Det er derfor opp til regjeringen å eventuelt evaluere og 
vurdere om ordningen fungerer tilfredsstillende.   
 
Miljødirektoratet har under tvil kommet frem til at nasjonalparkstyrets vedtak av 21. september 
2016 opprettholdes. Det er lagt vesentlig vekt på Klima- og miljødepartementets rundskriv som 
referert ovenfor ved vår avgjørelse.  
 

Vedtak: 
 
Klagene fra Rovviltets røst, Foreningen Våre rovdyr, Forum for natur og friluftsliv Nordland, NOAH – 
for dyrs rettigheter, Naturvernforbundet i Nordland og Norges Miljøvernforbund tas ikke til følge. 
Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.  
 
 
Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Olav Nord-Varhaug   Marit Doseth 
Fungerende avdelingsdirektør  
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
 
 
Adresseliste: 
Foreningen Våre Rovdyr   fvr@fvr.no 
Forum for natur og friluftsliv, Nordland nordland@fnf-nett.no  
Naturvernforbundet i Nordland nordland@naturvernforbundet.no 
Norges Miljøvernforbund nord@nmf.no 
Rovviltets Røst support@dyrsrettigheter.no 
NOAH for dyrs rettigheter support@dyrsrettigheter.no 
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Kopi til: 
Saltdal kommune      Kirkegaten 23  8250 Rognan 
Midtre Nordland Nasjonalparkstyre    Moloveien 10  8002 Bodø 
Fylkesmannen i Nordland     Moloveien 10  8002 Bodø 
Fauske kommune      Postboks 93  8201 Fauske 
Balvatn reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind   Ørnflogveien 17    8230 Sulitjelma 
Statskog fjelltjenesten v/ Jim Kristensen   Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos 
Skadefellingslag Fauske og Sørfold v/ Georg de Besche dy  Vikaveien 27   8200 Fauske
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Nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago
Naturreservat Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og  Junkerdalsura
Landskapsvernområde Saltfjellet og Gåsvatnan 

Postadresse
Statens hus
Moloveien 10 
8002 Bodø

Besøksadresse
Storjord
8255 Røkland

Kontakt
Sentralbord: +47 75 53 15 00
Direkte:  +47 75 54 79 80
fmnopost@fylkesmannen.no
www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Sulis Gull og Metall Ltd
A. Markussonsvei 1
8626  MO I RANA

Saksbehandler Hanne Etnestad Vår ref. 2006/4990 Deres ref. Dato 13.10.2016

Angående orientering om planer for Sulis Gull og Metall 
Ltd i Kong Oskar-området innenfor Junkerdal nasjonalpark

Viser til brev av 7.september 2016. Beklager noe seint svar, men september har vært 
en hektisk måned.

Vil først orientere om endringer i forvaltnigsansvaret for Junkerdal nasjonalpark. 
Høsten 2010 ble ansvaret overført til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, et statlig 
styre som består av representanter fra ni kommuner i midtre Nordland, 
representanter fra sametinget og fra Nordland fylkeskommune. Styret har 
forvaltningsansvar for fem nasjonalparker i midtre del av Nordland. Undertegnede er 
ansatt i sekretariat for styret og har bl.a hovedansvaret for saksbehandlingen 
tilknyttet Junkerdal nasjonalpark. 

Nasjonalparkstyret har en egen nettside hvor du kan finne mer informasjon om 
styrets ansvarsområde og sammensetning, vedlagt link nedenfor.
http://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/
 
I ditt brev opplyser du om at den aktiviteten som var planlagt i 2006 ikke ble iverksatt, 
men at det nå er planer om å starte opp igjen, og du henviser til dispensasjon gitt i 
mars 2008. 

Nasjonalparkstyret er ikke kjent med deres tidligere saksbehandling og tillatelser, 
derfor ber vi om en god beskrivelse av de tiltak som ønskes gjennomført innenfor 
nasjonalparken før vi kan behandle en søknad. Ønsker en bedre beskrivelse av 
prosjektet med alle tiltak som vil medføre inngrep i terrenget og berggrunnen og bety 
at vegetasjon vil bli berørt eller skadet, samt behovet for motorisert transport i 
området . Det er må også gis konkrete stedsangivelser med avgrensing på vedlagte 
kart.

Det er ingen endring i verneforskriftene for Junkerdal nasjonalpark, men i oktober 
2008 lå forvaltningsplanen for nasjonalparken ferdig. Forvaltningsplanen er et 
hjelpemiddel for forvaltningen og har bl.a. et kapittel om utnyttelse av 
naturressursene i området, derunder mineraler, her gis det en oversikt over rammer 
og regelverk og det trekkes opp retningslinjer for saksbehandlingen.
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www.nasjonalparkstyre.no/midtre-
nordland

Saksbehandler Hanne Etnestad Side 2 av 2

Sekretariatet for Midtre Nordland  nasjonalparkstyre har kontor på Nordland 
nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal. Hvis du har anledning og ønsker det, er det 
mulig å  ta et møte her på Storjord hvor du kan orienterte om ditt prosjekt og legge 
fram kart og planer for arbeidet. Ta kontakt for eventuelt avtale om et møte.

Med hilsen

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske
Balvatn reinbeitedistrikt v/ Per Olof 
Blind

Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA

Statskog Fjelltjenestenv/ Jim T. 
Kristensen

Postboks 63 
Sentrum

7801 NAMSOS
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Nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago 
Naturreservat Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og  Junkerdalsura 
Landskapsvernområde Saltfjellet og Gåsvatnan  
  

Postadresse 
Statens hus 
Moloveien 10  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Storjord 
8255 Røkland 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47 75 54 79 80 
fmnopost@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland 

Sulis Gull og Metall Ltd 
A Markussonsvei 1 
8626  MO I RANA 

 

Saksbehandler Hanne Etnestad Vår ref. 2006/4990  Deres ref.  Dato 02.08.2017 

Angående søknad om dispensasjon for landing med 
helikopter og prøveboring i Junkerdal nasjonalpark - Sulis 
Gull og Metall 

Viser til oversending av kopier av tidligere brev og dispensasjon fra 2006 og 2008 til dem fra 
Fylkesmannen i Nordland. Viser også til tidligere søknad fram dem og telefonsamtale, samt 
svarbrev fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre av 13.10.2016. I svarbrevet ble det bl.a. 
orienterte om endring av forvaltningsansvaret for Junkerdal nasjonalpark samt informerte om 
at sekretariatet for nasjonalparkstyret ønsket en mer utfyllende søknad før denne kunne 
behandles. 
 
I brevet presiserte vi at nasjonalparkstyret ikke er kjent med deres prosjekt og 
tidligere behandling av deres søknad om dispensasjon for motoriserst ferdsel og 
prøveboring innenfor Junkerdal nasjonalpark. I ettertid mottok vi kun et kart i liten 
målestokk med de to mutingsområdene (Kong Oscar I og II) som berører 
nasjonalparken, her var imidlertid ikke landingsplass for helikopter og borepunktene 
markert. 
 
De to mutingsblokkene ligger innenfor et område i nasjonalparken som har spesielle 
naturverdier og forekomster av rødlistede arter og arealer med ekstremrik myr. Disse 
artene og områdene må det tas hensyn til ved prøveboring. Det er derfor nødvendig 
å få fastsatt borepunktene eksakt i terrenget for å sikre at det ikke blir misforståelser 
eller hindre at boring gjennomføres på en måte som har negativ innvirkning på 
verneverdiene. 
 
I tidligere dispensasjon av 25.03.2008 var også et av vilkårene at nøyaktig 
lokalisering av borepunktene skulle være avklart før arbeidet startet opp, om 
nødvendig skulle det gjennomføres en befaring. Av seinere korrespondanse ser jeg 
at en befaring ble planlagt sammen med oppsynet for nasjonalparken, Statskog 
Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen. Kristensen skulle være kontaktperson for 
befaringen, men han har informert undertegnede om at han aldri ble kontaktet av 
Sulis Gull og Metall og ingen befaring ble gjennomført.  
 
For at deres søknad kan behandles ber sekretariatet for nasjonalparkstyret om noe 
mer informasjon om prosjektet og den planlagte aktiviteten i området; når skal dette 
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arbeidet utføres, planlagte antall turer med helikopter, hvor skal det landes, samt 
eksakt stedsangivelser av borepunktene. Dette for å kunne gjenomføre en befaring 
av de lokalitetene landing med helikopter og prøveboring skal foregå.  
 
Det beste hadde vært om du eller en representant for Sulis Gull og Metall kunne 
delta på befaringen, under en slik befaring kunne også mer informasjon om den 
planlagte aktiviteten utveksles.  
 
Ta kontakt for å avtale en eventuelle dato for en slik befaring. 
 
 
Med hilsen 
 
Hanne Etnestad 
nasjonalparkforvalter 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 
Balvatn reinbeitedistrikt v/ Per Olof Blind Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA 
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 
Statskog Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
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SulisGull & Metall.Ltd.Nuf.

A.Markussonsvei 1
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Mail: david.rouge.roshl @signalbox.no

Mobilz4l3 77934.
‘ ` 2‘
'af f sir?»

Dato.7.9.20l6.

Fylkesmannen I Nordland.

Bergverk.

Statens hus.

Moloveien 10,

8002 Bodø.

Org. Nummer:915442781.

Vi måtte trekke oss bort fra forrige avtale. Nå er vi klar igjen og om ønskelig kan vi vise til

årsak.

Brev fra Dem og Deres kontor. Se vedlegg av 31.8.2006. Fremdeles vil vi røre minst mulig

ute i terrenget og vi vil ikke gjøre noe før Deres svar foreligger

Brev av 25.3.2008. Hvor vi er gitt Dispensasjon for lavflyging og prøveboring i J unkerdal

nasj onalpark.

Se Vedlegg.

Vi viser til Brev av. 3.8.2006. hvor vi gir Dem en orientering om oppstart i Terrenget i

Nasj onalparken. J unkerdal.

Om ønskelig kan vi møte Dem i en samtale. For Ordens skyld er det funnet et område med

innhold Baucsitt som ligger på min Mutings rett .

Med hilsen

[Sulis Gull m`e_t3a_ll.Ltd. ~—«

¢<,;-»~»~ -A/MM! QM’/_ f
David Rouge Rosh. °
Styreleder .
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Fylkesmannen  i Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode
Christian Brun-Jenssen,  75  53  15  85 25.03.2008 2006/4990 461.3
cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse

28.12.2007

Sulis Gull og Metall Ltd

A. Markussonsvei 9

8626 Mo I Rana

Junkerdal nasjonalpark  -  dispensasjon for Iavtflyging og prøveboring

Vi viser til  brev  av 28.12.07  angående  landing med helikopter i forbindelse med
prøveboring i Junkerdal nasjonalpark.

Vedtak

Sulis Gull og Metall Ltd gis med  dette  dispensasjon til prøveboring og landing i Kong

Oskar området í forbindelse med underjordisk gruvedrift fra Geithola og Fagerli, jf

verneforskriftens § 3, kap. 1.1 og 6.1.

Dispensasj onen gis på følgende vilkår:

-  NGU/Sulis Gull og Metall Ltd skal avklare borepunktenes nøyaktige lokalisering
med Fylkesmannen før arbeidet starter. Om nødvendig skal det gjennomføres

befaring. Dette for å unngå konflikt med sårbare arter som finnes i det aktuelle
området. Dispensasjonen er ikke gyldig om borepunktene kommer i konflikt med

spesielle naturverdier eller plasseringen ikke er akseptert av Fylkesmannen
-  Flyvingen og prøveboringen skal gjøres så skånsomt som mulig. Etter arbeidet er

avsluttet skal det ryddes opp på stedet og det eneste synlige sporet skal være hullet

etter kjerneboret

-  Dispensasjonen gjelder for sommeren 2008

-  Om det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Dette betyr at flyvingen skal
avklares med og tilpasses til reindriftsutøver i området

-  Før arbeidet starter, skal oppsynet varsles på telefon 934 23 318

Grunnlag for avgjørelsen

Junkerdal nasjonalpark ble opprettet ved kronprinsregentens resolusjon av 9. januar 2004.

Vemeforskriften forvaltes av Fylkesmannen i Nordland.

Formålet med J unkerdal nasjonalpark er:
-  å bevare et stort tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med

økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt

viktig er det unike plantelivet

-  å stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom
utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og

næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.
lllllllIllllllllllllllllllllilllllllllllllll=llllllllilllll lilllllllIlllil\lizl“ll:llllllllllllllllllillllllllllllll

Statens hus Miljøvernavdelinga i E-posl
Moloveien 10, 8002 Bodø l I postmottak@fmno.no
Telefon: 75  53  15  00 I Telefon: 1 Internett
Telefaks: 75 52 09  77 ; Telefaks:  75  53  16  80 j www.fylkesmannen.no/nordland
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I utgangspunktet er det forbud mot tekniske inngrep av enhver art, samt all motorisert

ferdsel, jf fredningsforskriftens  §  3, kap. l.l og 6.1. Imidlertid kan Fylkesmannen gi
tillatelse til prøveboring i forbindelse med underjordisk gruvedrift i området nord for

Balvatnet og bruk av luftfartøy i forbindelse med dette, jf verneforskriftens  §  3, kap. 1.3 og
6.3.

Begrunnelse

Alle tekniske inngrep er i utgangspunktet forbudt i J unkerdal nasjonalpark, men
Fylkesmannen kan gi tillatelse til prøveboring i forbindelse med gruvedrift og motorisert

ferdsel i tilknytning til dette. Prøveboringene vil være små inngrep; det er borkjerner med
3-5 meters dybde som er små i diameter.

I foredrag til kronprinsregentens resolusjon av 9. januar 2004 er gruvedrift omtalt. Det sies

at det er gjort en avveining mellom usikkerheten knyttet til drivverdighet og de store

verneverdiene i omrâdet, og på bakgrunn av dette funnet det riktig å kunne gi tillatelse til

mineralleting i forbindelse med eventuell fremtidig drift. Videre pekes det på at det ikke er
riktig å innføre en automatikk i at vemet skal vike om det finnes økonomisk drivbare

forekomster.

Fylkesmannen mener det er et viktig prinsipp at vernet ikke skal vike om det finnes

økonomisk drivbare forekomster innenfor vernede områder. Fylkesmannen velger her å gi
en dispensasjon, men den gis med vilkår som skal sikre at verneverdiene blir ivaretatt. Med

de gitte vilkår mener vi at den ikke er i konflikt med verneformålet.

Saksopplysninger
Avgjørelsen er fattet med hjemmel i  §  3, kap. 1.3 og 6.3, jf§ 6 i verneforskriften for

Junkerdal nasjonalpark.

Avgjørelsen kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning. Klagefristen er tre uker etter

at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Fylkesmannen.

MeNd hils(e_n  _
‘~ ‘ . z^\ 1

KAVVVM /  '  /,. i fil,

Gunnar Rofsteid (e.f.) ~ i i _  i
seksjonsleder Christian Brun-Jenssen

førstekonsulent

Kopi til:
Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7485 Trondheim

Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 Mo I Rana

Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske

Statskog F jelltjenesten avd. Fauske Eiaveien 5 8205 Fauske

Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske

Rådgivende utvalg v/ Bjørn Karlsen Junkerdal 8255 Røkland

NGU v/ Are Korneliussen Leiv Eirikssons vei 39 7040 Trondheim
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 Fylkesmannen  i
Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon  og e-post: Vår dato Vår  referanse Vár  arkivkode
Christian Brun-Jenssen,  75  53 15  85 31.08.2006 2006/4990 461.3
cbj@fmno_no Deres  dato Deres referanse

’T_‘:2.('JR,2OO6

Sulis Gull og Metall Ltd

A. Markussonsvei 9

8626 Mo I Rana

Sulis  Gull  og Metall Ltd - Fauske  -  gruvedrift  i  og ved Junkerdal nasjonalpark

Vi viser til brev av  10.08.06 og faks av 25.08.06 fra Sulis Gull og Metall Ltd i forbindelse
med muting/prøveboring i områdene Geithola og Kong Oskar.

En mutingstillatelse  er  en tillatelse til å  gjøre  enkle undersøkelser som ikke setter spor,

eksempelvis banke løs steinprøver med hammer. Skal større undersøkelser gjøres, krever

det avklaringer/tillatelser fra kommune  og Bergvesenet. Vi antar at det  er  gjort i dette

tilfellet.

I denne omgang skal det gjøres en prøveboring med kjernebor fra Fagerli. Det skal ikke

være inngrep som berører Junkerdal nasjonalpark og de begrensinger som  er  gitt gjennom

verneforskriften. Så lenge prøveboringen ikke medfører direkte inngrep i nasjonalparken

(på overflaten, for eksempel luftesj akter), har Fylkesmannen ikke innvendinger til dette.

Om det i neste omgang blir aktuelt med tunnel og drift, vil dette behandles uavhengig av
denne uttalelsen. Skal det gis dispensasjon fra verneforskriften til luftesjakter, er  vi

avhengige av en detaljert beskrivelse over prosjektet, som viser nøyaktig hvor tunnelen skal

gå, nøyaktig hvor de ulike luftesjaktene skal være, dimensjonering på tunnel, hvem som

skal utføre arbeidet, hvordan arbeidet skal utføres, fremdriftsplan osv.

Junkerdal nasjonalpark ble opprettet for  â  sikre store botaniske verdier. Skal det være

aktuelt å gi tillatelse til etablering av luftesj akter, må en være sikker på at ikke de botaniske

verdiene blir skadelidende. Det  er  derfor avgjørende at en har en svært nøyaktig
beskrivelse.

Med hilsen j, av
f 'tj

i ‘\4,‘é~’ trim f' _ ,..r~‘*5\.M.~rw\,« l ,!’z‘’‘‘’’*’‘’’'‘ ” “V
-  2 . w .f ,. _,_,_._,åg.,,....~~

Gunnar Rofståd (e.f.) å /Lfl .  2^~~ f'

seksjonsleder hristian Brun-Jen sen

førstekonsulent

lllrllllllllllxltlrtllllllllllllllrlllllllrllllllrvllllrlllllllttllrlltlittl:lillllllllllltlllltlllllllrlltllllllllllll

Statens hus
Moloveien 10,  8002  Bodø

Telefon:  75  53  15  00

Telefaks: 75  52 09 77

Mitjøvernavdelinga E-post
postmottak@fmno.no

Telefon: Internett
Telefaks: 75 53 16 80 www.fylkesmannen.no/nordland
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Kopi til:

Statskog Fjelltjenesten
Rådgivende utvalg V/ Bj ørn Karlsen

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

Fauske kommune

Eiaveien 5

Junkerdal

Postboks 3021 Lade

Postboks 93

8200
8255
7441
8201
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Fauske

Røkland

Trondheim

Fauske
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Referat fra møte om besøksstrategi for Làhko nasjonalpark, samt 

informasjonsprosjekt, Inndyr 22. august 12.30-15.30 

 

Tilstede:  

Lars Grimsby, Nasjonale turistveier 

Roger Johansen, NordNorsk reiseliv 

Tormod Kristiansen, Statkraft 

Christoffer Aalerud, SKS 

Rune Krogh, Beyond Limits 

Camilla Kristensen, Gildeskål jeger- og fiskeforening 

Berit Irgens, Bodø og omegn turistforening 

Janne Berntsen, Beiarn kommune 

Mads Forsell, Beiarn kommune 

Espen Maruhn, Meløy Utvikling KF, Meløy kommune og Glomfjord jeger- og fiskeforening 

Petter Kjærnes, Gildeskål kommune 

Ronny Skansen, Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

 

Forfall: 

Statskog 

Visit Bodø 

Nordland Fylkeskommune 

Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Nordland nasjonalparksenter 

Salten friluftsråd 

Forum for natur og friluftsliv  
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 Kort presentasjonsrunde av deltakerne 

 Orientering fra nasjonalparkforvalter om utkast til besøksstrategi  

Kopi av presentasjon vedlegges møtereferatet. 

 Orientering fra Petter Kjærnes prosjektleder for informasjonsprosjekt i Gildeskål og 

Meløy kommuner i Làhko NP 

Kopi av presentasjon vedlegges møtereferatet  

 

 

Innspill fra møtedeltakerne:  

 

 Tiltak ved Nedre Naver. Se på muligheten for tilrettelegging. For å kunne få et 

samspill med Vitar As 

 Bruk av lokale guider i formidlingsarbeidet av nasjonalparken. Se på muligheten 

for autorisasjon 

 Viktigheten av mindre informasjon på tavlene. Folk bruker lite tid på slike tavler. 

Folk finner informasjonen selv på andre plasser. 

 Informasjon på type informasjonstavler kan fort bli utdatert.  

 Nasjonale turistveier ønsker ikke å gi egen informasjon ved Fykan og Sundsfjord. 

 Innspill om at informasjonsplass ved Sundsfjord blir trukket lenger mot veien, for 

at det blir synligjort for de som passerer veien. Nasjonale turistveier vil se på 

muligheten for å bidra med møbler her. 

 Viktig med informasjonstavler også. I tillegg til annen informasjon (eksempelvis 

nettet) 

 Ny nettside fra Nordland nasjonalparksenter etter ny merkevare 

 Viktig at Nordland nasjonalparksenter blir involvert i besøksstrategiarbeid 

 Utvikling av gode opplevelser. Bruk av sosiale medier 

 Nordnorsk reiseliv kan bli en aktør når det er gode produkter som kan 

markedsføres og selges. 

 Fykantrappene et viktig trekkplaster. Viktig å se på helheten med overnatting etc. 

 Mer reiselivsrettete nettsider. Viktigheten og nettsider er engelsk språklig.  

 Målsetting i besøksstrategien om verdiskaping må gjenspeiles i muligheter for 

næringsvirksomhet. 

 Styring av trafikk ved tilrettelegginger og dispensasjoner i enkeltområder i 

utkanten av nasjonalparken vil kunne hindre uønsket trafikk i mer sårbare deler av 

parken. 

 For informasjonspunktene i Sundsfjord og ved Fykan er det ønskelig å starte 

utformingen av områdene med sikte på å gjøre det fysiske arbeidet i 2018. Lars 

Grimsby utalte at det var mulig å starte arbeidet nå.   
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Avvisning av klagesak – manglende klagebehandling av sak 
hvor det ble satt vilkår om montering av fugleavvisere på 
reingjerder i Saltfjellet landskapsvernområde  

Det vises til oversendelse av klage på nasjonalparkstyret sitt vedtak datert 24. mai 2016 hvor styret 
avviste å behandle klage på vilkår som er satt om etablering av fugleavvisere i forbindelse med 
tillatelse til oppføring av reingjerder.  
 
Miljødirektoratet opprettholder nasjonalparkstyret sitt vedtak om å avvise klagen. Det legges 
vekt på at klagefristen er vesentlig overskredet, klager er en stor og profesjonell aktør og at det 
ikke finnes noen særlige grunner for å oppreisningen for fristoversittelsen.  
 
Bakgrunn for saken 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtok på møtet den 24. mai 2016 å innføre to nye vilkår på 
Fylkesmannens dispensasjon av 23. juli 2010. De to vilkårene var følgende:  
 

 Fugleavvisere skal monteres på gjerdet som beskrevet i søknaden for reinsdyrgjerdet på 
strekningen Lønsdal stasjon –Kjemågforsen, og effekten av disse skal vurderes årlig av NINA 
(eller tilsvarende konsulentfirma) og rapporteres årlig til Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

 
 Dersom effekten av fugleavviserne ikke medfører ønsket resultat vil dette vilkåret bli 

fortløpende vurdert av Midtre Nordland nasjonalparkstyre når man har mottatt de årlige 
rapportene.  
 

Fylkesmannen i Nordland ga den 23. juli 2010 Jernbaneverket tillatelse til å oppføre gjerde som skal 
forebygge reinpåkjørsler langs jernbanen mellom Sørelva og Semska i Saltfjellet 
landskapsvernområde. Det ble ved tillatelsen blant annet satt vilkår om at det for å overvåke fugl 
skulle foretas årlige tellinger av fugl rundt St. Hans. Ved en eventuell negativ utvikling som kunne 
relateres til gjerdet, skulle det iverksettes nødvendige tiltak. Virkningen av gjerdet skulle også 
evalueres etter 5 år. Om gjerdet hadde hatt nevneverdig positiv effekt på påkjørslene, men 
samtidig negativ effekt på de andre verdiene, skal gjerdet fjernes. 
 

Bane NOR SF 
Postboks 4350 
2308 HAMAR 

 
 
Trondheim, 20.07.2017 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2017/6505 

Saksbehandler: 
Marit Doseth 
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Norsk institutt for naturforskning (NINA) konkluderte i sin rapport datert 5. august 2015 at det med 
unntak for lirype ikke er registrert mange kolliderte fugler, men at tallet på lirype som hadde 
kollidert er såpass høyt at avbøtende tiltak bør vurderes.  
 
Den 3. mars 2016 ga Midtre Nordland nasjonalparkstyre tillatelse til oppføring av reingjerde på 
strekningen Lønsdal stasjon til Kjemåforsen i Saltfjellet landskapsvernområde. Det ble ved denne 
tillatelsen satt vilkår om at det skulle monteres fugleavvisere på gjerdet som beskrevet i søknaden. 
Effekten av fugleavviserne skal vurderes årlig av NINA (eller tilsvarende konsulentfirma) og 
rapporteres til Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 
 
Klagen 
Bane NOR påklaget nasjonalparkstyrets vedtak den 23.mars 2017. Det ble vist til forvaltningsloven § 
31 første ledd bokstav B) og bedt om oppreisning for oversittelse av klagefristen da det ifølge klagen 
forelå særlig grunner. Det ble vist til at klager ikke forsto omfanget av vilkåret da det ble satt og 
heller ikke hvilke kostnader vilkåret ville medføre. Både arbeidsmessig og kostnadsmessig er vilkåret 
svært ressurskrevende å gjennomføre hevdes det i klagen. Det er heller ikke satt av midler (ca. 1.5-
2 mill. kroner) til montering av til sammen 9000 fugleavvisere.  
 
Bane NOR mener vilkåret om å oppføre fugleavvisere er uforholdsmessig tyngende og at det er 
urimelig å pålegge gjennomføringen av et slikt tiltak.  
 
Avslutningsvis vises det i klagen til at det er behovet for å kunne innrette seg etter det vedtak som 
er truffet som begrunner klagefristen på tre uker i forvaltningsloven § 31. Klager mener at ingen har 
innrettet seg i foreliggende tilfelle fordi gjerdet befinner seg i et avsidesliggende område og derfor 
påføres ingen skade eller ulempe dersom klagen tas til behandling og vilkåret unnlates.  
 
Miljødirektoratet sin vurdering  
Klageinstansen kan prøve alle sider en sak, jf. forvaltningsloven § 34. Det fremgår av denne 
bestemmelsen at dersom vilkårene for å behandle saken ikke foreligger, skal klageinstansen avvise 
saken, jf. fvl. § 31.  
 
Ifølge fvl. § 31 kan klagen tas under behandling dersom det av særlige grunner er rimelig at klagen 
blir prøvd. Å få oppreisning for oversittelsen av klagefristen etter denne bestemmelsen skal ikke 
være kurant. Hensyn som taler for oppreisning er at saken har særlig stor betydning for klageren 
eller at saken reiser prinsippspørsmål. Det kan særlig være aktuelt å gi oppreisning etter denne 
bestemmelsen dersom det ikke bare er skjønnsutøvelsen man ønsker å påklage, men også dersom 
det er tvil om rettsanvendelsen.   
 
Nasjonalparkstyret fattet vedtak om at det skal monteres fugleavvisere på reingjerdet strekningen 
Semska – Sørelva den 26. mai 2016 etter at Norsk institutt for naturforskning (NINA) hadde registrert 
at reingjerdet medførte fuglepåkjørsler, særlig av liryper. Bakgrunnen for at NINA har registrert 
fuglepåkjørsler er at Fylkesmannen i Nordland stilte vilkår om det skulle foretas en evaluering av 
reingjerdets virkninger fem år etter at Fylkesmannen, som daværende forvaltningsmyndighet, ga sin 
tillatelse i 2010.  
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Bane NOR klaget over vilkåret om å montere fugleavvisere i brev datert 23. mars 2017, altså nesten 
10 måneder etter at nasjonalparkstyret fattet sitt vedtak. Bane NOR hevder at de ikke forsto 
omfanget av vilkåret og heller ikke hvilke økonomiske konsekvenser det ville medføre på 
vedtakstidspunktet. De mener vilkåret er urimelig, da innkjøp og montering er svært 
ressurskrevende å gjennomføre, både med tanke på arbeidstimer og kostnader. Montering av 
fugleavvisere på begge strekninger hvor det er stilt vilkår om dette vil beløpe seg til 1,5-2 millioner 
kroner som det er ikke budsjettmessige dekninger for.  
 
Etter den såkalte vilkårslæren må vilkåret stå i forhold til de hensyn det skal ivareta. Det kreves 
også en viss balanse mellom vilkårene som er satt, og tiltakene det er gitt tillatelse til. 
 
Bane NOR, eller daværende Jernbaneverket, fikk den 23.juli 2010 tillatelse til å oppføre et 
reingjerde på en strekning på 4 kilometer langs jernbanelinja i Saltfjellet landskapsvernområde og 
med en høyde på 3 meter (3,5 meter der det er myr). Dette er etter Miljødirektoratet sin vurdering 
et svært omfattende inngrep i et landskapsvernområde. Det ble ved tillatelsen satt vilkår om at det 
skulle foretas en overvåkning av fugl og dersom det kunne påvises en negativ utvikling som følge av 
gjerdet, skulle nødvendige tiltak gjøres. Som følge av NINAs evalueringer ble det fattet vedtak om 
at fugleavvisere skulle monteres. Videre er det påvist at relativt mange liryper har kollidert med 
gjerdet, for andre fugler er det mer usikre data. Fugleavvisere vil kunne forhindre at fugler 
omkommer som følge av gjerdet og direktoratet mener vilkåret ikke er urimelig. Direktoratet mener 
at det er samsvar og forholdsmessighet mellom den tillatelse som er gitt og vilkåret som er satt, slik 
at Miljødirektoratet er av den oppfatning at vilkåret er lovlig.   
 
I foreliggende sak er klagefristen oversittet med over ni måneder og fristoversittelsen kan lastes 
Jernbaneverket (nå Bane NOR) som er en stor, profesjonell aktør. Jernbaneverket har i tillegg 
tilbudt seg å montere fugleavvisere ved søknad om oppføring av reingjerdet på strekningen Lønsdal 
stasjon - Kjemåforsen. Dette gjerdet ble omsøkt 18. februar 2016. Som svar på kravet om 
fugleavvisere sa Jernbaneverket videre at dette vil bli montert tilsvarende strekningen Sefrivatn – 
Holmvassdal, jf. e-post i datert 3. juni 2016.  Dette viser at Jernbaneverket hadde både kunnskap 
om og erfaring med montering av fugleavvisere og også hva det vil medføre av arbeid og kostnader 
på det tidspunktet vilkåret ble stilt.   
 
I klagen vises det til at ingen har innrettet seg på vedtaket i foreliggende tilfelle fordi gjerdet 
befinner seg i et avsidesliggende område og at ingen derfor påføres skade eller ulempe dersom 
klagen tas til behandling og vilkåret unnlates. I følge forvaltningsloven § 31 annet ledd skal det i 
vurderingstemaet tas hensyn til hvorvidt noen har innrettet seg etter det som er vedtatt. 
Miljødirektoratet kan være enig i et ingen enkeltpersoner har innrettet seg etter vedtaket, men 
finner at fristoversittelsen er så vesentlig og at Jernbaneverket kan lastes så mye, at det ikke gis 
oppreisning. Det vises i denne sammenheng til § 31 siste ledd som setter en absolutt frist for 
oppreisingsmulighet på ett år siden vedtaket ble truffet. I foreliggende til er det gått nesten ti 
måneder og det må foreligge tungtveiende grunner for at klagen skal behandles. Det er etter 
direktoratets oppfatning ikke tilfellet i foreliggende tilfelle.   
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Vedtak: 
 
På bakgrunn av ovennevnte stadfester Miljødirektoratet Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt 
vedtak og klagen fra Bane NOR tas ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. 
forvaltningsloven § 28.  
 
 
  
 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Olav Nord-Varhaug Marit Doseth 
Fungerende avdelingsleder  
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre Moloveien 10 8002 Bodø 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø 
Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Per TH. 
Kuhmunen 

Lønsdal 8255 RØKLAND 

Statskog fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
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Referat fra møte i prosjektgruppa for oppfølging av fylkesdelplan Sjunkan-Misten  

Møte ble avholdt 22. august på møterom 3 i Fauske kommune, kl 09.00-10.30.  

Tilstede i møte: Gunnar Myrstad, Aviâja Kleist og Mari Hulleberg. Gerd Bente Jackobsen deltok på 

halve møte. 

1. Oppdatering og status 

Prosjektgruppa ble orientert om hva som ble tatt opp på forrige styringsgruppemøte. Styringsgruppa 

ønsker at prosjektgruppa arbeider for å videreføre stillingen. Det første året ønsker styret at det 

etableres skilt, toalett og en form for samlingspunkt ved hver innfallsport. Det skal være noe 

gjennkjennbart ved de tre innfallsportene og de skal være universelt utformet. Utfordringene knyttet 

til arkitektkonkurransen ble lagt fram for styret, de har ingen mulighet til å avslutte prosjektet, da de 

ikke var en etablert styringsgruppe på det tidpunktet konkurransen ble gjennomført. Planen videre er 

derfor å skrive et brev som underskrives av ordførere i de samarbeidende kommunene. Prosjektleder 

la fram et forslag på styremøte om at en ansatt i Bodø kommune (tidligere arkitekt), lager en 

idèskisse over tiltakene på innfallsportene. Styret mente dette var en god løsning, og ønsker en 

presentasjon på neste styremøte. 

2. Plan for videreføring av stillinga og midler til tiltak 

For å få videreført stillinga må det lages egne politiske saker om dette i hver kommune. For å få 

politikerne bedre kjent med arbeidet, bør prosjektleder presentere arbeidet i kommunestyret i 

Fauske og Bodø (dette er allerede gjennomført i Sørfold). 

Når det gjelder tiltaksmidler må dette med i budsjettet i kommunene i desember. Driftsmidler må 

føres inn på interne budsjett innen idrett og friluftsliv.  

3. Handlingsprogram og plan for to år 

Prosjektleder la fram en tabell over aktuelle tiltak som kan gjennomføres hvis stillingen utvides og 

bør inngå i et handlingsprogram. Tiltakene er med utgangspunkt i tiltaksprogrammet til 

fylkesdelplanen, og tiltak som ble gjennomført av prosjektleder i Lomsdal-Visten. En del av tiltakene i 

fylkesdelplanen er utdaterte, gjennomførte eller uaktuelle på grunn av videre driftsutfordringer. Det 

ble foreslått noen justeringer. Fram til neste møte er det ønskelig at alle i prosjektgruppa gjennomgår 

tiltakprogrammet for å undersøke om flere av tiltakene er gjennomført eller under utarbeidelse. I 

tillegg bør vedlegg 3 i forvaltningsplanen gjennomgås for å se om flere tiltak derfra bør inkluderes. 

Prosjektleder skal i møte med fylkeskommunen få avklart hva som er ønskelig at inngår i 

handlingsprogrammet. 

Det ble diskutert ulempene med at besøksstrategien for nasjonalparken ikke er igangsatt, da mange 

av tiltakene som er ønsket burde gjennomføres med bakgrunn i målene og kunnskapen i en 

besøksstrategi. Mulighetene for å framskynne arbeidet med besøkstrategien bør vurderes.  

4. Veien videre 

Det var et ønske om at hele prosjektgruppa deltar på et midtveisevalueringsmøte av 

skissetegningene. I møte var det ønskelig 22. september, men ettersom Bjørn Håvard Stamnes ikke 

har mulighet denne dagen, må møte flyttes. Prosjektleder jobber med å finne en ny dato. 

 

Ref: Mari Hulleberg 23.08.2017.  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2017/1256-0 

 Saksbehandler: Hanne Etnestad 

Dato: 06.09.2017 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 39/2017 15.09.2017 

 

Revidering av forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark - Utsetting 
av oppstart for arbeidet 

 

Forslag til vedtak 
Oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark 
utsettes til høsten 2018. Ny framdriftsplan for arbeidet legges fram for 
nasjonalparkstyret våren 2018. 
 
 
 
 
Bakgrunn og vurdering  
Sekretariatet har vurdert arbeidsmengden med en revidering av hele forvaltningsplanen 
for Junkerdal nasjonalpark på nytt. Dette vil kreve mer arbeidskapasitet enn det vi har 
med de oppgavene som ellers foreligger. Junkerdal nasjonalpark er et område med 
mange interessegrupper både når det gjelder verneverdier, næring, friluftsinteresser og 
områdets rike innhold av kulturminner. Revidering av en forvaltningsplan for dette 
området vil derfor kreve mye arbeid med bakgrunnsmateriale, planlegging og 
møtevirksomhet med forskjellige interessegrupper og Miljødirektorat  
 
Alle nasjonalparkene i Midtre Nordland skal ha utarbeidet en besøksstrategi innen 
2020. Viser til føringer fra Miljødirektoratet og vedtak i sak 75/2016 i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre. Besøksstrategi skal være en del av forvaltningsplanene for 
nasjonalparkene. Derfor ble det på styremøtet den 02.06.2017 lagt fram en 
prosjektplan for revidering av forvaltningsplanen og et forslag til oppstartmelding for 
dette arbeidet. Dette med tanke på at arbeidet med besøksstrategien skulle kunne 
kombineres med revideringsarbeidet. Oppstartmeldingen for arbeidet skulle sendes ut i 
juni i følge prosjektplanen, men sekretariatet vurdert det slik at dette ikke burde sendes 
ut før etter sommeren og ferieavvikling.  
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Saksbehandler for Junkerdal nasjonalpark har også oppgaven med å utarbeide 
besøksstrategi for Rago nasjonalpark. Dette arbeidet i tillegg til generell 
saksbehandling for de to nasjonalparkene, samt Junkerdalsura naturreservat, andre 
oppgaver med verneområdene; tiltak i forhold til bestillingsdialogen, utfordringer i 
naturreservatene og andre oppgaver som dukker opp fyller opp tida. Saksbehandler 
mener at oppstart av revideringsarbeidet med forvaltningsplanen for Junkerdal 
nasjonalpark vil medføre at en får gjort en dårligere jobb med besøksstrategi for de to 
nasjonalparkene, og ikke et godt nok arbeid med revidering av forvaltningsplanen. Det 
er ønskelig å konsentrere seg om en større oppgave om gangen i tillegg til ordinær 
saksbehandling og andre oppgaver som må følges opp. Oppstart av reviderings-
arbeidet nå kan også medføre at besøksstrategi-arbeidet forsinkes. 
 
Det er også ønskelig å fullføre arbeidet med besøksstrategien for Rago så langt det lar 
seg gjøre før arbeidet med en besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark starter opp.    
Dette for å ha et erfaringsgrunnlag for arbeidet med en besøksstrategi for Junkerdal 
nasjonalpark fra arbeidet med Rago nasjonalpark.  
 
Besøksundersøkelsen for nasjonalparkene som blir gjennomført i sommer / høst skal 
være en del av grunnlaget for besøksstrategiene for nasjonalparkene. Sluttrapport fra 
denne undersøkelsen vil trolig ligge ferdig våren / sommeren 2018, og 
besøksstrategien for Rago nasjonalpark kan da være ferdigstilt høsten 2018. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2017/1256-0 

 Saksbehandler: Hanne Etnestad 

Dato: 10.08.2017 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 40/2017 15.09.2017 

 

Klage på vedtak i sak 33/2017 Revidering forvaltningsplan Junkerdal 
nasjonalpark - Oppstartmelding og Prosjektplan - Forum for natur og 
friluftsliv 

Forslag til vedtak 
Klage fra FNF avvises da vedtaket i sak 33/2017 ikke er et enkeltvedtak som kan 
påklages. Vedtaket er å betrakte som melding om hvordan et arbeid skal organiseres.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har imidlertid stor forståelse for de argument som 
fremkommer i klagen. Det vektlegges også at FNF er en viktig aktør i vårt rådgivende 
utvalg. 
 
Arbeidet med revidering av forvaltningsplan Junkerdal nasjonalpark krever involvering 
og god dialog med ulike brukergrupper og andre relevante myndigheter. Det er spesielt 
viktig å involvere grunneiere, rettighetshavere og andre som er berørt av spesifikke 
retningslinjer i forvaltningsplanen.  
 
Det er viktig at man viderefører den gode prosessen som gikk forut for etablering av 
nasjonalparken og første generasjons forvaltningsplan. 
 
For å sikre at disse målsetninger blir ivaretatt må vårt sekretariat få bedre bistand fra 
brukergruppene. 
 
På første møte i Rådgivende Utvalg må utvalget forespørres hvordan de skal 
involveres i arbeidet for at man skal kunne gjennomføre en god prosess der alle 
berørte parter blir involvert. 
 
Sekretariatet må også ha en diskusjon med styret om hva som forventes av de 
forskjellige representantene i arbeidsgruppa og eventuell referansegruppe. 
 
Organiseringa av dette arbeidet må også klareres med Sametinget, jfr 
konsultasjonspliktet.  
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Bakgrunn 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre sier i sitt vedtak 3 i sak 33/2017: 
«Arbeidsgruppe bør bestående av : 
 En representant fra hver av kommunene 
 En representant fra Balvatn reinbeitedistrikt 
 En representant fra svensk sameby 
 
Arbeidsgruppas mandat skal sikre at alle interesser blir belyst.» 
 
I brev av 9. juli 2017 ble dette vedtaket påklaget av FNF, nedenfor er klagen i sin 
helhet: 
 
«Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverk for 14 natur- og 
friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 22 000 medlemskap. FNF Nordland 
arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og 
livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Nordland arbeider 
også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene er 
med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et talerør for de store grupper av 
allemannsrettighetshavere i norsk utmark. 
 
FNF Nordland (heretter FNF) viser til Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtak 3 i sak 33/2017 den 
02.06.2017. 
 
FNF klager på nasjonalparkstyrets vedtak om å etablere denne arbeidsgruppa. Med henvisning 
til innstillinga må det opprettes ei referansegruppe med berørte interesser til stede. 
 
I arbeidet med revidering av forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark må det legges opp en god 
medvirkningsprosess hvor berørte brukerinteresser og andre interesser involveres. Medvirkningen skal 
være reell og forvaltningsmyndigheten forpliktes å følge opp interessene gjennom dialog, informasjon 
og veiledning ved behov. 
 
FNF forventer at det opprettes ei referansegruppe med representanter fra frivillige naturvern- og 
friluftslivsorganisasjonene sammen med andre interesser, slik som det har vært vanlig i Nordland. Det 
må være en prosess som gjør medvirkningen reell og som gjør at forslag er faglig begrunnet ut fra 
vernebehovet og forvaltning av verneverdiene. 
 
FNF mener Nasjonalparkstyrets vedtak bryter med de forvaltningsprinsipp som er nedfelt ved at de 
ulike interessegrupper har fått plass i et Rådgivende utvalg. Nasjonalparkstyret må også ha respekt for 
at de ulike organisasjoner selv utpeker sine representanter. FNF har dette som oppgave for natur- og 
friluftslivsorganisasjonene. 
 
Verneformålet med Junkerdal nasjonalpark er blant annet «å stimulere til opplevelse av natur og 
landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.». 
 
FNFs organisasjoner tilrettelegger for mange friluftslivsaktiviteter i Junkerdal nasjonalpark, blant 
annet med turistforeningens turløypenett og hytter. Turistforeningene er derfor en sentral aktør i 
forhold til friluftsliv og formålet med vernet. I organisasjonene er det også biologisk kompetanse og 
kunnskap om- og kjennskap til verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparken. Med disse til stede i ei 
referansegruppe vil man effektivt kunne foreta de nødvendige avklaringene og avveiningene i forhold 
til verneformålet og forankring hos de andre brukerinteressene. 
 
I forslag til vedtak 3 foreslås det å etablere en referansegruppe med representanter fra berørte 
organisasjoner og etater. Opprettelse av referansegrupper er en velfungerende etablert praksis som 
sikrer bred medvirkning og skaper en forutsigbar prosess, noe FNF slutter seg til. 

50



 
Midtre Nordland nasjonalparkstyret vedtok i stedet å opprette ei «arbeidsgruppe» med det mandat at 
den skal sikre at alle interesser blir belyst. Arbeidsgruppa skal bestå av representanter fra 
kommunene, reinbeitedistriktet og svensk sameby. FNF mener at alle interesser sikres best om 
organisasjonene får en formel plass i arbeidet med revisjon av forvaltningsplanen.» 
 
 
Vurderinger 
Det er i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd enkeltvedtak som kan påklages. 
Nasjonalparkstyrets beslutning når det gjelder arbeidsgruppe er ikke et enkeltvedtak i 
henhold til forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b) jf. bokstav a), men en 
prosessledende beslutning.  
 
Vilkårene for å behandle klagen foreligger ikke og klagen må avvises, jf. 
forvaltningsloven § 33 andre ledd.  
 
Arbeidet med en forvaltningsplan krever involvering og god dialog med ulike 
brukergrupper og andre relevante myndigheter. Det er spesielt viktig å involvere 
grunneiere, rettighetshavere og andre som er berørt av spesifikke retningslinjer i 
forvaltningsplanen. 
 
Junkerdal np har betydelige verdier innen: 

 Biologisk mangfold 
 Friluftsliv 
 Kulturminner 

Junkerdal NP har store næringsinteresser i tilknytning til: 
 Beiteområde for tamrein 
 Beiteområder for husdyr 
 Reiseliv 
 Gruvedrift 

 
Den nedsatte arbeidsgruppa vil godt kunne dekke næringsinteressene og en del andre 
interesser i området, men viktige interesser som biologisk mangfold, friluftsinteressene 
og kulturminner fortjener også sine representanter i dette arbeidet. 
I forbindelse med arbeidet med besøksstrategier som skal inngå som en del av 
forvaltningsplanene har Miljødirektoratet påpekt at lokale reiselivsbedrifter skal 
involveres. 
 
Det er imidlertid allerede etablert et rådgivende utvalg for nasjonalparkstyret derfor bør 
dette utvalget, eventuelt deler av utvalget, involveres i arbeidet med revidering av 
forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark.  
Rådgivende Utvalg består av 15 representanter fra diverse interesseorganisasjoner, 
grunneiere og etater: 
Forum for natur og friluftsliv – 2 representanter 
Salten friluftsråd 
Polarsirkelen friluftsråd 
Nordland bondelag – 2 representanter 
Nordland Bonde- og Småbrukarlag – 2 representanter 
Nordnorsk reiseliv as 
Nordland nasjonalparksenter 
Nordland fylkeskommune 
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Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at 
Vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.
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Fauske 9. juli 2017 

 
 

 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre  

Moloveien 10 

8002 Bodø   

fmnopost@fylkesmannen.no 

 
  
Klage på vedtak i sak 33/2017 Revidering av forvaltningsplan for Junkerdal 

nasjonalpark – Oppstartsmelding og Prosjektplan 

Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverk for 14 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 22 000 medlemskap. FNF Nordland 

arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og 

livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Nordland arbeider 

også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene er 

med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et talerør for de store grupper av 

allemannsrettighetshavere i norsk utmark. 
 
FNF Nordland (heretter FNF) viser til Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtak 3 i sak 33/2017 den 

02.06.2017.  

 

FNF klager på nasjonalparkstyrets vedtak om å etablere denne arbeidsgruppa. Med henvisning 

til innstillinga må det opprettes ei referansegruppe med berørte interesser til stede. 

 

I arbeidet med revidering av forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark må det legges opp en god 

medvirkningsprosess hvor berørte brukerinteresser og andre interesser involveres. Medvirkningen skal 

være reell og forvaltningsmyndigheten forpliktes å følge opp interessene gjennom dialog, informasjon 

og veiledning ved behov.  

FNF forventer at det opprettes ei referansegruppe med representanter fra frivillige naturvern- og 

friluftslivsorganisasjonene sammen med andre interesser, slik som det har vært vanlig i Nordland. Det 

må være en prosess som gjør medvirkningen reell og som gjør at forslag er faglig begrunnet ut fra 

vernebehovet og forvaltning av verneverdiene.  

FNF mener Nasjonalparkstyrets vedtak bryter med de forvaltningsprinsipp som er nedfelt ved at de 

ulike interessegrupper har fått plass i et Rådgivende utvalg. Nasjonalparkstyret må også ha respekt for 

at de ulike organisasjoner selv utpeker sine representanter. FNF har dette som oppgave for natur- og 

friluftslivsorganisasjonene. 

 

 

forum for 

natur og 

friluftsliv 

nordland 
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Verneformålet med Junkerdal nasjonalpark er blant annet «å stimulere til opplevelse av natur og 

landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.».  

FNFs organisasjoner tilrettelegger for mange friluftslivsaktiviteter i Junkerdal nasjonalpark, blant 

annet med turistforeningens turløypenett og hytter. Turistforeningene er derfor en sentral aktør i 

forhold til friluftsliv og formålet med vernet. I organisasjonene er det også biologisk kompetanse og 

kunnskap om- og kjennskap til verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparken. Med disse til stede i ei 

referansegruppe vil man effektivt kunne foreta de nødvendige avklaringene og avveiningene i forhold 

til verneformålet og forankring hos de andre brukerinteressene.  

I forslag til vedtak 3 foreslås det å etablere en referansegruppe med representanter fra berørte 

organisasjoner og etater. Opprettelse av referansegrupper er en velfungerende etablert praksis som 

sikrer bred medvirkning og skaper en forutsigbar prosess, noe FNF slutter seg til.  

Midtre Nordland nasjonalparkstyret vedtok i stedet å opprette ei «arbeidsgruppe» med det mandat at 

den skal sikre at alle interesser blir belyst. Arbeidsgruppa skal bestå av representanter fra 

kommunene, reinbeitedistriktet og svensk sameby. FNF mener at alle interesser sikres best om 

organisasjonene får en formel plass i arbeidet med revisjon av forvaltningsplanen. 

 

 

 

For FNF Nordland 

 

 

Erling Solvang    Gisle Sæterhaug     

Styreleder    Fylkeskoordinator    
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2013/7487-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 05.09.2017 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 41/2017 15.09.2017 

 

Forespørsel fra Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre om felles 
henvendelse vedrørende brunskilting i tilknytting til nasjonalparkene 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre takker ja til invitasjonen fra Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre om å delta på en felles henvendelse til Statens Vegvesen for å få på 
plass skilting fra veg/hovedveg til relevante startsteder/innfallsporter.  
 
Det er spesielt midler til gjennomføring og regionkontorenes ulike tolkning av 
regelverket rundt brunskilting som bør løftes frem som to viktige årsaker til manglende 
skilting i og rundt våre nasjonalparker.  
 
 
 
Bakgrunn 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i brev datert 10. juli 2017 fått en invitasjon fra 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre til å delta på en felles henvendelse til Statens 
Vegvesen for å få på plass skilting fra veg/hovedveg til relevante startsteder og 
innfallsporter. Brevet i sin helhet: 
 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre vil med dette be Byrkije/Børgefjell og Midtre 
Nordland nasjonalparkstyrer og fylkesrådet om å delta på en felles henvendelse til 
Statens Vegvesen for å få på plass skilting fra veg/hovedveg til relevante 
startsteder/innfallsporter for våre repspektive nasjonalparker. 
 
I slutten av mars hadde nasjonalparkforvalterne i Nordland, samt Børgefjell/Byrkije som 
ligger i både Nordland og Nord-Trøndelag, et felles møte med ansvarlige for skilting i 
Statens Vegvesen. På møtet deltok også fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, 
Ingelin Noresjø, samt Frode Ketil Pettersen og Arnstein Kjelaas fra administrasjonen i 
NFK. Tema for møtet var skilting fra veg til startsteder/innfalsporter. Nasjonalparkene i 
Nordland har kommet ulikt langt i arbeidet med skilting, men felles for områdene Midtre 
Nordland, Lomsdal-Visten og Byrkije/Børgefjell nasjonalparkstyrer har 
forvaltningsansvar for er at vi har utarbeidet skiltplaner. Vi har også hatt flere 
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administrative møter med Statens Vegvesen, men vi opplever at vi sliter med 
framdrifta. 
 
Alle nasjonalparkene i Nordland er nå i gang med å utarbeide besøksstrategier, hvor 
informasjon og skilting vil være en viktig del. Vi vet også at det å besøke 
nasjonalparker er noe særlig utenlandske turister setter høgt. Det første problemet vi 
har i Nordland er å få opp skilting til våre nasjonalparker. Til tross for at Statens 
Vegvesen sendte skiltplan for Lomsdal-Visten/Njaarke på høring i 2013 har det 
fire år etter ikke kommet opp et eneste vegskilt. Dernest opplever vi også at Statens 
Vegvesen er langt mer restrektive til hvor og hvor langt fra startsteder det kan skiltes, 
enn det man har vært i så vel Nord-Trøndelag som Troms. 
 
Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre ønsker derfor at nasjonalparkstyrene og fylkesrådet i 
fellesskap på politisk nivå tar opp problemstillingen rundt manglende skilting til 
Nordlands nasjonalparker. 
 
Med hilsen 
Torhild Lamo 
nasjonalparkforvalter 
 
Vurdering  
Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har etter fellesmøtet i mars hatt 
eget et møte med Statens Vegvesen 21. april 2017. Den nye portalen (logo for 
nasjonalparkene) er foreløpig ikke godkjent i Statens Vegvesen sin skiltforskrift. Dette 
har vært på høring og ventes å bli vedtatt av kongelig resolusjon i løpet av året.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtok i ST23/2014 blant annet følgende: «Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre ser det også som viktig å få skiltet innfallsportene med 
vegvesenets brune vegvisningsskilt som viser mål med særlig interesse for turisttrafikk». Det 
ble vedtatt 20 innfallsporter som skulle skiltes med brunskilt fordelt på alle fem 
nasjonalparkene. Sekretariatet gikk igjennom disse 20 punktene på møtet med Statens 
Vegvesen: 
 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: 

1. Røssvoll – Statens Vegvesen vil ikke skilte til nasjonalparken på denne skilttavla. Må 
vike plass for andre interesser i området.  

2. Storvollen – Ok, brunskilt kommer i forbindelse med ny E6.  
3. Polarsirkelsenteret – Ikke brunskilt i dag, men «i» skilt. Kan se på mulighetene for å 

bytte ut skiltet ved en senere anledning. 
4. Semska – Ok med brunskilt, men må avklares i besøksstrategi om man ønsker brunskilt 

her. Ny merkevarestrategi og nye forventninger til innfallsporter gjør at det kan være lurt 
å avvente til en besøksstrategi er på plass.  

5. Lønsdal – Ok med brunskilt, men samme som Semska i forbindelse med 
besøksstrategi. Statens Vegvesen signaliserte at det ikke er aktuelt å skilte til begge 
plassene 

6. Storjord – Allerede skilta til Nordland nasjonalparksenter med brune skilt. Skulle være 
tilstrekkelig. Vil få informasjon om både Junkerdal og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark?   

7. Trettnes – Ok, men innfallsport må avklares i besøksstrategi. 
8. Russånes – Ok, samme som over. Ikke aktuelt å skilte til begge.  
9. Sørdalen – Ikke aktuelt å skilte. Det tenker vi i sekretariatet er helt greit.  
10. Beiarfjell – Ok til én av innfallsportene. Enten BOTs sommertrase eller Beiarn 

kommunes vinterløype. Må avklares i besøksstrategi.  
11. Tollådalen – Ok med brunskilt fra avkjøringa på Tollå. Er dette i seneste laget?  
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Junkerdal nasjonalpark 

12. Skaiti – Ok, fra RV77 ikke fra E6 (!). Det må også avklares med kommunen om hvordan 
skiltingen blir videre fra mellomriksveien.  

13. Evenesdal – Ok fra FV513, ikke fra E6 (!). Kan skiltes fra veiskillet mellom Vassbotnfjell 
og Evenesdal.  

14. Finneid – Ikke aktuelt med brunskilt, fornøyd med dagens løsning. «Junkerdal er en 
annen plass» var tilbakemeldinga fra Statens Vegvesen. Siden det ikke skal stå 
Junkerdal nasjonalpark, men bare Junkerdal mener de at et slikt skilt på Finneid vil 
være veldig forvirrende.   

Rago:  
15. Brunskilt kommer i forbindelse med ny E6. Det er skiltet til Rago fra E6 i dag, men ikke 

brunskilt.  

Lahko 
16. Fykan – Ok, planlagt inn i infoprosjektet. Satt på is av Miljødirektoratet pga. manglende 

besøksstrategi og forvaltningsplan.  
17. Sundsfjord –Ok, planlagt inn i infoprosjektet. Se over.  

Sjunkhatten: 
18. Fridalen – Sees i sammenheng med fylkesdelsplan  
19. Røsvik – Sees i sammenheng med fylkesdelsplan 
20. Hopen – Sees i sammenheng med fylkesdelsplan 

Med andre ord var Statens Vegvesen i møtet 21. april positiv til brunskilting til en del av 
innfallsportene. For noen av innfallsportene må styret gjøre ei vurdering hvorvidt den 
gamle planen fra 2014 skal følges. Det må likevel følge med penger for å kunne 
gjennomføre skiltinga som Statens Vegvesen har stilt seg positiv til. Skilting som skjer 
nå før besøksstrategiene er på plass må være på de plassene der styret er helt sikre 
på at innfallsporter blir forankret i besøksstrategiene.  
 
Sekretariatet/øvrige registrerer at regelverket rundt brunskilting tolkes ulikt av de ulike 
regionkontorene. For Midtre Nordland gjelder dette spesielt Junkerdal nasjonalpark. 
Avstanden fra avkjøringa til informasjon/startpunkt er for stor. Statens Vegvesen mener 
at besøkende blir «lurt» inn på lange blindveier uansett om de kjører av ved Storjord, 
Røkland eller Finneid. Etter de tilbakemeldingene som kom fra Statens Vegvesen vil 
det ikke være mulig å skilte med brunskilt fra E6 til Junkerdal nasjonalpark. 
Skiltforskrifta sier at det ikke skal være lengre enn 10 km fra brunskiltinga starter til 
aktiviteten/startpunktet/severdigheten. Dette regelverket tolkes strengere av Statens 
Vegvesen i Nordland enn i både Nord-Trøndelag og Troms der det skiltes betraktelig 
lengre avstander. For eksempel er Ånderdalen nasjonalpark, sør på Senja, skiltet fra 
E6. Dette tilsvarer ca. 60 km kjøring fra E6. Liknende eksempler finner vi fra Nord-
Trøndelag og skilting fra E6 inn til Børgefjell, Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark.  
 
Konklusjon 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre takker ja på henvendelsen fra Lomsdal-Visten 
nasjonalparkstyre til å være med på å løfte problemstillingene rundt manglende skilting 
til Nordlands nasjonalparker opp til politisk nivå. Det er spesielt midler til gjennomføring 
og lovverket rundt brunskilting som bør drøftes for å legge trykk på fremdrifta til de 
allerede vedtatte skiltplanene.   
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16. aug. 2017 

 
Midtre Nordland Nasjonalparkstyre 
v/ styreleder Siv Mossleth 
 
 

  
 
Rapport etter speideraktivitet i Valnesfjord 
 
1-8.juli 2017 arrangerte Norges speiderforbund Landsleir i Bodø.  Mange unge mennesker fikk sitt 
første møte med Nord-Norge og Nordnorsk natur.  
I løpet av leiren dro mange patruljer ut på «haik». Dette er en tur hvor speiderne drar på tur uten 
voksne. De har planlagt turen i samarbeid med egne ledere og landsleirens komite for haik etter 
metoden «Sikkerhet på tur».  

Følgende krav ble stilt:  

Patruljens samlede ferdigheter før haik   
Patruljen har trent på å bruke kart og kompass   
Patruljen har trent på førstehjelp   
Patruljen har vært på tur uten voksne før   
Patruljen kan bruke kokeapparat for gass   
Patruljen etterlever speiderlovens paragraf om å verne naturen   
Patruljen har fått grundig gjennomgang av hva de skal gjøre hvis  de har behov for 
assistanse 

  

Patruljen har gjennomgått heftet «Sikkerhet på tur»   
(Speiderloven sier følgende: En speider kjenner naturen og verner om den.) 
Vår vurdering var at speidere skulle være skikket til å gjennomføre en tur uten å legge igjen spor, eller 
skade naturen. Med bakgrunn i dette regnet vi dette for å falle under første del av verneforskriftens 
§5.2. I tillegg ble rutene bevisst lagt til områder som åpenbart var tilrettelagt for ferdsel gjennom 
omfattende bruk av treklopper og stimerking for således å skåne urørt natur.  

I Øvre Valnesfjord /Fridalen var det flere ulike haikeruter, og mange unge speidere var på 
overnattingstur her. I området mellom Hømmervatn og Halsvatn var det en overnattingsplass hvor 
uerfarne speidere hadde mulighet for tilsyn av eldre speidere – rovere.   

Etter haik var to av komiteens medlemmer på stedet for å hente utstyr, i den forbindelse ble det 
observert at never er skåret av flere bjørketrær, og slitasje i lyngen hvor speidere hadde slått leir. Vi ble 
i tillegg gjort oppmerksom på dette av turgåere og grunneierlag som forteller at dette også gjelder i 
Vestvatnli. Det er uklart hvorfor dette er gjort, da speiderne hadde bålforbud under haiken, og det 
finnes ingen logisk grunn for å gjøre noe slikt. Vi har ikke fått rapporter eller hørt om noe liknende i 
noen andre områder som har vært brukt til haik. Dette synes å kun ha skjedd i Valnesfjordområdet.  
Ødeleggelser i naturen skal ikke forekomme, speiderne skal være opplært til det. I tillegg var dette 
poengtert i informasjonsbrev til speidernes egne ledere og patruljene måtte i tillegg svare på dette før 
de dro ut på utsjekkskjemaet, samt at ingen fikk merke for haiken uten å fremvise søppelpose.  

58



 

Nord er Norges speiderforbunds landsleir i Bodø 1.–8. Juli 2017 
Adresse: Forskerveien 17, 8086 Bodø | Telefon: 942 79 872  |  E-post: leirsjef@nord2017.no  |  www.nord2017.no 
 
Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 
 

Det viser det seg dessverre at enkelte ikke overholdt disse reglene, og vi er nå i en situasjon der vårt 
ideal om sporløs ferdsel i naturen ikke er fulgt.  For oss som ledere oppleves dette som en svært 
ubehagelig og skamfull situasjon, der noen få speidere har valgt å utføre handlinger som setter hele 
organisasjonen i et uheldig lys og forlegenhet.  

Vi beklager på det sterkeste at dette er situasjonen, og ber nasjonalparkstyret vurdere hvordan vi kan 
rydde opp i denne situasjonen. 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

 

Peer-Johan Ødegaard 

Leirsjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Utsjekkskjema Haik  

Instruks for leirplasser 
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UTSJEKK HAIK      
 

	
 

	 	 	 	 	

	 Rutenummer	
Path	number	

	 Kartblad	
Sheet	

	

	 	 	 	 	

	 Patruljens	navn	
Patrol	name	
	

	 Patruljemedlemmers	navn	
Patrol	members	name	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Telefonnummer	Peff:	
Phone	number	patrol	leader:	

	

	 	 	 	
	 Speidergruppens	navn	

Group	name	
	
	

	 	

	 	 	 	
	 Hjemmeleders	navn	og	telefonnummer	

Name	and	phone	for	responsible	leader	
	
	
	

	 	

	 	 	 	 	
	 Tid	for	avreise	fra	busstopp	leir	

Time	of	departure	from	bus-stop	
	
	

	 Tid	for	avreise	buss	retur	
Time	of	arrival	at	bus-stop	

	

	 	 	 	 	
Ferdig utfylt skjema leveres Haikekontoret som sjekker opplysningene. 

 
Hjemmeleder beholder ark med påtegnet rute, og noterer ned nødvendige opplysninger.  
Patruljen utlevert bussbillett som de tar med til mannskap ved bussene når utsjekk er klart. 
 
Stabspersonell ved UTSJEKK etterspør patruljen om følgende: 
(kryss av for OK) 
 
� Patruljen	har	med	seg	to	kart		
� Patruljen	har	med	seg	………..kompass.		
� Patruljen	har	tegnet	inn	sin	haikerute	på	kartene	

	
� Patruljen	har	med	seg	førstehjelpsutstyr	
� Patruljen	har	fått	info	om	bålforbud	
� Husk	å	ferdes	pent	i	naturen,	patruljen	har	med	seg	pose	til	søppel!	
� Patruljen	vet	hvem	av	troppens	egne	ledere	som	er	hjemmeleder	for	haiken.	
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UTSJEKK HAIK      
 

Hjemmeleders rolle er å være tilgjengelig på telefon i leir. Hvis patruljen får problemer er 
hjemmeleder første kontaktpunkt og må møte på haikekontoret. I nødstilfeller kan patrulje 
selv ringe 113. 113 har kontakt med beredskap på leir. 
 
    

Praktisk 
Før haiken – dette bør gjøres i god tid 
Hjemmeleder er den lederen i gruppa som er på leiren og har ansvaret for patruljen, se 
«Sikkerhet på tur». Patruljen skal ha mulighet til å kontakte hjemmeleder. Dvs. både 
patrulje og hjemmeleder må ha ladet mobiltelefon.  
Hjemmeleder går gjennom rute på kart og rutebeskrivelse sammen med patruljen og 
identifiserer utfordringer og snakker gjennom hva som kan skje, det er en god ide å 
gjøre dette dagen før haik.  
Patruljen tegner ruta inn på de to karta som heter «Haikekart», dette for å få et forhold 
til ruta de skal gå. Haikekontoret kommer ikke til å gi bussbillett til patruljer som ikke 
har gjort dette. 
Patrulje og hjemmeleder fyller ut manglende info på forsiden av haikekart 
Patrulje og hjemmeleder fyller ut den andre siden av dette arket. 
Patruljefører sjekker ut hos haikekontor minst en time før bussavgang og får 
bussbillett. 
 
Etter haiken 
Patruljefører melder fra om ankomst på haikekontoret og til hjemmeleder
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Helteveiledning	 Guidance	for	Heroes	
Oppgave:	 Task:STAFFED	CAMPSITE	
Hensikt	med	oppgaven:	
	
Struktur:	Minst	3	personer	fra	stab	er	plassert	
på	hver	bemannet	leirplass	+	roverhjelp	
	
Mottak:	Speiderne	ankommer	med	buss	til	
busstopp	

2	personer	fra	stab	er	da	i	leirområdet	
1	person	+	roverhjelp	er	på	busstopp	og	ser	
til	at:	
- Speiderne	har	kart	
- Hele	patruljen	er	samlet	
- Vet	hvor	de	skal	gå	
- Den	som	står	for	mottaket	venter	ca	30	

minutter	etter	at	siste	patrulje	har	gått	
og	går	deretter	til	bemannet	leirplass.	

	
Oppgaver	på	bemannet	leirplass:	

- Etablere	og	vedlikeholde	sted	for	
dobesøk	og	vaskeplass	(egen	instruks)	

- Holde	kontakt	med	haikeko	til	omtrent	
samme	tid	minst	en	gang	i	døgnet	

- Notere	alle	patruljer	som	kommer	
(gruppe/patrulje/antall)	og	henvise	til	
egnet	område	for	patruljens	telt	/	
gapahuk.	Gi	beskjed	til	haikeko	når	alle	
er	på	plass.	

- Etabler	et	eller	to	steder	hvor	
patruljene	kan	lage	mat,	dette	skal	ha	
vann	tilgjengelig,	og	være	oppstrøms	
toalett.	

- Sørg	for	at	det	er	vann	tilgjengelig	der	
det	må	bæres	fra	elv.	
	

- Være	behjelpelig	med	det	som	
patruljen	etterspør	av	tjenester,	råd,	
etc.	

- Utføre	førstehjelp	om	nødvendig	
- Bestille	annen	hjelp	etter	patruljens	

behov	
- Være	aktivt	tilstede	så	lenge	patruljer	

befinner	seg	på	området.	Dette	er	en	
proaktiv	handling,	for	å	forhindre	at	
noen	gjør	noe	de	ikke	skal	gjøre.	

- Engasjere	patruljer	som	ikke	har	annet	
å	gjøre,	til	å	lage	en	natursti	

Purpose	of	the	assignment:	
	
Structure:	At	least	3	people	from	staff	are	
located	at	each	staffed	campsite	+	rover	help	
	
Reception:	Scouts	arrive	by	bus	to	bus	stop.	
2	people	from	the	staff	remain	in	the	campsite	
1	person	+	rover	help	is	at	the	bus	stop	and	
ensures	that:	

• The	scouts	have	maps	
• The	whole	patrol		is	together	
• They	know	where	to	go	
• The	person	responsible	for	checking	the	

buses	waits	about	30	minutes	after	the	
last	patrol	has	left.	

	
Tasks	at	staffed	campsite:	

• Establish	and	maintain	a	place	for	
lavatory	and	dishwashing	(own	
instructions)	

• Keep	in	touch	with	hike	office	at	about	
the	same	time	at	least	once	a	day	

• Write	down	all	patrols	that	come	to	the	
campsite	(group	/	patrol	/	number)	and	
refer	them	to	an	appropriate	place	to	
put	up	a	tent	/	bivouac.	Notify	the	hike	
office	when	everyone	is	in	place.	

• Establish	one	or	two	places	where	
patrols	can	cook,	this	should	have	water	
available,	and	be	upstream	of	the	toilet.	

• Make	sure	that	there	is	water	available	
when	it	must	be	carried	from	the	river.	
	

• Be	helpful	with	what	the	patrol	
requests	for	services,	advice,	etc.	

• Perform	first	aid	if	necessary	
• Call	for	other	assistance	if	necessary	
• Be	active	as	long	as	patrols	are	in	the	

area.	This	is	a	proactive	action,	to	
prevent	someone	from	doing	
something	they	should	not	do.	

• Engage	patrols	who	have	nothing	else	
to	do,	make	up	a	nature	trail	or	
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- Engasjere	patruljene	til	hjelp	med	
vedlikehold	av	området	(rydding	etc)	

- Litt	vilt:	Vurdere	landingsplass	for	
helikopter	/	syketransport,	GPS-	
koordinatorer	for	overnattingsstedene	
må	finnes	på	et	eller	annet	vis	og	være	
kjent	av	haikeko.	

- Engasjer	speiderne	i	å	rydde	hele	
området	før	oppholdet	avsluttes.	

- Registrer	alle	ut	av	området,	se	til	at	
patruljene	ikke	går	mange	timer	før	
busstid.	Gi	beskjed	når	området	er	
tomt.	

	
Avreise:	En	person	går	nedover	ca	klokken	1200.	
Organiserer	patruljene	slik	at	lasting	av	buss	går	
raskt.	Dette	gjelder	også	patruljer	som	ikke	har	
vært	på	bemannet	leirplass	og	har	buss	ut.	
Dette	vil	også	innebære	mottak	og	avreise	om	
hverandre.	
	
Instruks	
Bøttetoalett	med	dobbel	søppelsekk	
Bruk	engangshansker,	og	forkle.	
	

• Sekk	byttes	når	halvfull	-sekk	lukkes	
med	strips,	og	legges	i	skygge	
nedstrøms	for	eventuelle	elver	i	
påvente	av	frakt.	

• Vask	toalett	ring	med	Klorin	våtserviett.	
• Legg	2-3	liter	sanitærbark	i	bunnen	av	

sekk	
• Sørg	for	oppvarmet	vaskevann	i	kanne	+	

tilgjengelig	såpe	
• Vask	kran	med	klorin	våtserviett	hver	

fylling	av	kanne	
• Sørg	for	at	Antibac	er	tilgjengelig	
• Egne	hender;	Såpevask	+	Antibac	

Annet	stabs-søppel	legges	i	egen	sekk.	
	
	
	
	

something	
• Engage	patrols	for	help	with	

maintenance	of	the	area	(clearance	etc)	
• Slightly	wild:	Evaluate	the	landing	point	

for	helicopter	/	transport,	GPS	
coordinates	for	the		camp	site	must	be	
found	in	one	way	or	another	and	be	
notified	to	the	hike	office.	

• Engage	scouts	in	clearing	the	entire	
area	before	the	end	of	the	stay.	

• Register	everyone	out	of	the	area,	
ensuring	that	the	patrols	do	not	go	too	
many	hours	before	bus	time.	Notify	
when	the	area	is	empty.	

	
Departure:	one	person	walks	down	at	about	
1200.	Organizes	patrols	so	that	bus	loading	is	
fast.	This	also	applies	to	patrols	that	have	not	
been	at	the	manned	campsite	and	have	to	bus	
out.	This	will	also	involve	receiving	and	
departing	Scouts	at	the	same	time.	
	
Instructions:	
Bucket	toilet	with	double	rubbish	bag	
Use	disposable	gloves	and	apron.	

• Bags	are	exchanged	when	they	are	half-
full	.The	bag	is	closed	with	strips	and	
placed	in	the	shade	downstream	of	any	
rivers	in	anticipation	of	removal.	

• Wash	toilet	ring	with	chlorine	wipes.	

• Add	2-3	liters	of	sanitary	bark	to	the	
bottom	of	the	new	bag	

• Ensure	heated	washing	water	is	put	in	
the	can	and	soap	is	available	

• Wash	the	tap	with	chlorine	wipes,	with	
each	filling	of	the	can	

• Make	sure	that	Antibac	is	available	

• Own	hands;	Soap	Wash	+	Antibac	

• Other	staff	garbage	can	be	put	in	your	
own	bag	

	

	 	

 

63



  
 
Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2015/3474-0 

 Saksbehandler: Ronny Skansen 

Dato: 04.09.2017 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 43/2017 15.09.2017 

 

Làhko nasjonalpark - Oversendelse av forvaltningsplan til Miljødirektoratet 
for faglig gjennomgang 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre oversender forvaltningsplanen til Miljødirektoratet for 
faglig gjennomgang med følgende endringer: 
 

1. …………. 
2. …………. 

  
 
 
 
 
Bakgrunn 
 
Làhko nasjonalpark ble opprettet 14. desember 2012 med egen verneforskrift og inntegnet 
vernegrense i kart. I verneforskriftens § 5 står det at det skal utarbeides en forvaltningsplan med 
nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. 
Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.  
 
I forbindelse med verneplanprosessen ble det utarbeidet en skisse til forvaltningsplan som har 
vært på full høringsrunde sammen med verneforskriften. Det som ble utarbeidet av 
Fylkesmannen i Nordland den gangen er ikke bare som en skisse til forvaltningsplan, men som 
en fullverdig forvaltningsplan med kart og det hele. Det er kommet noen endringer siden planen 
ble utarbeidet i 2011, som blant annet besøksstrategi. Det må også nevnes at forvaltningsplanen 
som ble utarbeidet av Fylkesmannen har tidligere vært faglig godkjent av Miljødirektoratet før 
høringsrunde.  
 
Verneforskriften er omfattende og gir samtidig et visst rom for skjønn. I den 
praktiske og daglige forvaltningen er det derfor behov for en forvaltningsplan som 

64



utdyper og konkretiserer verneforskriften, med særlig vekt på § 3 vernebestemmelser. Formålet 
med forvaltningsplanen er å gi økt forutsigbarhet for rettighetshavere og brukere i spørsmål 
knyttet til forvaltningen av nasjonalparken. Samtidig er også mål for bevaring av 
naturkvalitetene i området, og tiltak knyttet til innfallsporter og informasjon en viktig del av 
forvaltningsplanen. En forvaltningsplan er derfor også et svært viktig verktøy for 
forvaltningsmyndigheten. 
 
Forvaltningsplanen for Làhko nasjonalpark trekker opp retningslinjene for behandling av saker 
etter verneforskriften. Forvaltningsplanen foreslår også tiltak for ulike aktiviteter og 
brukerinteresser i området. Med unntak av de bestemmelsene der verneforskriften viser særskilt 
til forvaltningsplanen, er ikke planen juridisk bindende men retningsgivende for forvaltningen 
av verneforskriften. 
 
Forvaltningsplanen veier vern mot bruk innenfor rammene av verneforskriften. Når det er 
motstridende interesser mellom vern og bruk, skal brukerinteressene vike til fordel for 
verneformålet. Dette følger av sentrale retningslinjer og hensikten med vernet hvor blant annet 
”føre-var” prinsippet er sentralt. 
 
Forvaltningsplanen består av seks hoveddeler: 1) kort innledning, 2) beskrivelse av 
nasjonalparken og verneverdier, 3) besøksstrategi, 4) en lengre del som går på forvaltningen av 
nasjonalparken, 5) oversikt over forvaltningsoppgaver og 6) beskrivelse av 
forvaltningsmyndighet, eiendomsforhold og generelt om saksbehandling. I den fjerde og største 
delen er det brukt mye plass på fortolkning og utdyping av verneforskriften (hva som ligger i 
forskriften) og praktisering av forskriften (hvordan forvaltningen av nasjonalparken skal være). 
 
Del 3 og 5, angir behovet for tilrettelegging og informasjon. Forvaltningsmyndigheten har et 
spesielt ansvar for disse arbeidsfeltene. Oppgavene krever et godt samarbeid med andre aktører, 
og kan gjennomføres i samarbeid med Statens naturoppsyn, Statskog SF/Statskog Fjelltjenesten, 
berørte kommuner, Nordland fylkeskommune, Sametinget, Nordland nasjonalparksenter, jeger- 
og fiskerforeninger, turlag med flere. 
 
Forvaltningsplanen bygger på det som Fylkesmannen i Nordland utarbeidet i forbindelse med 
vernet. Det er lite behov for endringer av planen. Det er utarbeidet et nytt kapittel med 
besøksstrategi for nasjonalparken. Det er i tillegg gjort noen redigeringer på mindre endringer 
og innkommende høringsuttalelser fra den gang. I tillegg er noen av kartene redigert.  
 
 
Besøksstrategi:  
 
Som en del av forvaltningsplanen er det innarbeidet et eget kapittel om besøksstrategi for 
nasjonalparken. Her har det i henhold til egen fremdriftsplan for besøksstrategiarbeidet vært 
kjørt egen prosess. Det har vært avholdt møter med reiselivsbedrifter, reindrifta, Nordnorsk 
reiseliv, Visit Bodø, møte i referansegruppe og sammenstilling av eksisterende kunnskap. På 
bakgrunn av det er det utarbeidet et forslag til besøksstrategi for Làhko nasjonalpark.  
 
Tiltak i nasjonalparken:  
 
Det er ikke utarbeidet en egen tiltaksplan for nasjonalparken. Tiltakene som skal gjennomføres 
vil ligge inne i besøksstrategien. Det ses ikke som behov for annen type tiltak utover det som er 
presentert i besøksstrategien.  
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2012/1336-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 05.09.2017 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 44/2017 15.09.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Helikoptertransport til 
Tåkeheimen - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Bodø og Omegns 
turistforening 

 

Forslag til vedtak 
Bodø og Omegns Turistforening v/Berit Irgens gis dispensasjon for transport av 
materialer og utstyr med helikopter til Tåkeheimen. Dette omfatter både lavtflyging og 
ladning med helikopter. Dispensasjonen gis med hjemmel i kap. IV, punkt 4.3 i 
verneforskriften for Saltfjellet–Svartisen nasjonalpark. 
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- Det gis anledning til å fly fritt antall helikopterløft til Tåkeheimen i løpet av én dag  
- Før første helikopterløft skal det gis beskjed til nasjonalparkforvalter Inge Ingvaldsen 

enten ved å sende SMS til 974 35 783 eller epost til fmnoiin@fylkesmannen.no 
- Dispensasjon er gyldig i perioden 15. september – 31. oktober 2017 
- Dersom det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til denne 
- BOT oppfordres til å gjennomføre transport på en hverdag for å minimalisere 

forstyrrelsen til eventuelle andre naturbrukere i området. Dette er ikke et absolutt krav. 
- Dispensasjon gjelder også persontransport til Tåkeheimen for snekker. Det gis ikke 

dispensasjon tilbake etter utført arbeid.   
- Det skal ryddes opp etter utført arbeid.  

 
 
 
Bakgrunn 
Bodø & Omegn turistforening (BOT) søker i epost datert 25. august 2017 om tillatelse 
til å frakte snekker, materialer og verktøy til nytt toalett med helikopter til Tåkeheimen i 
Meløy kommune. Nasjonalparkforvalter for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ga i 
delegert sak DS…/2017 BOT tillatelse til å sette opp et utedo ved Tåkeheimen.  
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BOT har derimot gått bort fra å bygge et frittstående utedo i nærhet til Tåkeheimen, 
men ønsker å bygge et rom under sikringshytta for plassering av 
oppsamlingskar/urinseperasjon. Dette er ei løsning som vil dekke behovet for toaletter 
om sommeren. På grunn av mangedobling i overnattinger har ikke eksisterende 
forbrenningstoalett mulighet til å dekke behovet for toalettløsning. Den foreslåtte vil 
heller ikke medføre nybygging noe som ivaretar verneinteresser.  
 
BOT ønsker å gjennomføre denne ombyggingen allerede 15. september – 31. oktober 
2017, slik at toalettene er operative sommeren 2018. All frakt vil skje i løpet av tre løft 
på en dag, og snekker vil gå tilbake etter endt oppdrag. De opplyser om at de har 
vurdert flyging og landing i mars og april, men at det vil bli vanskelig å oppbevare 
materialene frem til snekkerarbeidet kan begynne etter at snøen har forsvunnet.  
 
 
Verneforskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark: 
Saltfjellet-Svartisen ble vernet ved kgl. Res. 8 september 1989. Formålet med 
nasjonalparken er: 
 

- å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og 
geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull. 

- i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet 
landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra å bevare et sammenhengende 
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.  

- å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området. 

 
Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavtflyving med luftfartøy er 
forbudt. Med landing menes her også henting og bringing av passasjerer og gods selv 
om landing i egentlig forstand ikke skjer. 
 
Fylkesmannen eller den fylkesmannen bestemmer (her Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre) kan gi tillatelse til: motorferdsel i andre nødvendige tilfeller. 
 
 
Vurdering  
Siden søknaden også omfatter persontransport har administrasjon valgt å legge saken 
fram for styret da terskelen for dette skal være høy, og vurderes derfor ikke som kurant 
sak.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er fornøyde med at Bodø og Omegn turistforening 
har funnet et alternativ til å bygge et nytt frittstående utedo ved Tåkeheimen. Tiltaket er 
allerede vurdert i delegert sak (se vedlegg).  
  
På grunn av Tåkeheimen sin beliggenhet er helikopter eneste reelle alternativ for å 
frakte opp materialer. Det er åpnet opp i forskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
til å kunne gi dispensasjon i «andre nødvendige tilfeller». Det er ikke spesifisert i 
gjeldende forvaltningsplan hva som menes med denne formuleringen. Det er også 
åpnet opp for «landing med luftfartøy og eller kjøring med beltekjøretøy på vinterføre i 
tidsrommet 1. mars – 30. april for transport av brensel, materialer, innbo og proviant til 
eksisterende hytter», og primært skal denne hjemmelen benyttes til transport til hyttene 
i nasjonalparken. BOT skriver i sin søknad at det er vurdert hvorvidt transporten kan 
skje innenfor denne tidsperioden, men snøforholdene ved Tåkeheimen gjør det 
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vanskelig å ta rede på materialer frem til at selve arbeidet kan begynne etter at snøen 
har forsvunnet.  
 
For å redusere kostnadene BOT har med prosjektet gis det også dispensasjon til 
persontransport, slik at snekker kan være med på et av løftene opp. Det gis ikke 
anledning til å fly ned etter at oppdraget er utført. Emballasje og søppel etter snekring 
oppbevares på egnet sted og fraktes ned med en senere vedtransport/NVE-transport. 
Dette gjelder også behandlet trevirke (malt/impregnert). Ubehandlet trevirke kan 
kappes opp og brukes til brensel.  
 
Landing med helikopter i september-oktober vil ikke påvirke verneverdiene rundt 
Tåkeheimen nevneverdig. Motorisert ferdsel kan derimot påvirke og forstyrre 
allmennhetens naturopplevelser i området. Utvidelse av toalettfasiliteter er en 
tilrettelegging BOT gjør for å bedre allmennhetens opplevelse i området, så en dag 
med helikoptertransport for å forbedre situasjonen må kunne veies opp mot fremtidig 
bruk av området. Det settes vilkår om at transporten skal utføres i løpet av en dag, for å 
forhindre forstyrrelsen i tid. Det forutsettes at all transport skjer denne dagen.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens § 8 – 12: 
Det foreligger god kunnskap om biologisk mangfold i området. Føre-var-prinsippet 
kommer ikke til anvendelse. Tåkeheimen ligger så utilgjengelig at det er lite annen 
motorisert ferdsel i området.  NVE har dispensasjon til å fly helikopter i to perioder for å 
gjennomføre glasiologiske undersøkelser på Svartisen, i tillegg har BOT tidligere hatt 
dispensasjon til å fly opp ved til Tåkeheimen. Samlet belastning av motorferdsel 
vurderes likevel som marginal i og rundt Tåkeheimen. Helikopter vurderes som den 
mest hensiktsmessige driftsmetoden for å transportere materialer.  
 
Konklusjon 
Bodø og Omegn turistforening gis dispensasjon til å frakte material, utstyr og samt 
snekker med helikopter til Tåkeheimen i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Meløy 
kommune.  
 
Klageadgang: 
 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Parter i saken: 
Bodø og omegn turistforening Boks 751 8001 BODØ 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 
Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 Mo i Rana 
Meløy kommune  Gammelveien 5 8150 Ørnes 
Saltfjellet reinbeitedistrikt Junkerdal 8255 RØKLAND 
Statskog Fjelltjenesten v/ Kristian 
Sivertsen 

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 

 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Verneforskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
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Forvaltningsplan for de verna områdene på Saltfjellet 
Naturmangfoldloven 
Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter. Veileder M106-2014. 

69



 
Nasjonalpark Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago 
Naturreservat Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og  Junkerdalsura 
Landskapsvernområde Saltfjellet og Gåsvatnan  
  

Postadresse 
Statens hus 
Moloveien 10  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Storjord 
8255 Røkland 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47  
fmnopost@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland 

Tor Magne Andreassen 
 
   

 

Saksbehandler Inge Sollund Ingvaldsen Vår ref. 2012/1336  Deres ref.  Dato 08.03.2017 

 

Dispensasjon fra verneforskriften- Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark - Oppsetting av sommerdo ved Tåkeheimen - 
Bodø og omegn turistforening 

Vedtak 
 
Bodø & omegn turistforening gis med dette tillatelse til å oppføre utedo ved sin 
turistforeningshytte Tåkheimen i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Meløy kommune. 
Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  

-  
- Utedoen bygges etter vedlagt skisse og mål (1,96 m²).  
- Utedoen skal ikke plasseres innenfor sårbar naturtype. 
- Utedoen skal plasseres nøytalt i terrenget 
- Største tillatte pilarhøyde er 30 cm i flatt og skrått terreng 
- Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning 
- Utedoet beises i mørke, matte farger. 
- Etter endt oppføring skal det ryddes på stedet.  

 
 
Bakgrunn 
Bodø & Omegn turistforening ved Tor Magne Andreassen søker om tillatelse til oppsetting av 
sommerdo ved Tåkeheimen i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.  
 
Besøkstallene på Tåkeheimen har økt fra 289 besøkende i 2012 til 566 besøkende i 2016. 
Hytta har et innebygd forbrenningstoalett, men på grunn av hyppig besøk om sommeren har 
de måttet stenge dette toalettet. Det er anlagt et utetoalett for sommerbruk 200 meter vest for 
hovedhytta. Denne er under åpen himmel uten vegger og tak. I søknaden vises det til 
nåtidens krav til hygiene og at dette ikke tilfredsstiller dagens krav.  
 
Tåkeheimen er en viktig besøksdestinasjon på vestsiden av Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. Dette er også eneste turistforeningshytte i området.  
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Grunnlaget for avgjørelsen 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. 
 
III Formål: 
Formålet med nasjonalparken er: 

- å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og 
geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og 
verdifull. 

- i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet 
landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra å bevare et sammenhengende 
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.  

- Å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området. 
 

IV Vernebestemmelser 
1. Landskapet 
1.1. Landskapet skal være fredet mot tekniske inngrep av enhver art, herunder 
oppføring av bygninger og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, 
graving og påfylling av masse, sprenging og boring, nydyrking, nyplanting, drenering 
og annen form for tørrlegging, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer 
og klopper, merking av stier og løyper. Opplistingen er ikke uttømmende. 

 
Det er heller ikke tillatt å utføre forundersøkelser for tekniske inngrep som vesentlig 
kan endre landskapets art eller karakter. 

 
Det er forbudt å bryte løs stein, mineraler eller fossiler. det samme gjelder uttak av 
slikt materiale for salg. Grotter og karstforekomster er vernet mot naturinngrep og 
beskadigelse av enhver art. Det er forbudt å fjerne materiale eller forekomster fra 
grottene. 

 
I gjeldende forskrift er det ikke noen unntakshjemler for oppføring av utedo. Dette er foreslått 
inn i den nye forskrifta for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark som skal behandles av 
Miljødirektoratet og Klima og Miljødepartementet i 2017. 
 
Naturmangfoldloven § 48 gir forvaltningsmyndigheten anledning til å gjøre unntak fra 
vernevedtak dersom: 

Det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
 
I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til 
verneområdet skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det 
samlede nettverket av verneområder og om et tilsvarende verneområde kan 
etableres eller utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige 
kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende 
område.  
 
Trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan 
tiltakshaver velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes 
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etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller 
forvaltningsmyndighetens samtykke.  
 
Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon 
om tiltakets virkning på verneverdiene. I 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. 

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet på sitt styremøte 2. mars 2016 en søknad fra 
Statskog SF om oppsetting av utedo. Nasjonalparkforvalter kan treffe vedtak på delegert 
myndighet i saker etter naturmangfoldloven § 48 der: «Det foreligger en etablert 
forvaltningspraksis fra saker behandlet i styret/AU i tilsvarende sak». Saken blir behandlet på 
delegert myndighet av nasjonalparkforvalter.  
 
 
Vurdering 
 
Det omsøkte utedoet er på 1,96 m² og vil være 1,8 m høyt i bakkant av bygget og 2,4 meter i 
forkant. Dette er lavere enn det som foreslås som øvre grense i skisse til forvaltningsplan for 
den nye verneforskrifta for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.  
 
Utedoet bygges i et område som har blitt mye brukt av Norges- vassdrag og 
energidirektoratet og i nyere tid Bodø & omegn turistforening. Området brukes enda av NVE 
til gjennomføring av undersøkelser i og rundt Svartisen, og det er flere bygg tilknyttet dette 
anlegget som var etablert før nasjonalparken. I dette området vil ikke verneformålet 
vedrørende urørthet tillegges vekt, da dette er berørt og brukes i dag av både forskning og 
turistforening. Et utedo vil være med på å styrke allmennhetens mulighet til naturopplevelse i 
området. Et positivt vedtak vil ikke påvirke verneformålet nevneverdig.  
 
NINA har gjennomført en naturtypekartlegging i Meløy kommune (NINA-rapport 345 2007). 
Nord for Tåkeheimen finner man naturtypen «sørvendt berg og rasmarker». Lokalitetetens 
forekomst av til dels sjeldne og uvanlige arter for kommunen gjør den verdien viktig. For å 
ivareta denne naturtypen settes det som vilkår at et eventuelt utedo plasseres utenfor dette 
området. Det er ikke registrert noen rødlistede arter i nærhet til hytta.  
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Figur 1. Kart over Tåkeheimen. Grønt område viser "sørvendt berg og rasmark". Utedoen skal ikke plasseres innenfor dette området.  
 
Finansiering dekkes av tiltakshaver jfr. vedlagt budsjett i søknaden. Det ligger derfor ikke 
inne noen forventning til at Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal bidra økonomisk til 
oppføring av utedoet. 
 
Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12:  
På bakgrunn av rapporten til NINA og andre kartlegginger i området legges det til grunn at 
kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. De 
fleste husvær i nasjonalparken har allerede utedo, derfor er det ikke fare for presedens. Det 
vil komme en åpning i den nye forskriften om å kunne gi tillatelse til å bygge utedo. 
Størrelsen på utedoet er mye mindre enn de fleste eksisterende utedo, derfor er det heller 
ikke stor fare for at andre ønsker sine utedo utvidet. I søknaden ligger det noen forventninger 
til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, og er understreket skal dekkes av tiltakshaver. 
 
 
Konklusjon 
Bodø & Omegn turistforening gis dispensasjon til oppsetting av utedo ved Tåkeheimen.  
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Parter i saken: 
Statskog Fjelltjenesten Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos 
Saltfjellet reinbeitedistrikt Junkerdal 8255 Røkland 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø 
Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 Mo i Rana 
Bodø og omegn turistforening Boks 751 8001 Bodø 
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 
 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Verdifulle naturtyper i Meløy kommune. NINA Rapport 345 2007. 
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Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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