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Gåsvatnan landskapsvernområde, 
Junkerdalsura naturreservat - Søknad om 

 2013/5948 



dispensasjon fra verneforskriften - motorisert 
ferdsel ifbm. utkjøring av elg - Statsskog 

ST 26/2020 Rago nasjonalpark - Klage på avslag på 
søknad om elgjakt - Statskog SF 

 2019/7840 

ST 27/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Etablering 
av minnested Bjørnelva -  Stiftelsen 
Narviksenteret 

 2020/1557 

ST 28/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad 
om dispensasjon fra verneforskriften - Oppsett 
av pilarer til å støtte takutstikk - Jacob Linaker 

 2013/595 

ST 29/2020 Láhko nasjonalpark - Prosjektplan - Bruk og 
forvaltning av den gamle anleggsveien mellom 
Namnlausvatnet og Nedre Navar 

 2015/3474 

ST 30/2020 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om bruk av 
drone - Christian Strømhaug 

 2020/1023 

ST 31/2020 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon - riving av hytte - oppføring av ny 
hytte - Erik Hugås 

 2015/2032 

ST 32/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Bruk av 
snøscooter til nedtaking av gammel telekabel - 
Eltel Networks AS 

 2016/3057 

ST 33/2020 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse 
til rydding langs sti Trygvebu - Argaladhytta - 
BOT - 2020 

 2018/3842 

ST 34/2020 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om nytt 
kalvmerkingsgjerde Leipibakken - Balvatn 
reinbeitedistrikt - Saltdal kommune - 2020 

 2020/3721 

ST 35/2020 Junkerdal nasjonalpark - Oppføring av 
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ST 21/2020 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020 

Innkalling godkjennes - enstemmig 

ST 22/2020 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020 

Referatsakene tas til orientering - enstemmig 

RS 2/2020 Statusrapport forvaltningsplan Láhko nasjonalpark 

RS 3/2020 Status for revisjon av Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark med 
omkringliggende verneområder 

RS 4/2020 Tilbakekalling av vedtak 

ST 23/2020 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020 

De delegerte sakene tas til orientering - enstemmig 

DS 64/2020 Junkerdalsura naturreservat - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbud for flomsikkring av trær med helikopter - Saltdal 
kommune 

DS 65/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - 
Nyttekjøring med snøscooter - Krukkistua - Polarsirkelen turlag 

DS 66/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Nyttekjøring med snøscooter - Frode Aronsen 

DS 67/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - 
Nyttekjøring med snøscooter - Saltfjellstua - Polarsirkelen turlag 

DS 68/2020 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Nyttekjøring med snøscooter - Rainer Korneliussen 

DS 69/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Nyttekjøring - Tverrbrennhytta - Bodø jeger og 
fiskerforening - Daniel Bakke 



DS 70/2020 Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Nyttekjøring med snøcooter - Saltdal JFF 

DS 71/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Ved transport ut av verneområdet - Arild Magne 
Rånes 

DS 72/2020 Junkerdal nasjonalpark - Avslag på søknad om utvidelse av 
kjøreperiode - Cato Johansen 

DS 73/2020 Láhko nasjonalpark – Endring av vilkår i gyldig dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet – Avslag på søknad om utvidet kjøreperiode – Bård 
Hillestad 

DS 74/2020 Láhko nasjonalpark – Endring av vilkår i gyldig dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet – Avslag på søknad om utvidet kjøreperiode – Geir 
Nicolaisen 

DS 75/2020 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Nyttekjøring med snøscooter - Snøscooter til bruk 
under vedhogst - Paal Eddie Pettersen 

DS 76/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - nyttekjøring med snøscooter - Blakkådalshytta - 
Polarsirkelen turlag 

DS 77/2020 Láhko nasjonalpark – Endring av vilkår i gyldig dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet – Avslag på søknad om utvidet kjøreperiode – Karl 
Chr Hals 

DS 78/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Nyttekjøring med snøscooter - John Arne 
Norbergsen 

DS 79/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Ekstraordinær transport - Renovering - Ove Schultz 

DS 80/2020 Láhko nasjonalpark – Delvis innvilgning av søknad om utvidet 
kjøreperiode – Midlertidig endring av vilkår i gyldig dispensasjon fra 
motorferdselsforbud – Bård Hillestad 

DS 81/2020 Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Utvidelse av kjøreperiode for frakt av 
desinfeksjonsmidler -  Polarsirkelen turlag 

DS 82/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Saltfjellet- Svartisen 
nasjonalpark - Søknad om forlengelse av kjøreperiode - Even Jensen 



DS 83/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Saltfjellet- Svartisen 
nasjonalpark - Avslag på søknad om forlengelse av kjøreperiode - Even 
Jensen 

DS 84/2020 Omgjøring av vedtak - Polarsirkelen turlag 

DS 85/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Avslag på søknad om utvidet 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Arvid Norbergsen 

DS 86/2020 Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark - Saltfjellet 
landskapsvernområde - Avslag på søknad om utvidelse av dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet -  Polarsirkelen turlag 

DS 87/2020 Láhko nasjonalpark - Avslag på søknad om motorferdsel på snø 
før transport av gytegrus  - Statkraft Energi AS 

DS 88/2020 Endring i vedtak - vilkår i gyldig dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Geir Nicolaisen 

DS 89/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Nyttekjøring - Gåsvassbu - Skjerstad jeger og 
fiskerforening - Daniel Bakke 

DS 90/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Utvidet dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Frakt av materiale- Jacob Linaker 

DS 91/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Nyttekjøring med snøcooter - Irene Carlsen 

DS 92/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet - Ekstraordinær transport - Renovering - Ove Schultz 

DS 93/2020 Láhko nasjonalpark – Avslag (delvis) på søknad om utvidet 
kjøreperiode – Midlertidig endring av vilkår i gyldig dispensasjon fra 
motorferdselsforbud – Glomfjord Jeger- og Fiskerforening 

DS 94/2020 Endring i gyldig dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Bård 
Hillestad 

DS 95/2020 Láhko nasjonalpark – Delvis innvilgning av søknad om utvidet 
kjøreperiode – Midlertidig endring av vilkår i gyldig dispensasjon fra 
motorferdselsforbud – Karl Chr Hals 

DS 96/2020 Láhko nasjonalpark – Delvis innvilgning av søknad om utvidet 
kjøreperiode – Midlertidig endring av vilkår i gyldig dispensasjon fra 
motorferdselsforbud – Geir Nicolaisen 



DS 97/2020 Endring i vedtak 2016/7439-4 - endring av vilkår i gyldig 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Karl Chr Hals 

ST 25/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, 
Saltfjellet landskapsvernområde, Gåsvatnan landskapsvernområde, 
Junkerdalsura naturreservat - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - 
motorisert ferdsel ifbm. utkjøring av elg - Statsskog 

Forslag til vedtak 
Statskog SF gis på vegne av jaktlag som har kjøpt elgjakt tillatelse til bruk av jernhest/ 
ATV med belter til utfrakt av felt elg i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 
landskapsvernområde, Gåsvatnan landskapsvernområde, Junkerdal nasjonalpark og 
Junkerdalsura naturreservat. Ved bruk av ATV med belter forutsettes det at det kjøres i 
gangfart. I de tilfeller det ikke er mulig å bruke beltegående barmarkskjøretøy (primært 
på grunn av mye snø) gis det alternativt lov til å benytte snøskuter eller helikopter.  
 
 
Vilkår:  
 

- Dispensasjonen gjelder i forbindelse med elgjakta for årene 2020-2024.  
- Dispensasjonen gjelder kun for frakt av elgslakt, og ikke transport av personell 

eller utstyr. Antall turer er begrenset til det samme antall fellingstillatelser det 
aktuelle år.  

- Det skal ikke kjøres i de sårbare områdene avmerket i vedlagt kart, disse 
omfattes av områdene nevnt under:   

o I Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark skal følgende sårbare områder 
unngås: 
 innerst i Storstormdalen 
 mellom Tollåga og Tellingen 
 langs øvre deler av Tollåga 

o I Junkerdal nasjonalpark skal følgende sårbare områder unngås: 
 rundt Littj-Rosnivatnet og oppover langs Sølvbekkelva  
 fra Skoddfjellet og sørover mot en linje mellom Stor-Rosnivatnet og 

Daudvatnet 
 i bunnen av Storengdalen mellom nasjonalparkgrensa og til litt 

forbi Salbergvatnene 
 i Gallagaldalen inn til stigningen ved Rykkjedalsfossen 

- Fra jaktområder i Riebbivagge i Beiarn kommune skal det kun benyttes 
helikopter. 

- I Junkerdalsura naturreservat skal den motoriserte ferdselen kun skje på 
opparbeidede skogsbilveger:  

o Langs gammelvegen fra Storjord og innover mot «Trekta», mot Junkerdal 
o Langs ferdselsvegen fra Storjord og opp til Storjordfjellkoia  

 
- Langs opparbeidet traktorvei til Jarbrufjell gård tillates brukt ATV uten belter. 

 



- Snøskuter kan kun benyttes om det blir store mengder snø. I de tilfeller det skal 
benyttes helikopter, skal dette koordineres av Statskog Salten.  

- Ved bruk av ATV med belter skal ikke hastigheten overstige gangfart. 
- Det skal ikke settes varige spor i terrenget. Med varige spor menes spor som er 

synlige over flere sesonger. 
- Fører kjøringen til uønsket slitasje/kjørespor kan forvaltningsmyndighet inndra 

dispensasjonen med umiddelbar virkning og pålegge oppretting av skaden 
(jaktleder er da ansvarlig).  

- Tiltak/skade på grunn og vegetasjon for å øke framkommeligheten tillates ikke. 
- Før snøskuter eller helikopter benyttes, skal det gis melding til oppsynet  

o For verneområdene på Saltfjellet: Kristian Sivertsen på telefon 988 42329 
o For Junkerdal nasjonalpark og Junkerdalsura naturreservat: Jim Tovås 

Kristensen, telefon 93423318. 
- Ved helikopterflyging i de ulike verneområdene skal reindrifta i området 

kontaktes før utflyging, og eventuelle innspill herfra skal hensyntas.  
o Gåsvatnan LVO, Saltfjellet LVO og Saltfjellet-Svartisen NP: Saltfjellet 

reinbeitedistrikt, kontaktperson Per Guttorm Kuhmunen (tlf.nr: 941 77 077). 
o Junkerdal NP: Balvatnet reinbeitedistrikt, Kristine Maria Blind Helland 

(Tlf.nr: 957 46 347). 
o Junkerdalsura NR: Balvatnet reinbeitedistrikt og Saltfjellet reinbeitedistrikt 

(grensen går i elva). 
- I forbindelse med transport av elgslakt på barmark, forutsettes jaktlagene å 

avlevere GPS-logg til Midtre Nordland nasjonalparkstyre som forvaltnings-
myndighet og Statskog som grunneier. 

- Hvis det er rein i området, skal det tas hensyn til denne. 
- Skjema med avtale mellom Statskog og jaktleder, med navn og signatur, skal 

medbringes og fremvises ved kontroll.  
- Tillatelse fra kommune må innhentes. 

 
Tillatelsene administreres av Statskog, men ansvarlig for transportene er de som til 
enhver tid er jaktledere på jaktfeltene. Dette fastsatt gjennom en egen avtale med hver 
enkelt jaktleder (skjema vedlagt). 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

https://www.gulesider.no/kristine+maria+blind+aasen+helland+fauske/75613314/person?page=1&query=kristine%20maria%20blind%20helland


ST 26/2020 Rago nasjonalpark - Klage på avslag på søknad om elgjakt - 
Statskog SF 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak. Klagen oversendes til 
Miljødirektoratet for endeling behandling. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 27/2020 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Etablering av minnested 
Bjørnelva -  Stiftelsen Narviksenteret 

Forslag til vedtak 
Stiftelsen Narviksenteret gis dispensasjon til etablering av minnested på parkeringsplassen ved 
Sukkertoppen. Det gis dispensasjon til oppføring av informasjonstavler og monument. 
Dispensasjonen blir gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 

 
 
 

ST 28/2020 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Oppsett av pilarer til å støtte takutstikk - Jacob Linaker 

Forslag til vedtak 
Jacob Linaker gis dispensasjon fra Gåsvatnan landskapsvernområdes verneforskrift kap. IV 
punkt 1 for oppsett av pilarer til å støtte takutstikket på sin private hytte (Bodø - 246/1/18) ved 
Gåsvatnet. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 og gjelder på 
følgende vilkår: 

- Det kan settes opp maksimalt fem pilarer, maksimalt 50 cm fra hytteveggen.  
- Det gis tillatelse til å bore ned søylesko i berget til de fem pilarene. 
- Pilarene skal males i farger som ikke skiller seg betraktelig fra hytta eller terrenget. 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 29/2020 Láhko nasjonalpark - Prosjektplan - Bruk og forvaltning av den 
gamle anleggsveien mellom Namnlausvatnet og Nedre Navar 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar prosjektplan under for å finne ut hvordan den 
gamle anleggsveien mellom Namnlausvatnet og Nedre Navar skal brukes og forvaltes 
på en langsiktig holdbar måte. Prosjektet kan begynnes så snart forholdene i felt 
tillater. 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020  
 
Etter prøveprosjektet blir det en ny sak på dette på styremøtet 04.12.20. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 30/2020 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om bruk av drone - Christian 
Strømhaug 

Forslag til vedtak 
Søknad om bruk av drone innenfor Sjunkhatten nasjonalpark avslås. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020  
 
Geir Waage fremmer et nytt alternativ til vedtak. 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Christian Strømhaug gis dispensasjon til bruk av drone i Sjunkhatten nasjonalpark. 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 og gjelder på følgende 
vilkår: 

- Det kan flys 15 min ved Steigtind og 15 min ved Skautuva og flyginga skal skje på en 
dag. 

- Flyginga må ikke forstyrre dyreliv eller friluftsliv. Det skal ikke være andre folk tilstede. 
- Ferdig video skal merkes med at de har tillatelse. 
- Filminga skal skje etter 15. juli (yngletidsfredning). 

 
 

ST 31/2020 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon - riving av 
hytte - oppføring av ny hytte - Erik Hugås 

Forslag til vedtak 
Søknaden om oppføring av ny hytte avslås. Oppføring av ny hytte er i strid med formålet til 
nasjonalparken og brudd på verneforskriften. Det er ingen hjemmel til å gi tillatelse til tiltaket i 
verneforskriften, naturmangfoldloven eller forvaltningsplanen. 
 
Om Erik Hugås likevel ønsker å rive hytta og vedskjulet/utedoen som står der nå gis det 
tillatelse til dette med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020  
 
Gisle Erik Hansen ble vurdert å være inhabil. Han trår ut av styret. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 32/2020 Saltfjellet landskapsvernområde - Bruk av snøscooter til 
nedtaking av gammel telekabel - Eltel Networks AS 

Forslag til vedtak 
Eltel Networks AS gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde for fjerne gamle telestolper. Dispensasjonen er gitt med hjemmel 
i naturmangfoldlovens § 48 og er gitt med følgende vilkår:  

- Dispensasjonen gjelder langs den gamle telekabelen parallelt med den nye 
høgspentkabelen, hele strekningen hvor det skal ryddes, selv utenfor 
operasjonsområdet. 

- Dispensasjonen er gyldig i 2 dager, med 2 snøscootere i perioden fra det er 
snødekke på høsten frem til 1.mai. 

- Dispensasjonen er gyldig i tidsrommet 07:00-23:00. 
- Langfredag og 1. påskedag er snøscooterfrie dager. 



 
Det forventes at telefonstolpene kuttes på bakkenivå og at man rydder området for 
annet avfall tilknyttet til telestolpene. Dersom området ikke ryddes ordentlig vil det bli 
vurdert som et brudd på verneforskriftens kap. IV punkt 1. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 25.06.2020  
 
Audgar Carlsen fremmer alternativ til vedtak der det forventes at stolpene tas opp i sin 
helhet. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Eltel Networks AS gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde for fjerne gamle telestolper. Dispensasjonen er gitt med hjemmel 
i naturmangfoldlovens § 48 og er gitt med følgende vilkår:  
- Dispensasjonen gjelder langs den gamle telekabelen parallelt med den nye 
høgspentkabelen, hele strekningen hvor det skal ryddes, selv utenfor 
operasjonsområdet. 
- Dispensasjonen er gyldig i 2 dager, med 2 snøscootere i perioden fra det er 
snødekke på høsten frem til 1.mai. 
- Dispensasjonen er gyldig i tidsrommet 07:00-23:00. 
- Langfredag og 1. påskedag er snøscooterfrie dager. 

 
Det forventes at stolpene tas opp i sin helhet og stolpene klargjøres for utfrakt på 
snødekt mark. Dersom området ikke ryddes ordentlig vil det bli vurdert som et brudd på 
verneforskriftens kap. IV punkt 1. 
 
 

ST 33/2020 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om tillatelse til rydding langs 
sti Trygvebu - Argaladhytta - BOT - 2020 

Forslag til vedtak 
Bodø og omegn turistforening (BOT) gis tillatelse til nødvendig rydding langs sti Trygebu – 
Argaladhytta innenfor Junkerdal nasjonalpark med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
 

 Bare kratt, vegetasjon og skog som kan være til ulempe for turgåere og/eller fører til at 
turgåere tar nye veier kan ryddes bort fra stien. 

 Større trær som har falt over stien kan også ryddes vekk  

 
Det kan benyttes ryddesag og motorsag i nødvendige tilfeller.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 34/2020 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om nytt kalvmerkingsgjerde 
Leipibakken - Balvatn reinbeitedistrikt - Saltdal kommune - 2020 

Forslag til vedtak 
Balvatn reinbeitedistrikt v/Kristine Maria Blind Helland gis tillatelse til bygging og oppføring av 
kalvmerkingsgjerde i Leipibakken i Junkerdal nasjonalpark, med hjemmel i verneforskriftens § 3 
pkt. 1.3.c. Det gis også tillatelse til inntransport av materiell og utstyr til bygging av gjerdet med 
helikopter med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3.c.  
 
Tillatelsen gis etter følgende vilkår:  
 

 Plassering av merkegjerdet må ikke plasseres over, eller komme i konflikt med merket 
DNT-sti i Leipibakken. Fangarmer kan kun midlertidig settes opp over stien  

 Endelig plassering og størrelse på gjerdeanlegget må avklares med sametinget og 
forvaltningsmyndighet for nasjonalparken. Tiltakshaver må påse at gjerdet ikke 
plasseres i konflikt med kulturminner i nasjonalparken.   

 Overflødig gjerdematerial og utstyr brukt til byggingen må transporteres ut av området 
så snart gjerdet er ferdigstilt 

 Plastnetting og annet til bruk under merkingen må ryddes opp og sikres gjennom 
sesongen, slik at det ikke oppleves som eller ender opp som søppel i nasjonalparken.  

 Tillatelsen for bygging av gjerdet gjelder i 3 år etter at vedtak er fattet 
 Avbøtende tiltak for å forhindre/redusere kollisjon med fugl kan innføres på et senere 

tidspunkt hvis det viser seg nødvendig 
 Balvatn reinbeitedistrikt er selv ansvarlig for å fjerne og rydde opp gjerdet i tilfellet 

behovet skulle endre seg eller driften opphøre mv.  
 Tillatelse til bruk av helikopter gjelder for nødvendig antall turer for inntransport av 

materiell og utstyr til bygging av gjerdet i 2020 

Det bemerkes at dette ikke er en dispensasjon for barmarkskjøring i nasjonalparken. Dette må 
avklares i et møte mellom forvaltningen og reinbeitedistriktet i tråd med retningslinjer gitt i 
forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 



 

ST 35/2020 Junkerdal nasjonalpark - Oppføring av hengebro - Hujtejåhkå, 
Skaitidalen - 2020 

Forslag til vedtak 
Det gis tillatelse til oppføring av hengebro over elva Hujtejåhkå i Skaitidalen i tråd med 
besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark. Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriften § 3 
pkt. 1.3a. 
 
Tillatelsen gis etter følgende vilkår:  
 

 Statskog fjelltjenesten bygger hengebroen 
 Inngrep og motorferdsel skal holdes på et minimum 
 Eierforholdet til broen må være avklart og avtalefestet før byggingen finner sted  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 


