
MØTEINNKALLING 

 

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

Møtested: Nordland nasjonalparksenter, Storjord 

Møtedato: 27.januar 2012 

Tid: 10:00 – 15:00 - Lunsj på Saltdal Turistsenter kl.12:00-13:00 

 

Eventuelle forfall meldes til sekretariatet på tlf 95254183  

 

SAKLISTE- ETTERSENDTE SAKER    

 
Sak nr Sak nr Tittel Arkiv nr 

 

 

120/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121/2011 

 

 

 

4/2012 

 

5/2012 

 

10/2012 

16/2012 

 

21/2012 

 

22/2012 

 

 

 

Beslutningssaker: 

Søknader fra Røde Kors i Bodø, Beiarn, Glomfjord, Saltdal, 

Fauske og Sulitjelma om kjentmannsturer i 

nasjonalparkene for perioden 2012-2015  

Saltfjellet-Svartisen NP/Gåsvatnan LVR – Søknad om 

ekstraturer med skuter til hytte ved Kvitbergvatnet– Berit 

Stolpen  

Styrets rapport til DN for 2011  

Retningslinjer for motorferdselssøknader om dispensasjon 

fra verneforskrift og motorferdselslov innenfor Midtre 

Nordland nasjonalparkstyrets geografiske virkeområde    

Gåsvatnan LVR – søknad om bruk av tråkkemaskin til 

oppkjøring av skiløype Tverrbrennstua-Stabbursdalen – 

Beiarn kommune (Sak utleveres i møte)    

Gåsvatnan LVR - søknad om ekstratur for transport av ved 

til Bodø jeger- og fiskeforenings hytte ved 

Tverrbrennvatnet  

 

- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122/2011 

 

 

123/2011 

 

23/2012 

 

24/2012 

 

 

25/2012 

Junkerdal nasjonalpark - Søknad dispensasjon motorisert 

transport til hytte ved Øvre Rosna - Johan Karbøl 

Sjunkhatten nasjonalpark – Søknad om dispensasjon fra 

motorferdselsforbudet for bruk av snøscooter i forbindelse 

med uttak av gran og bjørk – Alf Kristiansen (Sak utleveres 

i møte)  

Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124/2011 

 

 

125/2011 

 

 

126/2011 

 

 

127/2011 

 

 

128/2011 

 

129/2011 

 

130/2011 

 

 

131/2011 

 

132/2011 

 

 

 

133/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

134/2011 

 

Sak 4/2012 Søknader fra Røde Kors hjelpekorps i Bodø, Beiarn, Glomfjord, Saltdal, 

Fauske og Sulitjelma om kjentmannsturer i nasjonalparkene for perioden 2012-2015 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for Sjunkhatten, Saltfjellet – 

Svartisen, Junkerdal og Rago nasjonalpark. Styret har i tillegg forvaltningsansvaret for Gåsvatnan og 

Saltfjellet landskapsverneområde, samt Storlia naturreservat og skal behandle dispensasjonssøknader.  

Forslag til vedtak:  

 

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre vurderer politidistriktenes koordineringsrolle som 

viktig og ber om at etablert praksis med et årlig møte mellom politidistrikt, 

områdekoordinator for Røde Kors hjelpekorpsene og sekretariatet videreføres. Møtet 

bør gjennomgå årsrapport som viser aktivitetsomfang, beredskapsmessige behov m.v.     

 

2. Styret ber også om at korpsenes geografiske virkeområder innenfor verneområdene og 

mulighetene for samarbeid om kjentmannsturer avklares i en dialog mellom 

politidistrikt, områdekoordinator og Røde Kors hjelpekorps (RKH).  

 

3. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber i lys av naturmangfoldslovens § 48 og ulik 

forvaltningspraksis mellom nasjonalparker DN vurdere om det er behov for en 

revisjon av gjeldende rundskriv fra 1999.  

 

4. Midtre Nordland nasjonalparkstyre innvilger følgende dispensasjoner for 

kjentmannsturer i perioden 2012-2015: 

 

Vedtak 1: Fauske Røde kors hjelpekorps (Sjunkhatten nasjonalpark)  

 

Fauske Røde Kors Hjelpekorps gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Sjunkhatten 

nasjonalpark for kjøring av kjentmannstur over Ånsvikfjellet og i området Brannheia, 

Gunnelengvatnet, Vassvikheia og Færøy med snøskuter etter verneforskriftens § 3 kap 6 punkt 

6.3 a og forvaltningsplanen (retningslinjer for rednings og forsvarsvirksomhet og vedlegg 

18).  

Dispensasjon er gitt med følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare, over 

Ånsvikfjellet/Furnesfjellet og i området Brannheia, Gunnelengvatnet, Vassvika og 

Korsvika.  

- Sjekk av is på Hømmervatn, Halsvatn og Sætervatn, samt skredfare i denne delen av 

Fridalen, inkludert øvre del av Røsvikdalen skal skje på kjentmannsturen over 

Ånsvikfjellet/Furnesfjellet. 



- Det skal ikke kjøres på rabbene i Furunes-Ånsvik fjellet av hensynet til sårbar 

vegetasjon. Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark.  

- Dispensasjonen gjelder for to (2) turer pr. år for 2012-2015 i vinterferien og påsken. 

- Dispensasjonen gjelder for inntil fire (4) snøskutere på samme tur.  

- Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, jfr. vedlegg 18 i forvaltningsplanen.  

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet.  

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 hvert år ha tilsendt rapport som 

beskriver all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og 

tid på døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere 

år. 

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. 

 

 

Vedtak 2: Fauske Røde Kors hjelpekorps (Sjunkhatten nasjonalpark)  

 

Fauske Røde Kors Hjelpekorps gis avslag på søknad om dispensasjon fra 

motorferdselforbudet i Sjunkhatten nasjonalpark for kjøring av sikringsturer (jfr. kart tur 2) 

med snøskuter langs skiløypa fra Fridalen opp til Sætervatnet etter verneforskriftens § 3 kap 6 

punkt 6.1 og forvaltningsplanen (retningslinjer for rednings og forsvarsvirksomhet).   

Det gis også avslag på bruk av snøscooter til skredøvelse/vinterkurs i Sørdalen (jfr. kart tur 

4) etter verneforskriftens § 3 kap 6 punkt 6.1 og forvaltningsplanen (retningslinjer for 

rednings og forsvarsvirksomhet).   

 

Vedtak 3: Bodø Røde Kors hjelpekorps (Sjunkhatten nasjonalpark)  

 

Bodø Røde Kors Hjelpekorps gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Sjunkhatten 

nasjonalpark for å kunne snu 2-300 meter inne i nasjonalparken ved Bostolia og Erlingbu 

(iht. kart) i forbindelse med kjøring av skiløype etter verneforskriftens § 4.  

Dispensasjon er gitt med følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for ti (10) turer pr. år i perioden 2012-2015. Dispensasjon 

gjelder i perioden fra 1. Januar til 30. april.    

- Dispensasjonen gjelder for inntil to (2) snøskutere på samme tur.  

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet.  

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 hvert år ha tilsendt rapport som 

beskriver all kjøring innen verneområdet.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll. Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. 

 

 

 



Vedtak 4: Fauske Røde Kors hjelpekorps (Rago nasjonalpark) 

 

Fauske Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Rago 

nasjonalpark (kap III, pkt 2.4 a) for kjentmannskjøring innenfor nasjonalparken. Det gis 

tillatelse til 2 – to turer før påske pr. år 2012 - 2015. Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i 

naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og kap. III, pkt. 3 i verneforskriften for Rago 

nasjonalpark). 

 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark.  

- I Fuglvatn-området skal kjentmannsturene gjennomføres før utgangen av mars og før 

påske.  

- Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år før påske for vintersesongene 2012 – 2015. 

- Det gis tillatelse til maks 2 - to snøscootere  

- Planlegging av turen i Rago nasjonalpark gjøres i samarbeid med oppsynet i parken; 

Statskog Fjelltjenesten v/Tore Veisetaune, tlf 91627036 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 

døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år. 

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. 

 

Tillatelsene som er gitt er i henhold til e-post av 18.01.2012 fra Røde Kors Nordland. 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318, varsles før 

kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 

over. 

 

Vedtak 5: Fauske Røde Kors hjelpekorps (Junkerdal nasjonalpark) 

  

Fauske Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Junkerdal nasjonalpark (§3 pkt 6.1) for å delta på Sulitjelma RKH sine kjentmannsturer i 

nasjonalparken. Det gis tillatelse til 2 - to turer pr. år for vintersesongene 2012 - 2015. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i 

verneforskriftene i Junkerdal nasjonalpark.) 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark.  

- I Fuglvatn-området skal kjentmannsturene gjennomføres før utgangen av mars og før 

påske .  

- Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år innen 1.mai for vintersesongene 2012 – 2015 i 

hvert område 

- Det gis tillatelse til inntil 2 - to snøscootere ved 2 – to av Sulitjelma RKH sine 

kjentmannsturer i nasjonalparken 



- Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, jfr. vedlagt kart.  

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet. 

 Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 

døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318, varsles før 

kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 

over. 

 

Vedtak 6: Saltdal Røde Kors hjelpekorps (Junkerdal nasjonalpark) 

 

Saltdal Røde Kors gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Junkerdal nasjonalpark (jf § 3, punkt 6.1 i verneforskriften) for kjentmannskjøring i følgende 

område/trase innen nasjonalparken: 

 

Storengan – Leipebakken – Tjårrisdalen – Skaiti – retur Rykkedalen – Sauvatnan – Storeng– 

Storengskaret – Balvatnet – Skaitikjeften – Skaitidalen – Argalad. 

 

Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år innen 1.mai for vintersesongene 2012 – 2015.  

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i 

verneforskriftene). 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark.  

- Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år innen 1.mai for vintersesongene 2012 – 2015 i 

hvert område 

- Dispensasjonen gjelder for inntil tre - 3 snøscootere på samme tur 

- Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, jfr. vedlagt kart.  

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet. 

 Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 

døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318, varsles før 

kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle 

komme over. 

 

 



Vedtak 7: Sulitjelma Røde Kors hjelpekorps (Junkerdal nasjonalpark) 

 

Sulitjelma Røde Kors gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Junkerdal nasjonalpark (jf § 3, punkt 6.1 i verneforskriften) for kjentmannskjøring i følgende 

områder/traseer innen nasjonalparken: 

 

Junkerdal vest avgrenses av knekken i grensa ved Storforsdalen – Balddoaivi - vestenden 

Balvatnet - nasjonalparkgrensen langs Balvatnet – Jakobsbakken - Gjertrudfjellet - 

Storforsdalen, samt trase fra Rosna til Knallerdalen.  

Junkerdal øst langs traseene;  

o Tjorvi-Mavas (Reinflyttarskaret) 

o Metskidalen 

o Kvæbliok - Sakariassbekken / Dorro 

o Dorro - Mellomvatn 

o Calaves – Valffarjohkdalen (Vassavagge) – Muorkihytta 

o Calaves – Kong Oscar - Turistløypa 

o Ydaln – Dorro nord 

o Skaitikjeften (Balvasshytta) – Argaladhytta 

 

Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år før påske for vintersesongene 2012 – 2015 i hvert 

område. Viser for øvrig til vedlagte kart. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i 

verneforskriftene). 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark.  

- I Fuglvatn-området skal kjentmannsturene gjennomføres før utgangen av mars og før 

påske .  

- Det gis tillatelse til 2 - to turer pr år innen 1.mai for vintersesongene 2012 – 2015 i 

hvert område 

- Dispensasjonen gjelder for inntil tre - 3 snøscootere på samme tur 

- Kjøring skal følge traseene for kjentmannsturer, jfr. vedlagt kart.  

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet. 

 Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 

døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Jim T. Kristensen, tlf. 93423318, varsles før 

kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 

over. 

 

 

 

 



Vedtak 8: Bodø Røde Kors hjelpekorps (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark) 

 

Bodø Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften), fra 

motorferdselsforbudet i Saltfjellet landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 8 i 

verneforskriften) og fra Gåsvatnan landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 7 i 

verneforskriften) til kjentmannskjøring innen verneområdene. 

 

Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf 

§ 77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene 

 

1. To turer pr år med inntil to snøskutere på strekningen Semska-Namlausdalen- 

Midtistua-Saltfjellstua-Krukkistua m/retur. 

 

2. To turer pr år med inntil to snøskutere på strekningen Semska-Namlausdalen- 

Midtistua-Bjøllåvasstua - ned til veg i Tollådalen med retur. 

 

3. En tur pr år med inntil to snøskutere på strekningen Trettnes-Bjøllåvasstua- 

Harodalen-Jarbrudalen-Røkland med retur motsatt veg. 

 

For aktivitet 1 og 2 gis det tillatelse til en tur før påske og en tur før 1. maihelga. For aktivitet 

3 gis det tillatelse til en tur før påske. 

 

På aktivitet 1 legges traseen om Søndre Bjøllåvatn; det gis ikke tillatelse til å kjøre over 

Ruovddevarre da dette er i umiddelbar nærhet av et av Saltfjellets mest brukte fjellrevhi. 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. Kjøring skal følge traseene for 

kjentmannsturer, jfr. vedlagt kart. MNNPS anmoder Bodø RKH om å 

kontakte Saltdal RKH og Beiarn RKH for å samkjøre turer som går i samme trase. 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 

døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før 

kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 

over. 

 

 

 

 



Vedtak 9: Beiarn Røde Kors hjelpekorps (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

m/vernområder) 

 

Beiarn Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften) og fra 

motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 7 i 

verneforskriften) til kjentmannskjøring innen verneområdene.  

 

Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf 

§ 77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene: 

 

1. To turer pr år med inntil fem snøskutere på strekningen Tverrånes-Tverrådalen- 

Vefjell-Blakkådalen-Fingerbreen-Lappflytterskardet-Øvre Stormdal-Tollåsanden-

Tverråsanden-Vefjell-Tverrådalen-Tverrånes  

 

 

2. To turer pr år med inntil fem snøskutere på strekningen Tunnelen-Tverrbrennvatnet- 

Gåsvatnan-Stabbursdalen-Oksvatnan-Haron-Nordre Bjøllåvatn-Hessihompvatn-

Kvitbergvatn-Oksvatn-Stabbursdalen-Tunnelen. 

 

 

3. To turer pr. år med inntil fem skutere på strekningen Skoglund-Djupvatne-Nordre 

Bjøllåvatn-Søndre Bjøllåvatn-Saltfjellstua-Krukki-Stalloroggi-Bukkhågen-Tollådalen-

Skoglund 

 

4. Årlig sikringstjeneste tunellen-Tverrbrennvatnet-Gåsvatnan-Stabbursdalen 
 

5. For aktivitet 1og 2 gis det tillatelse til en tur før påske og en tur før 1. maihelga. 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. Kjøring skal følge traseene for 

kjentmannsturer, jfr. vedlagt kart. MNNPS anmoder Bodø RKH om å 

kontakte Saltdal RKH og Beiarn RKH for å samkjøre turer som går i samme trase. 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 

døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før 

kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 

over. 

 



Vedtak 10: Glomfjord Røde Kors hjelpekorps (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

m/verneområder) 

 

Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften) til 

kjentmannskjøring innen verneområdene. 

 

 Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf 

§ 77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene: 

 

1. To turer årlig med inntil fire snøskutere på strekningen Storglomvatnet-Svartisen- 

Tåkeheimen-Snøtinden 

2. To turer årlig med inntil fire snøskutere på strekningen Storglomvatnet-Sørdalen- 

Bogvatnet-Blakkådalen 

3. En tur med inntil fire snøskutere i løpet av perioden for innlegging av ruten 

Storglomvatn-Vesterdalen-Bjørnfossvatn på GPS 

4. En tur med inntil fire snøskutere i løpet av perioden for innlegging av ruten 

Storglomvatn-Skjelåtind/Spisstind-NVE-hytte mot Beiardalen på GPS. 

5. Kryssing av nasjonalparken ved behov på strekningen Storglomvatnet-Glomdalen- 

Gråtådalen (prøveprosjekt). 

For aktivitet 1 og 2 gis det tillatelse til to turer pr. vinter; en tur før påske og en tur før 1. 

maihelga. For aktivitet 3 og 4 gis det tillatelse til en tur i løpet av hele 

dispensasjonsperioden. Aktivitet 5 er noe spesiell; dette er et svært vanskelig område med 

mange vindhull/skavler. For å komme til Gråtådalen er en her avhengig at å krysse et 

hjørne av nasjonalparken.  

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. Kjøring skal følge traseene for 

kjentmannsturer, jfr. vedlagt kart. MNNPS anmoder Bodø RKH om å 

kontakte Saltdal RKH og Beiarn RKH for å samkjøre turer som går i samme trase. 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet. 

- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 

døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før 

kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 

over. 

 

 

 

 

 



Vedtak 11: Saltdal Røde Kors hjelpekorps (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

m/verneområder) 

 

Saltdal Røde Kors Hjelpekorps gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark (jf kap. IV, punkt 4.1 i verneforskriften), Saltfjellet 

landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 8 i verneforskriften), Gåsvatnan 

landskapsvernområde (jf kap. IV, punkt 7 i verneforskriften) og Storlia naturreservat (jf kap 

IV, punkt 5), for kjentmannskjøring og aktiviteter innen verneområdene. 

 

 Dispensasjonen gis for 4 år – årene 2012-2015 med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven (jf 

§ 77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene: 

: 

 

1. Årlig påskevakt på Lønsdal. Denne omfatter følgende delaktiviteter: 

Sikringsturer Lønsdal-Kjemåvatn-Steindalen-Addjek-Familiedalen-Sørelva 

og Lønsdal-Dypen-Viskisvatnan dersom det er dårlig vær. 

 

2. To turer pr år med inntil fem snøskutere på strekningen Røkland-Kvitbergvatn-Haron-

-Nordre Bjøllåvatn-Søndre Bjøllåvatn med retur. 

 

3. En tur pr år med inntil fem snøskutere på strekningen Semska-Namlausdalen- 

Søndre Bjøllåvatn-Krukki med retur.  

4. To turer pr. år med inntil fem skutere på strekningen Stolpen.Kvassteinheia-

Hessihompan-Nordre Bjøllåvatn-Haron-Kvitbergvatn-Jarbrudalen-Røkland 

 

5. To turer med inntil 5 skutere på strekningen Lønsdal-Viskis-Junkerdal med retur. 
 

6. To turer med inntil 5 skutere på strekningen Lønsdal-Steindalen-Søndre Bjøllåvatn-

Nordre Bjøllåvatn-Oksvatnan-Beiarfjellet(tunnelen) med retur 

 

For aktivitet 2,4,5 og 6 gis det tillatelse til en tur før påske og en tur før 1. maihelga. På 

aktivitet 3 gis det tillatelse til en tur før påske. Det anmodes samtidig om at  

turene 2 og 4 slås sammen til en tur.  

 

På aktivitet 3 legges traseen om Søndre Bjøllåvatn; det gis 

ikke tillatelse til å kjøre over Ruovddevarre da dette er i umiddelbar nærhet av et av 

Saltfjellets mest brukte fjellrevhi. 

 

Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 

- Formålet er kjentmannstur, inkludert sjekk av skredfare.  

- Motorferdselen skal skje på snødekt, frossen mark. Kjøring skal følge traseene for 

kjentmannsturer, jfr. vedlagt kart. MNNPS anmoder Bodø RKH om å 

kontakte Saltdal RKH og Beiarn RKH for å samkjøre turer som går i samme trase. 

- Aktivitetene skal være godkjent av Salten politidistrikt. 

- Tillatelse fra grunneier og kommune skal foreligge og kunne fremvises ved kontroll av 

oppsynet. 



- Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal innen 31.08 ha tilsendt rapport som beskriver 

all kjøring innen verneområdet. Dette gjelder antall turer, fordelt på dag og tid på 

døgnet, antall scootere benyttet, samt at det gis vurdering av behovet for senere år.  

- Dispensasjonen skal medbringes under gjennomføring av aktiviteten og forevises ved 

kontroll.  

- Dersom det er rein i området skal det vises særlig hensyn. 

 

Det er ønskelig at oppsynet; Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen, tlf. 98842329, varsles før 

kjøringen starter, så oppsynet slipper å følge ukjente scooterspor de eventuelt skulle komme 

over. 

 

 

 

 

Trykt vedlegg:  

 

- Søknad om øving i verneområdene for hjelpekorpsene – Salten politidistrikt 2012-

2015 

- Kart over de ulike kjøretrasene 

- Rundskriv fra DN – redningstjeneste i verneområder. Hjelpekorpsens bruk av 

snøscooter, datert 01.03.99.   

- Kart over aktuelle kjentmannstraseer for Røde kors hjelpekorps, Sjunkhatten 

nasjonalpark, vedlegg 18 forvaltningsplan 

- Svar på aktuelle spørsmål stilt av sekretariatet den 13.01.2012 fra de ulike 

hjelpekorpsene, mail datert 18.01.2012.  

- Direktoratet for naturforvaltnings klagebehandling av Naturvernforbundet i Nordlands 

klage, datert 01.07.2008  

 

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:  

 

- Naturmangfoldloven  

- Verneforskrift for Sjunkhatten nasjonalpark 

- Forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark 

- Verneforskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

- Verneforskrift for Junkerdal nasjonalpark 

- Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark 

- Verneforskrift for Rago nasjonalpark 

- Forvaltningsplan for Rago 

- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsverneområde 

- Verneforskrift for Saltfjellet landskapsverneområde  

- Dispensasjon for 2010 for Fauske Røde kors hjelpekorps – Sjunkhatten nasjonalpark, 

datert 25.03.2010 gitt av Fylkesmannen i Nordland  

- Dispensasjoner gitt til Bodø, Beiarn, Glomfjord, Saltdal, Fauske og Sulitjelma Røde 

kors hjelpekorps for sesongene 2007/2008-2010/2011 i verneområdene.  

- Klage fra Naturvernforbundet i Nordland, datert 19. Februar 2008 

 

 

 

 

 



Bakgrunn 
Fylkesmannen i Nordland ga i vedtak datert hhv. 09.01, 10.01, 13.01 og 14.01 2008 Beiarn, Bodø, 
Fauske, Glomfjord, Saltdal og Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps tillatelse til kjentmannskjøring i 

ovennevnte verneområder i Nordland for perioden 2008-2011. Det ble samlet gitt dispensasjon for 229 

turer pr. år (1 skuter = 1 tur). Forut for de aktuelle tillatelsene ble det avholdt møter mellom 

hjelpekorpsene, politiet og fylkesmannen hvor en forsøkte å avdekke behovet og finne lokale løsninger 
for å imøtekomme behovene for det enkelte hjelpekorps. 

 

Saken ble påklaget av Naturvernforbundet i Nordland 19.februar 2008. Fylkesmannen opprettholdt sitt 
tidligere vedtak og klagen ble oversendt til Direktoratet for naturforvaltning for endelig 

avgjørelse i medhold av forvaltningsloven § 34. DN stadfestet i brev av 1.juli 2008 fylkesmannens 

vedtak. 
 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har overtatt forvaltningsansvaret samtidig som naturmang-

foldsloven nå stiller strengere formelle krav til saksbehandlingen. De gitte dispensasjonene må nå 

fornyes for de 6 korpsene og det søkes nå for perioden 2012-2015. Verneforskriftene gir ikke direkte 

hjemmel for å gi dispensasjon til denne typen motorferdsel og tillatelse til slik transport må da 

vurderes med hjemmel i den generelle unntaksparagrafen, § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 

i samme lov og § 4 i verneforskriftene) for alle verneområdene unntatt Sjunkhatten. Søknader 

som skal behandles etter denne unntaksparagrafen skal vurderes strengt.  
 

 I §48 i naturmangfoldsloven heter det: 

”Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig”   
 

Forvaltningsplaner for det enkelte områder og innarbeidet forvaltningspraksis gjennom blant 

annet klagebehandlingen i 2008 er med på å trekke opp retningslinjene for behandling av 

disse søknadene.    
 

Sekretariatet synes dette er en utfordrende sak i lys av naturmangfoldsloven, den 

forvaltningspraksis som er etablert for kjentmannskjøring i verneområdene i nordre Nordland 

og i andre nasjonalparker her i landet.  

 

Saken gjelder 

Salten politidistrikt v/ miljøkoordinator har sendt inn en felles søknad for Røde Kors 

hjelpekorpsene om øving i verneområdene innefor Midtre Nordlands geografiske 

virkeområde. Salten politidistrikt skal i henhold til felles rundskriv fra DN og 

Justisdepartementet fra 1999 koordinere hjelpekorpsenes søknader og virksomhet med 

motorferdsel i verneområdene. Søknadene gjelder for Bodø, Beiarn, Glomfjord, Saltdal, 

Sulitjelma og Fauske Røde Kors hjelpekorps. Det er søkt om aktivitet innenfor alle 

nasjonalparkene, landskapsverneområdene og Storlia naturreservat som Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for.  

 

Sekretariatet har hatt møte med Salten politidistrikt den 05.01.12 på Fauske der det ble gått 

gjennom rutiner for behandling av søknader fra hjelpekorpsenes øvelsesaktivitet i 

verneområdene. Det ble blant annet diskutert tidligere års rutiner, gitte dispensasjoner, 

rapportering, korpsenes geografiske virkeområde, ulike forvaltningsplaner, DNs rundskriv fra 

1999 og andre aktuelle temaer.  

 

Det ble enighet på møtet at det skulle innkalles til et nytt møte mellom miljøkoordinator for 

Salten politidistrikt, sekretariatet og områdekoordinator for Røde Kors hjelpekorpsene. På 



dette møtet ble det gått konkret inn på hver enkelt søknad for de ulike hjelpekorpsene. Etter 

møtet har sekretariatet sendt noen spørsmål angående søknaden til områdekoordinator for 

hjelpekorpsene. Sekretariatet har mottatt svar på de stilte spørsmålene fra de ulike 

hjelpekorpsene.  

 

Retningslinjene for redningstjeneste i verneområder er trukket opp i DNs rundskriv fra 1999. 

Her står det blant annet følgende: ”Kjentmannskjøring eller øvingskjøring med snøscooter 

krever særskilt dispensasjon fra verneforskriftene. Dispensasjon kan gis av 

forvaltningsmyndigheten for verneområdet (fylkesmannen for nasjonalparkene) med 

bakgrunn i plan som er godkjent av politimesteren. Ved behov kan slike dispensasjoner gis for 

flere år. ” 

 

”Alle søknader om kjentmannskjøring bør vurderes med bakgrunn i områdets sårbarhet, 

hensynet til dyrelivet, områdets utstrekning, bruk av området til friluftsliv, utskifting av folk i 

hjelpekorpsene osv. Hovedregelen skal være at man gjør seg kjent i aktuelle områder uten 

bruk av kjøretøy.”   

 

Vurdering  

Politidistriktets rolle 

Sekretariatet synes det er positivt at Salten politidistrikt har påtatt seg ansvaret med å 

koordinere søknadene. Salten politidistrikt erkjenner samtidig at pga. utskifting av folk m.v. 

har oppfølgingen med søknader og rapporter m.m. de siste årene forbedringspotensial. Årlige 

rapporter som ligger som forutsetninger for de gitte dispensasjonene foreligger ikke for årene 

2008-2010 hos forvaltningsmyndighetene.  

 

Sekretariatet har forventninger om at Salten politidistrikt vil ta en mer aktiv rolle i dette 

arbeidet og tar det formelle ansvaret for oversendelse av innkomne søknader til MNNPS. En 

forutsetter også at dette koordineres mot Helgeland politidistrikt da flere av de omsøkte turene 

foregår i deler av Rana kommune. Søknadene bør være vurdert av politidistriktene med 

utgangspunkt i rapportene fra siste år og satt inn i en beredskapsmessig sammenheng. I tillegg 

bør Salten politidistrikt ha ansvaret for å innkalle MNNPS-sekretariatet til møte og 

gjennomgang av de årlige rapportene til forvaltningen.  
 

Rundskriv fra DN/Justisdept. 

Retningslinjene for kjentmannskjøring og øvelsesaktivitet i verneområder er trukket opp i 

rundskrivet fra DN/Justisdepartementet fra 1999. Kjentmannsturer kan være viktig med 

hensyn til beredskap og aktuelle redningsaksjoner i området. I verneområdene forutsettes det 

en svært begrenset øvelsesaktivitet på grunn av hensynet til verneverdiene. Det er et klart mål 

om at slik aktivitet skal være på et absolutt minimum. Det heter blant annet i rundskrivet at 

hovedregelen skal være at man gjør seg kjent i aktuelle områder uten bruk av kjøretøy. 

 

 

Via etablert og stadfestet forvaltningspraksis har en åpnet opp for noe øvelsesaktivitet i 

forbindelse med kjentmannsturer i verneområdene og en mer liberal praksis enn rundskrivet 

fra DN i 1999 legger opp til. Sekretariatet mener det er behov for at DN vurderer gjeldende 

rundskriv og klargjør på en entydig måte for de nye styrene hvilke regler som skal gjelde for 

denne type aktivitet i verneområdene. På denne måten vil en kunne bidra til å oppfylle målet 

om en enhetlig forvaltningspraksis i våre verneområder.  

 



Forvaltningspraksis i andre verneområder  

 

I forbindelse med klagesaken i 2008 tok Helgeland politidistrikt kontakt med fylkemannen pr. 

telefon og ba om å bli involvert i arbeidet siden deler av kjøringen berører deres distrikt. Helgeland 
politidistrikt har i følge fylkesmannen dessuten stilt spørsmål ved behovet for den aktuelle kjøringen. 

 

I nasjonalparkene Blåfjell-Skjækerfjell og Lierne i Nord-Trøndelag er alle søknader om 

kjentmannsturer blitt avslått. I Børgefjell, hvorav en stor del berører Helgeland politidistrikt, 

har eksempelvis disse aktivitetene i verneområdet aldri vært tema.  

 

Forvaltningsplanen for Sjunkhatten fraviker noe fra rundskrivet fra 1999. Her er det blant 

annet åpnet opp for at et område kan gis dispensasjon til i forbindelse med skredøvelser. Det 

er ellers åpnet opp i verneforskriften for øvelseskjøring og forvaltningsplanen har et eget 

vedlegg med aktuelle kjentmannstraseer. DNs rundskriv fra 1999 er imidlertid fortsatt 

gjeldene også i Sjunkhatten da dette er tatt med i forvaltningsplanen.  

 

 

Beredskapsmessig sammenheng 

Ved kjentmannskjøring i områder er det naturlig å tenke hvor er det størst behov å være kjent. 

Hvor er det størst sannsynlig at det kommer redningsaksjoner? Hva sier statistikken? Hvor 

mange ganger har det vært leteaksjoner på vinterstid i det aktuelle området? Dette er spørsmål 

som bør være helt naturlig å stille og kjentmannsturer bør settes inn i en beredskapsmessig 

sammenheng.   

 

Det vil sånn sett være et mye mindre behov for kjentmannsturer i ”villmarkspregete” 

nasjonalparker som deler av Saltfjellet-Svartisen, Rago, Børgefjell sammenlignet med deler 

av Sjunkhatten som er befolkningsnært med stor utfart i enkelte områder.  

 

Erfaringer fra andre politidistrikt tyder på at de fleste leteaksjoner er knyttet opp mot høsten. 

Det er ellers sånn at det er fullt mulig å bli kjent i områder uten bruk av motorisert ferdsel. 

Det skal i utgangspunktet også skje uten bruk av motorisert ferdsel, jfr. hovedregelen i DNs 

rundskriv. For områder med korte distanser så bør kjentmannskjøring og sikringsturer 

fortrinnsvis kunne gjøres til fots eller bruk av ski.  

 

Korpsenes geografiske ansvarsområde 

I dag dekker flere hjelpekorps samme verneområde og korpsenes geografiske virkeområder 

bør avklares nærmere. Det vil være naturlig at Salten politidistrikt og områdeleder tar en aktiv 

rolle for å avklare dette. Det nevnes at flere kjentmannsturer går over flere politidistrikt, som 

igjen fører til betydelig motorisert ferdsel i verneområdene.  

 

For perioden 2008-2011 ble det gitt årlige dispensasjoner for til sammen 36 kjentmannsturer 

(1 skuter-1tur) i regi av 3 ulike korps til området Saltfjellstua-Søndre Bjøllåvatn. I Gåsvatnan 

LVO utgjorde kjentmannsturene for Røde Kors i 2011 ca. 20%, i Saltfjellet LVO ca. 50% og i 

Saltfjellet-Svartisen NP utgjorde de ca. 60% av antallet gitte dispensasjonsturer (1 skuter=1 

tur) for kjøring på snødekt mark. Noen vil nok hevde at dette går utover det minimum som 

rundskrivet av 1999 legger opp til. 

 

 

 



Samarbeid mellom korpsene  

 

Samarbeid om turer mellom korpsene er naturlig for å begrense den motoriserte ferdselen. 

Sekretariatet ser behov for et nærmere samarbeid og dette gjelder spesielt i Saltfjellets 

verneområder hvor vi mener det er naturlig at Saltdal og Beiarn RKH koordinerer 

aktivitetene. Bodø RKH søker for perioden 2012-2015 på 2 turer med utgangspunkt i sin 

tidligere forlegning på Semska selv om beredskapen med fast påskevakt er avviklet. Med 

utgangspunkt i målsettingen om å redusere motorferdselen vil en samordning med Saltdal og 

Beiarn RKH sine turer være ønskelig.   

 

Det kan ellers nevnes at stort sett all aktivitet er søkt om utført i vinterferien (feb/mars) og 

påsken (mars/april). Dette er sårbare tid av året for viltet, rovfugl, vegetasjon m.m. Det vil 

sånn sett vært mye mer naturlig at mange av disse aktivitetene ble lagt til januar og februar da 

hensynet til verneverdiene kan ivaretas på en bedre måte.     

  

Konklusjon 

Sekretariatet synes dette er en utfordrende sak i lys av den forvaltningspraksis som er etablert 

i verneområdene i nordre Nordland sammenholdt med de føringene som ligger i natur-

mangfoldslovens § 48 og den praksis vi finner i en del andre nasjonalparker her i landet. 

 

I og med at overordnet myndighet gjennom klagebehandling har stadfestet gitte 

dispensasjoner for 2008-2011 finner vi ikke grunnlag for å foreslå en endret praksis selv om 

det er noen endringer i noen av de kjørerutene som nå omsøkes. En videreføring av etablert 

praksis vil innebære at mellom 20-60% av dispensasjonene for motorferdsel i for eksempel 

Saltfjellets verneområder vil være dispensasjoner gitt etter unntaksparagrafen. Vi mener 

derfor at forvaltningspraksis må drøftes og avklares av DN som overordnet myndighet og 

samtidig vurdere om det er behov for en revisjon av gjeldende rundskriv fra 1999.  

 

Målet med denne saken er bl.a. å videreutvikle de rapporteringsrutinene som tidligere gitte 

dispensasjoner har forutsatt. Det betyr at sekretariatet vurderer politidistriktenes 

koordineringsrolle som viktig og foreslår at etablert praksis med et årlig møte mellom 

politidistrikt, områdekoordinator for Røde Kors hjelpekorpsene og sekretariatet videreføres. 

Møtet bør gjennomgå årsrapport som viser aktivitetsomfang, beredskapsmessige behov m.v.     

 

Sekretariatet mener også at korpsenes geografiske virkeområder innenfor verneområdene og 

mulighetene for samarbeid om kjentmannsturer avklares i en dialog mellom politidistrikt, 

områdekoordinator og Røde Kors hjelpekorps (RKH).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vurdering og begrunnelse for vedtak 1-11: 

 

 

Vedtak 1 og 2: 

 

Fauske Røde Kors Hjelpekorps søker om dispensasjon for følgende turer: 

1. Kjentmannstur i området Ånsvik, Furunesfjellet (jfr. kart tur 1) med sjekk av 

snøforhold, skredfare m.m. i perioden første helg i vinterferie og første helga i påsken 

(palmehelga). Søkt om 2 turer.  

2. Sjekk av is, snøforhold, skredfare, vedlikehold snøscooterløype, sikringstur ved 

Hømmervatn, Halsvatn og Sætervatn (jfr. kart tur 2). Søkt om 1 gang helga før 

vinterferien, 1 gang i løpet av helga før påske og hver kveld i påsken (10 dager)    

 

3. Kjentmannstur med sjekk av snø- og isforhold, samt vedlikehold i området mellom 

Brannheia og Grunnelengvatnet, og i området Vassvika, Færøy og Korsvik (jfr. kart 

tur 3). Det søkes om 2 turer, begynnelsen av vinterferien og i løpet av første del av 

påsken (stille uke).   
 

4. Vinterkurs og skredøvelse i område Sørdalen østover til rett øst for Oksskardfjellet 

(Sørdalsheia) (jfr. kart tur 4). Søkt om ei helg i løpet av februar/mars.  
 

Vurdering og begrunnelse  

Sjunkhatten ble opprettet ved kgl.res. 5. februar 2010. 

Formålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og 

villmarkspreget naturområde om inneholder særegne, representative økosystemer og 

landskap, og som er uten tyngre inngrep. 

Formålet med nasjonalparken omfatter. 

- Bevaring av et fjord- høgfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk 

mangfold 

- Bevaring av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell 

- Bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytting til vann- og 

våtmarkssystemer, og annet biologisk mangfold som preger området 

- Bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutformet landskap 

- Bevaring av vakker og særpreget vassdragsnatur 

- Bevaring og sikring av grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes 

biologisk eller geologisk materiale fra dem 

 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

Allmennheten, med særlig fokus på barn og unge, skal gis anledning til uforstyrret 

naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av 

teknisk tilrettelegging. 



I utgangspunktet er det forbudt med motorisert ferdsel innenfor nasjonalparken, jf § 3 kap 6 

punkt 6.1. Etter § 3 kap 6 punkt 6.3 a kan likevel forvaltningsmyndighetene gi dispensasjon 

fra dette forbudet for øvelseskjøring i forbindelse med bl.a. redningsvirksomhet. Videre kan 

forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, jf § 4. 

Det ble gitt dispensasjon til Fauske Røde Kors hjelpekorps i 2010 til 2 kjentmannsturer i 

området tilsvarende tur 1 og 3 i dagens søknad. Det søkes sånt sett om en dobling i antall turer 

i forhold til det som ble gitt i 2010. Kjentmannsturene ble i 2010 slått sammen for å begrense 

motorferdselen til et minimum. Sikring- og kjentmannsturer i Fridalen ble gitt avslag på i 

2010 med henvisning til at dette bør skje til fots eller ski, jfr. brev fra DN av 01.03.1999. For 

2011 søkte ikke hjelpekorpset om dispensasjon.  

Det søkes også om dispensasjon til scootertransport i forbindelse med skredøvelse/vinterkurs 

som skal arrangeres hvert år i februar/mars i området Sørdalen (jfr. kart tur 4) østover til rett 

øst for Oksskardfjellet (Sørdalsheia). Behovet for scooter er begrunnet med at det skal fraktes 

utstyr, mannskapets sikkerhet og begrensing i tid man har. Det påpekes at dette har vært det 

primære øvingsområde for Røde kors og at behovet er meget viktig. Det påpekes i søknaden 

at området er godt egnet av hensynet til terrenget.  

I utgangspunktet skal slike øvelser foregå utenfor verneområdet jfr, rundskriv fra DN. Det er 

imidlertid i forvaltningsplanen (retningslinjer rednings- og forsvarsvirksomhet) åpnet opp for 

at det kan foregå skredøvelser innenfor nasjonalparken. Dette gjelder imidlertid området i 

Austerdalen litt lenger nord en det området som er omsøkt. I henhold til forvaltningsplanen 

må det derfor gis avslag på søknaden.  

Vi gjør oppmerksom på at punkt 2 (tur 2) den delen som går på skredfare er direkte unntatt fra 

verneforskriften, jfr. § 3 punkt 6.1 a, så lenge dette utføres i samråd med politiet og behovet er 

vurdert ut i fra at det foreligger forhold som er helt utenom det vanlige.   

Motorferdsel langs skiløypa fra Fridalen opp til Sætervatnet bør avslås med bakgrunn i at 

avstanden er så kort at sikringsturen heller kan utføres til fots eller på ski, jf. brev fra DN av 

01.03.1999 (”Redningstjeneste i verneområder; Hjelpekorpsenes bruk av snøscooter”) i 

samarbeid med Justisdepartementet. Der er det satt opp retningslinjer som sier; 

”Hovedregelen skal være at man gjør seg kjent i aktuelle områder uten bruk av kjøretøy”. 

Sjekk av is på Hømmervatn, Halsvatn og Sætervatn, samt skredfare i denne delen av Fridalen, 

inkludert øvre del av Røsvikdalen bør skje på kjentmannsturen over 

Ånsvikfjellet/Furnesfjellet for å begrense antall turer med snøskuter i verneområdet.  

Tur 1 og 3 bør slås sammen slik at det gis dispensasjon til 2 turer årlig, i tråd med tidligere gitt 

dispensasjon. Dette vil være i tråd med å begrense motorferdselen til et minimum, samtidig 

som det gis god anledning å gjennomføre de omsøkte tiltakene. I søknaden avviker traseen 

(tur 3 spesielt) en del på flere plasser i forhold til forvaltningsplanens vedlegg 18 

(kjentmannstraseer Røde kors hjelpekorps). Dette gjelder spesielt i Vassvika, Færøyvalen og 

Korsvik. Kjentmannskjøring må skje i tråd med forvaltningsplanens traseer.  



Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 

naturmangfoldlovens § 8 til 12. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for 

verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Derfor er det lagt begrensninger på antall 

turer innenfor verneområdet. I Furunes/Ånsvik fjellet er det lagt begrensninger i ferdselen av 

hensynet til sårbar vegetasjon.  

Føre-var-prinsippet § 9 

Hovedmålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og 

villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og 

landskap, og som er uten tyngre inngrep. Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkt 

tiltak. Det er derfor lagt begrensninger på ferdsel både mht antall turer, periode og at løypen 

kun skal følge angitt trase i nasjonalparken. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøringen i 

dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 

Skuterkjøringen det er snakk om i dette tilfellet er i et så begrenset omfang at det ikke vil 

medføre for stor belastning på området. 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ikke aktuelt i denne saken. 

Miljøansvarlige tekniker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

Vedtak 3: 

 
Bodø Røde Kors Hjelpekorps søker om dispensasjon for følgende turer: 

1. Snu inne i verneområdet (2-300 meter) inn ved Erlingbu for oppkjøring av skiløype til 

skitrase og bruk ved eventuell pasienttransport.      

   

2. Snu inne i verneområdet (2-300 meter) ved stikryss Bostolia for oppkjøring av 

skiløype til skitrase og bruk ved eventuell pasienttransport.  

 

 

Vurdering og begrunnelse  

Sjunkhatten ble opprettet ved kgl.res. 5. februar 2010. 

Formålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og 

villmarkspreget naturområde om inneholder særegne, representative økosystemer og 

landskap, og som er uten tyngre inngrep. 



Formålet med nasjonalparken omfatter. 

- Bevaring av et fjord- høgfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk 

mangfold 

- Bevaring av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell 

- Bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytting til vann- og 

våtmarkssystemer, og annet biologisk mangfold som preger området 

- Bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutformet landskap 

- Bevaring av vakker og særpreget vassdragsnatur 

- Bevaring og sikring av grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes 

biologisk eller geologisk materiale fra dem 
 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

Allmennheten, med særlig fokus på barn og unge, skal gis anledning til uforstyrret 

naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av 

teknisk tilrettelegging. 

I utgangspunktet er det forbudt med motorisert ferdsel innenfor nasjonalparken, jf § 3 kap 6 

punkt 6.1. Etter § 3 kap 6 punkt 6.3 a kan likevel forvaltningsmyndighetene gi dispensasjon 

fra dette forbudet for øvelseskjøring i forbindelse med bl.a. redningsvirksomhet. Videre kan 

forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, jf § 4. 

Søknaden dreier seg om å kunne kjøre 2-300 meter innenfor verneområdet for å komme til et 

egnet område for å kunne snu på flat mark (jfr. vedlagt kart). Behovet gjelder oppkjøring av 

skiløype ved stort snøfall fra Heia opp mot stikryss Bostolia og samme fra der nevnte løype 

krysser Sandjordelva og opp til Erlingbu. Behovet begrunnes ut i fra at terrenget opp mot 

disse stedene er så bratt at det vil være vanskelig å utføre oppdraget ved å snu utenfor det 

vernede området.  
 

Det er ikke åpnet opp for omsøkt tiltak i verneforskriften, slik at eventuell tillatelse må gis 

etter § 4 (genrelle dispensasjonsbestemmelser) i verneforskriften. Det er ikke naturverdier 

som ligger i området som skulle tilsi at kunne bli påvirket nevneverdig av en dispensasjon. 

Omsøkt tiltak er relativt begrenset og med de begrensningene som legges inn i vilkårene med 

blant annet antall turer, vil verken verneverdiene påvirkes nevneverdig eller stride mot 

vernevedtakets formål. På bakgrunn av det kan dispensasjon gis.  

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 

naturmangfoldlovens § 8 til 12. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for 

verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Derfor er det lagt begrensninger på antall 

turer innenfor verneområdet.  



Føre-var-prinsippet § 9 

Hovedmålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og 

villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og 

landskap, og som er uten tyngre inngrep. Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkt 

tiltak. Det er derfor lagt begrensninger på ferdsel både mht antall turer, periode og at løypen 

kun skal følge angitt trase i nasjonalparken. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøringen i 

dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 

Skuterkjøringen det er snakk om i dette tilfellet er i et så begrenset omfang at det ikke vil 

medføre for stor belastning på området. 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ikke aktuelt i denne saken. 

Miljøansvarlige tekniker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

Vedtak 4: 

 

Fauske RKH har søkt om følgende aktiviteter: 

 

- To turer med inntil to snøscootere i Rago nasjonalpark. 

 

Vurdering og begrunnelse  

Rago nasjonalpark ble etablert ved kongelig resolusjon av 22.01.1971. Verneforskriften 

forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

 

Nasjonalparken skal representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i 

grenseområdet mot den svenske nasjonalparken Padjelanta. 

 

I utgangspunktet er motorisert trafikk til lands og til vanns samt landing med luftfartøy 

forbudt, jf verneforskriftens kap. III, punkt 2.4a, men departementet eller den departementet 

bestemmer (Midtre Nordland nasjonalparkstyre) kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene i 

særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet. Tillatelse til slik transport må 

da vurderes med hjemmel i den generelle unntaksparagrafen, § 48 i naturmangfoldsloven (jf § 

77 i samme lov og kap III, punkt 3 i verneforskriften). Søknader som skal behandles etter 

unntaksparagrafen skal vurderes strengt.  

 

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. 

 

Tilstedeværelse av Røde Kors Hjelpekorps vurderes som en trygghet i forbindelse med bruk 

av områdene til friluftsliv. Omsøkte aktiviteter, begrenset bruk av snøscooter til 

kjentmannskjøring og for innlegging av ruter på GPS vurderes som spesielle, nødvendige 

tilfeller.  



 

Ved denne avgjørelsen er politiets anbefalinger vektlagt. Med de vilkår som her er lagt inn i 

dispensasjonene vurderes tiltakene ikke å være i vesentlig strid med verneformålet 

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Nasjonalparkstyret vurderer et svært begrenset antall turer på snøføre med snøcooter til ikke å 

være i strid med verneformålet. 

 

Føre-var § 9 

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet, det er derfor lagt begrensinger 

på ferdselen mht en avgrensning av område, sesong, og et begrenset antall turer.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Med de vilkår som er satt vil scooterkjøring i dette omfanget i liten grad skade 

naturmangfoldet, vegetasjonen og dyrelivet, i området. Vi vurderer det heller ikke til at denne 

kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor samlet belastning 

på økosystemet.  

 

§ 11 -Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 - Miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder  

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Med de vilkår som her er lagt inn i dispensasjonene vurderes tiltakene ikke å være i vesentlig 

strid med verneformålet og mener derfor det kan gis dispensasjon for et begrenset antall turer. 

 

Vedtak 5: 

 

Fauske RKH har søkt om følgende aktiviteter   

 

- Delta med inntil to snøscootere på kjentmannsturer til Sulitjelma RKH i Junkerdal 

            nasjonalpark. 

 

Vurdering og begrunnelse  

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

Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

 

Formålet med vernet er: 

* 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. 

*Stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom 

utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv. 

* Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 

næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 

 

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Junkerdal nasjonalpark, jf. § 3, 

Pkt. 6.1 i verneforskriften. Motorferdsel kan komme i konflikt med følgende punkter i 

verneformålet: 



- skade eller slitasje på naturmangfoldet og vegetasjonen i området. 

- forstyrrelser i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse i forhold til rein. 

I forvaltningsplanen for nasjonalparken er det satt en målsetting om å holde motorferdselen i 

nasjonalparken på et minimum, og gjennom dette gjøre nasjonalparken til en kilde for stillhet 

og naturopplevelser.  

 

I verneforskriftens pkt 6.3 er det gitt åpning for at det etter søknad kan gis dispensasjon for 

enkelte aktiviteter, men motorisert transport i forbindelse med Røde Kors sin 

kjentmannskjøring er ikke hjemlet her. Forvaltningsplanen gir imidlertid retningslinjer for 

Røde kors hjelpekorps sin aktivitet.  

Tillatelse til slik transport må da vurderes med hjemmel i den generelle unntaksparagrafen, § 

48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene), og søknader som 

skal behandles etter denne unntaksparagrafen skal vurderes strengt.  

 

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. 

 

Tilstedeværelse av Røde Kors Hjelpekorps vurderes som en trygghet i forbindelse med 

bruk av områdene til friluftsliv. Omsøkte aktiviteter, begrenset bruk av snøscooter til 

kjentmannskjøring og for innlegging av ruter på GPS vurderes som spesielle, nødvendige 

tilfeller. Ved denne avgjørelsen er politiets anbefalinger vektlagt.  

 

Forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark sier om Røde kors hjelpekorps sin aktivitet: 

 Røde kors hjelpekorps (RKH) kan gis tillatelse i henhold til planer godkjent av 

            politimesteren. 

 Øvelsesaktivitet skal så langt mulig utføres utenfor Junkerdal nasjonalpark, og en skal 

            så langt som mulig er gjøre seg kjent i området på andre måter enn ved bruk av 

            snøscooter. 

 Kjentmannskjøring (øvelser) skal samordnes i fellesøvelser hvor de ulike hjelpekorps 

            (Saltdal og Sulitjelma) deltar. Øvelsen(e) skal koordineres av RKH-områdeleder. 

            Øvelsene bør holdes i områdene som er mest brukte og hvor det er mest sannsynlig at 

            det blir redningsaksjoner. 

 For kjentmannsturer kan det gis tillatelse til maks 3 snøscootere. 

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Innenfor Junkerdal nasjonalparken er det registrert flere sårbare dyre- og plantearter. I 

området ved Fuglvatnet og sør-øst for Balvatnet, er det registrert leveområder for rødlistede 

og sårbare viltarter, og de aktuelle artene er følsom for forstyrrelse i leveområdet i perioden 

mars - juni. Økt ferdsel på grunn av sterk økning i snøscooterbruk på vårvinteren, vil være 

uheldig. I områder med sårbar vegetasjon vil også motorisert ferdsel på våren med tynt 

snødekke og råtnende snø vil rabbevegetasjonen være utsatt for slitasje.  

 

Føre-var § 9 

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet, og et svært begrenset antall 

turer med snøscooter på godt snøføre før påske vurderer en imidlertid til ikke å være i strid 

med verneformålet. Ferdselen i Fuglvatnet-området bør derfor ikke skje seinere enn i mars og 

før påske,  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Ferdsel med snøscooter i dette området er svært begrenset i utgangspunktet, to turer i området 

før påske og med de vilkårene som er satt med en avgrensning av området, sesong og antal 



turer vil scooterkjøring i dette omfanget i liten grad skade vegetasjonen og naturmangfoldet 

og ikke føre til for stor samlet belastning på de sårbare viltlokaliteten. 

 

De gitte begrensninger i antall turer, samt det spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med 

på å redusere eventuelle konflikter i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein. 

 

§ 11 -Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 - Miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder  

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Med de vilkår som her er lagt inn i dispensasjonene vurderes denne transport til ikke å være i 

vesentlig strid med verneformålet, og mener derfor det kan gis dispensasjon for et begrenset 

antall turer. 

 

Vedtak 6: 

 

Saltdal Røde Kors har søkt om følgende område / rute for kjentmannskjøring i Junkerdal 

nasjonalpark. Storengan – Leipibakken – Tjårrisdalen – Skaiti – retur Rykkjedalen – 

Sauvatnan – Storeng– Storengskaret – Balvatnet – Skaitikjeften – Skaitidalen – Argalad. 

 

Vurdering og begrunnelse  

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

Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

 

Formålet med vernet er: 

* 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. 

*Stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom 

utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv. 

* Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 

næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 

 

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Junkerdal nasjonalpark, jf. § 3, 

Pkt. 6.1 i verneforskriften. Motorferdsel kan komme i konflikt med følgende punkter i 

verneformålet: 

- skade eller slitasje på naturmangfoldet og vegetasjonen i området. 

- forstyrrelser i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse i forhold til rein. 

I forvaltningsplanen for nasjonalparken er det satt en målsetting om å holde motorferdselen i 

nasjonalparken på et minimum, og gjennom dette gjøre nasjonalparken til en kilde for stillhet 

og naturopplevelser.  

 

I verneforskriftens pkt 6.3 er det gitt åpning for at det etter søknad kan gis dispensasjon for 

enkelte aktiviteter, men motorisert transport i forbindelse med Røde Kors sin 

kjentmannskjøring er ikke hjemlet her. Forvaltningsplanen gir imidlertid retningslinjer for 

Røde kors hjelpekorps sin aktivitet.  

Tillatelse til slik transport må da vurderes med hjemmel i den generelle unntaksparagrafen, § 

48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene), og søknader som 

skal behandles etter denne unntaksparagrafen skal vurderes strengt.  



 

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. 

 

 

Forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark sier om Røde kors hjelpekorps sin aktivitet: 

 Røde kors hjelpekorps (RKH) kan gis tillatelse i henhold til planer godkjent av 

            politimesteren. 

 Øvelsesaktivitet skal så langt mulig utføres utenfor Junkerdal nasjonalpark, og en skal 

            så langt som mulig er gjøre seg kjent i området på andre måter enn ved bruk av 

            snøscooter. 

 Kjentmannskjøring (øvelser) skal samordnes i fellesøvelser hvor de ulike hjelpekorps 

            (Saltdal og Sulitjelma) deltar. Øvelsen(e) skal koordineres av RKH-områdeleder. 

            Øvelsene bør holdes i områdene som er mest brukte og hvor det er mest sannsynlig at 

            det blir redningsaksjoner. 

 For kjentmannsturer kan det gis tillatelse til maks 3 snøscootere. 

 

Tilstedeværelse av Røde Kors Hjelpekorps vurderes som en trygghet i forbindelse med 

bruk av områdene til friluftsliv. Omsøkte aktiviteter, begrenset bruk av snøscooter til 

kjentmannskjøring og for innlegging av ruter på GPS vurderes som spesielle, nødvendige 

tilfeller. Ved denne avgjørelsen er politiets anbefalinger vektlagt.  

 

Når det gjelder antall snøscootere som kan benyttes ved de forskjellige turene gir 

forvaltningsplanen føringer om at det kan gis tillatelse til maksimalt 3 – tre snøscootere, en 

finner derfor ikke å kunne gi tillatelse til det omsøkte antallet snøscooter.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Innenfor Junkerdal nasjonalparken er det registrert flere sårbare dyre- og plantearter, bl.a. 

leveområder for rødlistede og sårbare viltarter, arter følsomme for forstyrrelse i leveområdet i 

perioden mars - juni. Økt ferdsel p.g.a sterk økning i snøscooterbruk på vårvinteren, vil være 

uheldig. I områder med sårbar vegetasjon kan også motorisert ferdsel på våren, med tynt 

snødekke og råtnende snø, utsette rabbevegetasjonen for slitasje. Motorisert ferdsel på våren 

med tynt snødekke og råtnende snø kan føre til slitasje på sårbar rabbevegetasjonen.  

 

Føre-var § 9 

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet, og et svært begrenset antall 

turer med snøcooter på godt snøføre i det omsøkte området vurderer en imidlertid til ikke å 

være i strid med verneformålet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Ferdsel med snøscooter i dette området er svært begrenset i utgangspunktet, og med de 

vilkårene som er satt med en avgrensning av området, sesong og antall turer vil scooterkjøring 

i dette omfanget i liten grad skade vegetasjonen og naturmangfoldet og ikke føre til for stor 

samlet belastning på de sårbare viltlokaliteten. 

 

De gitte begrensninger i antall turer, samt det spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med 

på å redusere eventuelle konflikter i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein. 

 

§ 11 -Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 - Miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder  



Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Med de vilkår som her er lagt inn i dispensasjonene vurderes denne transport til ikke å være i 

vesentlig strid med verneformålet, og mener derfor det kan gis dispensasjon for et begrenset 

antall turer. 

 

Vedtak 7: 

 

Sulitjelma Røde Kors har søkt om følgende områder og ruter for kjentmannskjøring: 

Junkerdal vest: Avgrenses av knekken i grensa ved Storforsdalen til Balddoaivi, ned til 

vestenden av Balvatnet, nasjonalparkgrensen langs Balvatnet opp til Jakobsbakken, 

Gjertrudfjellet – Storforsdalen. Trase Rosna over til Knallerdalen. Kart med veiledende 

traseer oversendt i e-post av 18.01.2012 fra hjelpekorpset. 

Junkerdal øst: følgende traseer inntegnet på kart oversendt i e-post av 18.01.2012: 

o Tjorvi-Mavas (Reinflyttarskaret) 

o Metskidalen 

o Kvæbliok - Sakariassbekken / Dorro 

o Dorro - Mellomvatn 

o Calaves – Valffarjohkdalen (Vassavagge) – Muorkihytta 

o Calaves – Kong Oscar - Turistløypa 

o Ydaln – Dorro nord 

o Skaitikjeften (Balvasshytta) – Argaladhytta 

 

Vurdering og begrunnelse  

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

Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

 

Formålet med vernet er: 

* 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. 

*Stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom 

utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv. 

* Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 

næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 

 

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Junkerdal nasjonalpark, jf. § 3, 

Pkt. 6.1 i verneforskriften. Motorferdsel kan komme i konflikt med følgende punkter i 

verneformålet: 

- skade eller slitasje på naturmangfoldet og vegetasjonen i området. 

- forstyrrelser i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse i forhold til rein. 

I forvaltningsplanen for nasjonalparken er det satt en målsetting om å holde motorferdselen i 

nasjonalparken på et minimum, og gjennom dette gjøre nasjonalparken til en kilde for stillhet 

og naturopplevelser.  

 

I verneforskriftens pkt 6.3 er det gitt åpning for at det etter søknad kan gis dispensasjon for 

enkelte aktiviteter, men motorisert transport i forbindelse med Røde Kors sin 

kjentmannskjøring er ikke hjemlet her. Forvaltningsplanen gir imidlertid retningslinjer for 

Røde kors hjelpekorps sin aktivitet.  



Tillatelse til slik transport må da vurderes med hjemmel i den generelle unntaksparagrafen, § 

48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene), og søknader som 

skal behandles etter denne unntaksparagrafen skal vurderes strengt.  

 

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. 

 

 

Forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark sier om Røde kors hjelpekorps sin aktivitet: 

 Røde kors hjelpekorps (RKH) kan gis tillatelse i henhold til planer godkjent av 

            politimesteren. 

 Øvelsesaktivitet skal så langt mulig utføres utenfor Junkerdal nasjonalpark, og en skal 

            så langt som mulig er gjøre seg kjent i området på andre måter enn ved bruk av 

            snøscooter. 

 Kjentmannskjøring (øvelser) skal samordnes i fellesøvelser hvor de ulike hjelpekorps 

            (Saltdal og Sulitjelma) deltar. Øvelsen(e) skal koordineres av RKH-områdeleder. 

            Øvelsene bør holdes i områdene som er mest brukte og hvor det er mest sannsynlig at 

            det blir redningsaksjoner. 

 For kjentmannsturer kan det gis tillatelse til maks 3 snøscootere. 

 

Tilstedeværelse av Røde Kors Hjelpekorps vurderes som en trygghet i forbindelse med 

bruk av områdene til friluftsliv. Omsøkte aktiviteter, begrenset bruk av snøscooter til 

kjentmannskjøring og for innlegging av ruter på GPS vurderes som spesielle, nødvendige 

tilfeller. Ved denne avgjørelsen er politiets anbefalinger vektlagt.  

 

Når det gjelder antall snøscootere som kan benyttes ved de forskjellige turene gir 

forvaltningsplanen føringer om at det kan gis tillatelse til maksimalt 3 – tre snøscootere, en 

finner derfor ikke å kunne gi tillatelse til det omsøkte antallet snøscooter.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Innenfor Junkerdal nasjonalparken er det registrert flere sårbare dyre- og plantearter. I 

området ved Fuglvatnet og sør-øst for Balvatnet, er det registrert leveområder for rødlistede 

og sårbare viltarter, og de aktuelle artene er følsom for forstyrrelse i leveområdet i perioden 

mars - juni. Økt ferdsel p.g.a sterk økning i snøscooterbruk på vårvinteren, vil være uheldig. I 

områder med sårbar vegetasjon kan også motorisert ferdsel på våren, med tynt snødekke og 

råtnende snø, utsette rabbevegetasjonen for slitasje. 

 

Føre-var § 9 

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet, og et svært begrenset antall 

turer med snøcooter på godt snøføre før påske vurderer en imidlertid til ikke å være i strid 

med verneformålet. Ferdselen i Fuglvatnet-området bør derfor ikke skje seinere enn i mars og 

før påske,  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Ferdsel med snøscooter i dette området er svært begrenset i utgangspunktet, to turer i området 

før påske og med de vilkårene som er satt med en avgrensning av området, sesong og antal 

turer vil scooterkjøring i dette omfanget i liten grad skade vegetasjonen og naturmangfoldet 

og ikke føre til for stor samlet belastning på de sårbare viltlokaliteten. 

 

De gitte begrensninger i antall turer, samt det spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med 

på å redusere eventuelle konflikter i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein. 



 

§ 11 -Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 - Miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder  

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Med de vilkår som her er lagt inn i dispensasjonene vurderes denne transport til ikke å være i 

vesentlig strid med verneformålet, og mener derfor det kan gis dispensasjon for et begrenset 

antall turer. 

 

Vedtak 8-10: Kjentmannsturer i regi av Bodø, Beiarn, Glomfjord og Saltdal Røde Kors 

hjelpekorps Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark m/tilliggende verneområder 

 

  Vurdering og begrunnelse  

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan 

landskapsvernområde ble etablert ved kgl.res. av 8. september 1989. Verneforskriftene 

forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

 

Formålet med vernet av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er å bevare et vakkert og 

tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der 

variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull. I tillegg skal nasjonalparken 

sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra 

til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske- og 

andre kulturminner. 

 

I utgangspunktet er det forbudt med all motorisert ferdsel innen Saltfjellet – Svartisen 

Nasjonalpark, Saltfjellet og Gåsvatnan landskapsvernområde, jf kap. IV, punkt 4.1 i 

verneforskriften for nasjonalparken og kap. IV, punkt 8 i verneforskriften for 

landskapsvernområdene. 

 

Forskriftene åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig motorisert 

transport til eksisterende hytter i området i perioden 1. mars- 30. april, jf kap. IV, punkt 4.3 

i verneforskriften for nasjonalparken og kap. VI, punkt 2 i verneforskriften for 

landskapsvernområdet. 

 

Begrunnelse 

Omsøkte aktivitet, begrenset bruk av snøskuter til transport av materiell og utstyr til 

turistforeningens hytter, er blant de tiltak som forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til.  

Fylkesmannen har også forståelse for at hyttene brukes som viktige utgangspunkt for 

friluftsliv. Omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt i antall, sted og tid, vurderes 

ikke til å være i strid med formålet med vernet av Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark eller 

Saltfjellet landskapsvernområde. 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble etablert ved kronprinsregentens resolusjon av 9. januar 

2004. 

 

I verneforskriftens pkt 6.3 er det gitt åpning for at det etter søknad kan gis dispensasjon for 

enkelte aktiviteter, men motorisert transport i forbindelse med Røde Kors sin 

kjentmannskjøring er ikke hjemlet her. Forvaltningsplanen fra 1990 gir ikke retningslinjer for 

Røde kors hjelpekorps sin aktivitet.  

 



Tillatelse til slik transport må da vurderes med hjemmel i den generelle unntaksparagrafen, § 

48 i naturmangfoldsloven (jf § 77 i samme lov og § 4 i verneforskriftene), og søknader som 

skal behandles etter denne unntaksparagrafen skal vurderes strengt.  

 

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. 

 

Tilstedeværelse av Røde Kors Hjelpekorps vurderes som en trygghet i forbindelse med 

bruk av områdene til friluftsliv. Omsøkte aktiviteter, begrenset bruk av snøscooter til 

kjentmannskjøring og for innlegging av ruter på GPS vurderes som spesielle, nødvendige 

tilfeller. Ved denne avgjørelsen er politiets anbefalinger vektlagt.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Innenfor Junkerdal nasjonalparken er det registrert flere sårbare dyre- og plantearter. I 

området ved Fuglvatnet og sør-øst for Balvatnet, er det registrert leveområder for rødlistede 

og sårbare viltarter, og de aktuelle artene er følsom for forstyrrelse i leveområdet i perioden 

mars - juni. Økt ferdsel på grunn av sterk økning i snøscooterbruk på vårvinteren, vil være 

uheldig. I områder med sårbar vegetasjon vil også motorisert ferdsel på våren med tynt 

snødekke og råtnende snø vil rabbevegetasjonen være utsatt for slitasje.  

 

Føre-var § 9 

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet, og et svært begrenset antall 

turer med snøscooter på godt snøføre før påske vurderer en imidlertid til ikke å være i strid 

med verneformålet. Ferdselen i Fuglvatnet-området bør derfor ikke skje seinere enn i mars og 

før påske,  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Ferdsel med snøscooter i dette området er svært begrenset i utgangspunktet, to turer i området 

før påske og med de vilkårene som er satt med en avgrensning av området, sesong og antal 

turer vil scooterkjøring i dette omfanget i liten grad skade vegetasjonen og naturmangfoldet 

og ikke føre til for stor samlet belastning på de sårbare viltlokaliteten. 

 

De gitte begrensninger i antall turer, samt det spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med 

på å redusere eventuelle konflikter i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein. 

 

§ 11 -Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 - Miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder  

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Med de vilkår som her er lagt inn i dispensasjonene vurderes denne transport til ikke å være i 

vesentlig strid med verneformålet, og mener derfor det kan gis dispensasjon for et begrenset 

antall turer. 
 

Saksopplysninger 

Vedtakene kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket 

er mottatt. Eventuell klage sendes igjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 

10, 8002 Bodø. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 



  

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Naturvernforbundet i Nordland 
Postboks 1447 
8602 Mo I Rana 
 
2008/2642 ARE-NP-MEL 01.07.2008 
423.5/18 
 

Sak om klage på tillatelse til øvelse- kjentmannskjøring innenfor 
Saltfjellet- Svartisen, Junkerdal og Rago nasjonalparker, Saltfjellet 
og Gåsvatnan landskapsvernområder og Storlia og Dypen 
naturreservater. 
 
Det vises til Deres klage av 19.februar 2008 på vedtak truffet av Fylkesmannen i Nordland vedrørende 
tillatelse til øvelse - kjentmannskjøring innenfor Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal og Rago 

nasjonalparker, Saltfjellet og Gåsvatnan landskapsvernområder og Storlia og Dypen naturreservater. 

Fylkesmannen har i sin behandling av klagen funnet å opprettholde sitt tidligere vedtak. I samsvar med 

forvaltningsloven § 33 er klagen derfor oversendt til Direktoratet for naturforvaltning for endelig 
avgjørelse i medhold av forvaltningsloven § 34. 

 

Bakgrunn for saken 
Fylkesmannen i Nordland ga i vedtak datert hhv. 09.01, 10.01, 13.01 og 14.01 Beiarn, Bodø, Fauske, 

Glomfjord, Saltdal og Sulithjelma Røde Kors Hjelpekorps tillatelse til kjentmannskjøring i ovennevnte 

verneområder i Nordland. Forut for de aktuelle tillatelsene har det vært møter mellom hjelpekorpsene, 

politiet og fylkesmannen hvor en har forsøkt å avdekke behovet og finne lokale løsninger for å 
imøtekomme behovene for det enkelte hjelpekorps. 

I begrunnelsen for de gitte tillatelsene er det vist til at tilstedeværelse av Røde Kors Hjelpekorps 

vurderes som en trygghet i forbindelse med bruk av områdene til friluftsliv. Det er i tillegg vist til at 
begrenset bruk av snøscooter til kjentmannskjøring og for innlegg av ruter på GPS vurderes som 

spesielle, nødvendige tilfeller, samt at det ved avgjørelsen er lagt vekt på anbefalinger fra politiet. 

Fylkesmannen har videre lagt til grunn at omsøkte tiltak med de vilkår som er stilt i de aktuelle 
dispensasjonene ikke vurderes å være i strid med verneformålet.   

 

Klagen 

Naturvernforbundet i Nordland påklaget vedtakene i klage av 19. februar 2008. Naturvernforbundet 
bestrider behovet for den aktuelle kjøringen og ber på denne bakgrunn om at tillatelsene trekkes 

tilbake. Det anføres i klagen at snøscooter i utmark skal begrenses til et minimum, jf. 

motorferdselloven. Det påpekes videre at denne lovens intensjoner også gjelder for områder vernet i 
medhold av naturvernloven. Videre pekes det på at de aktuelle tillatelsene i stor grad berører sårbare 

naturområder, bl. a gjennom tangering og nærhet til ynglelokaliteter/funksjonsområder for 

rødlistearter. Ferdselen skal også skje på en tid av året da potensialet for skadelig forstyrrelse er stort. 
Det bemerkes videre at øvelsesaktiviteter med snøscooter for hjelpemannskapene uten vanskeligheter 

kan skje utenfor områder underlagt vern i naturvernloven, og at eventuelle behov for 

kjentmannsbefaring i områdene uten større vanskelighet kan løses uten bruk av motorkjøretøyer og at 

det i de fleste tilfeller kan gjøres bedre av mannskaper til fots. Naturvernforbundet viser også til at 
Rana Røde Kors Hjelpekorps, som har et større ansvarsområde enn områdene på Saltfjellet, ikke ser 

nødvendigheten av øvelseskjøring og kjentmannsturer innenfor verneområdene og løser sine øvings og 

befaringsbehov på annen måte. Naturvernforbundet kan derfor vanskelig se fornuftige og faglige 
argumenter for at hjelpekorpsene i tilstøtende kommuner nord for Saltfjellet ikke skal kunne dekke 

sine øvingsbehov på tilsvarende måte.   

 

Forberedende klagebehandling 
Fylkesmannen i Nordland vurderte klagen i brev av 10. mars 2008. Fylkesmannen peker på at en for å 

finne løsninger for å imøtekomme hjelpekorpsenes behov for kjentmannskjøring i vernområdene, har 

tatt utgangspunkt i brev av 1. mars 1999 fra Direktoratet for naturforvaltning som trekker opp 



retningslinjene for hjelpekorpsenes aktiviteter i vernede områder. Det er i tillegg forsøkt å finne lokale 

tilpasninger. Fylkesmannen bemerker videre at hjelpekorpsene mener de har behov for to til tre turer 

langs de mest brukte traseéne hver sesong for å gjøre seg kjent med snøforholdene, terrenget og å 
oppdatere nye medlemmer. Salten politidistrikt mener det skisserte behovet ikke er urimelig.Det vises 

videre til at Helgeland politidistrikt har tatt kontakt med fylkemannen pr. telefon og bedt om å bli 

involvert i arbeidet siden deler av kjøringen berører deres distrikt. Helgeland politidistrikt har dessuten 
stilt spørsmål ved behovet for den aktuelle kjøringen. 

Fylkesmannen beklaget at Helgeland politidistrikt ikke har vært involvert, men bemerket videre at det 

er hjelpekorpsene og Salten politidistrikt som har ansvaret for at godkjenning innhentes fra riktig 

politidistrikt. Fylkesmannen påpekte videre at de punktene som går frem i klagen fra 
Naturvernforbundet har vært diskutert under prosessen mellom de involverte, og at det er tatt hensyn 

til disse forhold ved innvilgelse av søknadene. Fylkesmannen kan derfor ikke se at klagen inneholder 

nye opplysninger som gjør at vedtakene må vurderes på nytt og opprettholdt derfor sine tidligere 
vedtak. 

 

Direktoratets vurdering 
Klageinstansen kan etter forvaltningsloven § 34 prøve alle sider av saken ved klagebehandlingen 

herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Klageinstansen kan videre selv treffe vedtak i saken eller 

oppheve vedtak og sende saken tilbake til helt eller delvis ny behandling. 

I verneområdene og i utmark for øvrig er det et nasjonalt mål å begrense motorferdselen til et 
minimum. Verneområdene har derfor i de fleste tilfeller strengere regler for motorferdsel enn det som 

følger av motorferdselloven blant annet for å unngå forstyrrelser av dyrelivet og støy. Motorisert 

ferdsel utgjør et støyforurensingsproblem og står i klar kontrast til opplevelsen av naturens egne lyder. 
Verneforskriftene er imidlertid ikke til hinder for nødvendig motorferdsel ifm operativ 

redningstjeneste. Med redningstjeneste forstås vanligvis offentlig organisert innsats for å redde 

mennesker som følge av akutte ulykkessituasjoner. 

Verneforskriftene åpner videre for at det etter en nærmere vurdering kan gis tillatelse til 
øvingsvirksomhet som vurderes å være ”kjentmannskjøring”, jf. direktoratets brev til fylkesmennene 

1. mars 1999. Alle søknader om kjentmannskjøring bør vurderes med bakgrunn i områdets sårbarhet, 

hensynet til dyrelivet, sårbare naturtyper, områdets utstrekning, bruk av området til friluftsliv, 
utskifting av folk i hjelpekorpsene osb. Naturvernforbundet i Nordland har bedt om at tillatelsene til 

kjentmannskjøring trekkes tilbake, og mener at øvingsbehovet kan løses uten bruk av motorkjøretøyer 

i verneområdene. 
Av saksfremstillingen går det frem at det er avholdt møter mellom de involverte partene for å avdekke 

behovet for kjentmannskjøring for det enkelte hjelpekorps. Fylkesmannen har videre uttalt at de har 

vurdert dette behovet opp mot områdenes sårbarhet, bruk av området til friluftsliv, samt at det er 

foretatt endringer av traseér på grunn av yngleområder for rødlistearter som f.eks fjellrev for å ivareta 
hensynet til dyrelivet. Omfanget av den motoriserte ferdselen er i tillegg holdt på et minimum i 

forhold 

til hva hjelpekorpsene mener er forsvarlig. 
Direktoratet kan ikke se at det i saken er foretatt vurderinger i strid med verneforskriften, 

verneformålet eller øvrige retningslinjer. Det understrekes imidlertid at hovedregelen er at en skal 

gjøre seg kjent i aktuelle områder uten bruk av kjøretøy, og at all øvingsvirksomhet som kan legges 
utenfor et verneområde, skal foregå utenfor verneområdet. Det pekes videre på at hjelpekorpsene bør 

søke å samordne behovet for forberedende og forebyggende redningstjeneste, jf. vårt brev av 1. mars 

1999. 

Direktoratet legger til grunn at de aktuelle områdene er mye brukt i friluftssammenheng, og har 
forståelse for at det er viktig for hjelpekorpsene at de er godt kjent i områdene, og at de har et visst 

behov for å gjøre seg kjent med snøforholdene, terrenget og å oppdatere nye medlemmer ved bruk av 

kjøretøy. 
 

Vedtak: 

Fylkesmannen i Nordland sine vedtak av 09.01, 10.01, 13.01 og 14.01 2008 stadfestes. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre etter forvaltningsloven, jf. § 28. 



Sak 5/2012 Gåsvatnan landskapsvernområde - søknad om dispensasjon fra 

motorferdselsforbudet på bakgrunn av funksjonshemming – Berit Stolpen 
 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan 

landskapsvernområde, og skal behandle dispensasjonssøknader.  

I søknad av 06.12.2012 søker Berit Stolpen om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

Gåsvatnan landskapsvernområde, på bakgrunn av funksjonshemming.  

Vedtak 

Berit Stolpen, Røkland, gis med dette dispensasjon fra motorferdselforbudet i Gåsvatnan 

landskapsvernområde for bruk av snøskuter på snødekt mark, til begrenset persontransport 

grunnet  funksjonshemming, til og fra hytte ved Kvitbergvatnet, jf kap. IV, pkt. 7 i 

verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde. 

Dispensasjonen er hjemlet i kap. IX, jf. kap. VI, punkt 2 i forskriften for Gåsvatnan 

landskapsvernområde. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt. 

 Kjøring under opphold på hytta er forbudt. 

 Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

 Dispensasjonen gjelder for en (1) skuter, to (2) turer i perioden 1. januar – 30. april 

2012. 

 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager 

 Dispensasjonen gjelder mellom kl. 07.00-11.00 og mellom kl. 16.00-23.00. 

 Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. 

 Dispensasjonen, kart med inntegnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring 

og forevises ved kontroll. 

 

Utrykt vedlegg 

- Søknad av 06.12.2011 vedlagt legeerklæring. 

 

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt 

- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde, kgl. res. 8.september 1989 

- Naturmangfoldsloven 

 

Grunnlaget for avgjørelsen 

Dagens forskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde ble vedtatt ved kgl. res. av 8. september 

1989. Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 



Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert 

naturlandskap, herunder 

 Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv 

 de botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell 
 

I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 

landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende 

naturområde, som også inneholder mange samiske og andre kulturminner. 

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel innen landskapsvernområdet, jfkap. 

IV punkt 7 i verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde. I henhold til kap VI pkt. 2 

kan Midtre Nordland nasjonalparkstyre gi tillatelse til nødvendig transport til hyttene i 

området på vinterføre i mars og april. En slik dispensasjon er gitt til søkers hytte for 2011 og 

2012. 

Videre kan styret gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, 

samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i 

spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med vernet, jf kap. VIII i forskriften for 

landskapsvernområdet. 

 

Begrunnelse 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i utgangspunktet ikke mulighet til å gi dispensasjon 

framotorferdselforbudet utenom månedene mars-april. På grunn av funksjonshemninghar 

søker begrenset mulighet til å komme seg til hytta vinterstid uten bruk av skuter. Sekretariatet 

har vektlagt at tiltaket (bruk av snøskuter), har stor betydning for søker, samtidig som skadene 

i forhold til verneformålet er begrensa. 

Omsøkte tiltak vurderes derfor som et spesielt tilfelle, og med de gitte begrensinger i antall, 

sted og tid vurderes tiltaket ikke å være vesentlig i strid med verneformålet. 

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 

naturmangfoldlovens § 8 til 12: 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for 

verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt 

mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til 

slitasje. 

Føre-var § 9 

Hovedformålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og 

vakkert naturlandskap, herunder Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte 



underjordiske elv og de botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjellet. Føre-var-

prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen både 

mht antall skutre/turer som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil 

skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre 

for stor belastning på området. 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 

miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

På denne bakgrunn vurderes transport opp til hytta i perioden fram til og med 1.mai, ikke å 

være i vesentlig strid med verneformålet, og mener derfor det kan gis dispensasjon for et 

begrenset antall turer fram til 1.mai. 

Saksopplysninger 

Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter at dette 

vedtak er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

 

 





Sak 10/2012 – Midtre Nordland nasjonalparkstyre’s rapportering til Direktoratet for 

naturforvaltning  

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. Utfylte rapportskjema for styrets arbeid og oppsummering av dispensasjoner gitt 

i de fire nasjonalparkene for 2011 oversendes DN.  

 

2. Sekretariatet utarbeider forslag til årsrapport for 2011 til neste styremøte, med 

grunnlag i saksframlegget. 

 

 

 

Bakgrunn 

DN skriver i e-post datert 21.desember 2011 til Midtre Nordland nasjonalparkstyre: 

 

”Vedlagt følger som tidligere varslet skjema for rapportering av status, tiltak og vedtak for 

verneområdene i Excel-format. Hver forvalter/styre får et Excel-regneark for hvert styres 

ansvarsområder. Arket er bygd opp med én arkfane som skal fylles ut én gang årlig for hvert 

styre. Deretter følger én arkfane for hvert av verneområdene, der dispensasjoner m.v. skal 

fylles inn. Det er styret som er ansvarlig for rapporteringen, gjennom sine 

verneområdeforvaltere/sekretærer. 

 

Følgende punkter kan være til hjelp ved utfyllingen 

- der forvaltningsansvaret har blitt delegert til et styre i løpet av 2011, bør forvalteren 

sørge for at nødvendige opplysninger innhentes fra eller fylles inn av den tidligere 

forvaltningsmyndigheten (Fylkesmannen) 

- eldre tillatelser, men som er gitt for flere år av gangen og således gjelder for 2011, skal 

også tas med – også her fordres det bistand fra tidligere forvaltningsmyndighet 

- tillatelser som er gitt for flere verneområder må rapporteres for hvert enkelt verneområde 

(eks. motorferdsel gjennom flere områder) 

 

Direktoratet er inneforstått med at dette i enkelte områder kan være en omfattende 

arbeidsoppgave. Vi ber derfor om at rapportene sendes oss med kopi til Fylkesmannen innen 

1.3.2012. 
 

Det vil også gå ut brev om rapportering for nasjonalparker og andre store verneområder, der 

forvaltningsmyndigheten fortsatt ligger hos Fylkesmannen. 

 

Ta gjerne kontakt med undertegnede eller Øyvind Bonesrønning dersom dere har spørsmål 

knyttet til rapporteringen. 

 

P.S. Siden denne rapporteringen er ment å være årlig, vil det være til hjelp for den enkelte 

forvalter å lagre en kopi av arket som fylles ut fortløpende i 2012, for eksempel etter hvert 

styremøte. 

 

 



Midtre Nordland nasjonalparkstyre har mottatt skjema fra Direktoratet for naturforvaltning for 

rapportering av status, tiltak og vedtak for verneområdene underlagt Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre. 

Vedlagt utfylte skjema for styrets arbeid, samt et skjema for hver av de fire nasjonalparkene.  

 

Dataene er framskaffet ved gjennomgang av protokollene fra styremøter, arbeidsutvalgsmøter, 

samt ”mailmøter” i arbeidsutvalget i 2011. I tillegg er informasjon innhentet fra tidligere 

saksbehandlere hos fylkesmannen, samt årsrapporter fra oppsynet. Tilretteleggingstiltak 

utenom bestillingsdialogen skal rapporteres. Sekretariatet har imidlertid ikke fått kjennskap til 

at andre tiltak enn de som er finansiert gjennom bestillingsdialogen, er gjennomført i noen av 

de fire nasjonalparkene i 2011. 

Nedenfor er oppsummert tall for antall dispensasjoner gitt for 2011 i hver nasjonalpark. 

 

Sjunkhatten nasjonalpark 

Antall motorferdseldispensasjoner: 32 dispensasjoner; totalt 97 turer til hytter og 50 dager 

med ubegrenset antall turer til vedkjøring. 

Antall dispensasjoner gitt fra unntaksparagrafen (§4): 2 dispensasjoner for motorisert 

persontransport 

Brudd på verneregler: ingen registrert 

 

Rago nasjonalpark 

Antall dispensasjoner gitt fra unntaksparagrafen (§48 nml): 5 dispensasjoner for motorferdsel 

Brudd på verneregler: ingen registrert. 

 

Junkerdal nasjonalpark 

Antall motorferdseldispensasjoner: 20 dispensasjoner gitt for totalt 152 turer , pluss en 

dispensasjon med ubegrenset antall turer. 

Antall dispensasjoner gitt fra unntaksparagrafen (§48 nml): 8 dispensasjoner, hvorav 6 

dispensasjoner for motorferdsel og 2 dispensasjoner gitt til innsamling av planter og rydding 

av kratt. 

Brudd på verneregler: 2 anmeldelser for ulovlig motorferdsel, pluss 12 advarsler gitt for 

ulovlig motorferdsel. 

 

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark m/verneområder:  

Antall motorferdseldispensasjoner: 80 dispensasjoner gitt for totalt 646 turer. I Gåsvatnan 

LVO utgjør kjentmannsturene for Røde Kors ca. 20%, i Saltfjellet LVO ca. 50% og i 

Saltfjellet-Svartisen NP utgjør de ca. 60% av antallet gitte dispensasjoner til motorferdsel på 

snødekket mark. 

Antall dispensasjoner gitt fra unntaksparagrafen (§48 nml):13 dispensasjoner, hvorav 9 for 

motorferdsel og 2 for bygging av hytte og målestasjon 

Brudd på verneregler: Ingen registrert 

 

Storlia naturreservat: 

Antall motorferdseldispensasjoner: Ingen registrert 

Antall dispensasjoner gitt fra unntaksparagrafen (§48 nml):Ingen 

Brudd på verneregler: Ingen registrert 

 

 

I e-post av 18.01.2012 har DN informert om bakgrunnen for ønsket om en slik rapportering:  



”Rapporteringen på Excel-skjemaet er ment som en minimumsrapportering som DN og MD 

som overordnet miljøvernmyndigheter trenger for å holde oversikten over praksis og utvikling 

i alle store verneområder, på et nasjonalt nivå. ”  

 

DN presiserer videre at denne rapporteringen ikke er ment som en årsrapport, en slik rapport 

er frivillig å utarbeide for det enkelte styret, men regner med at de fleste styrene sannsynligvis 

vil være interesserte i å synliggjøre sitt arbeid på denne måten.  

 

Rapporten kan bygges opp rundt følgende tema: 

• Supplerer/oppsummerer tabellmessig rapportering 

• Kan i tillegg peke på: 

• Viktige erfaringer, utfordringer og forbedringspunkter (internt 

og eksternt) 

• Ressursbruk – tid, penger og prosess 

• Trusler og utvikling i verneområdene 

• Større prosjekt (bestillingsdialog og lignende) 

• Eksternt engasjement 

• Øvrige relevante tema  

 

En årsrapport kan gi en mer faglig vurdering av forvaltningsmessige utfordringer og gir styret 

en anledning til å reflektere over egen praksis med muligheter til å endre rutiner/kurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 16/2012 Retningslinjer for motorferdselssøknader om dispensasjon fra 

verneforskrift og motorferdselslov innenfor Midtre Nordland nasjonalparkstyrets 

geografiske virkeområde    

Forslag til vedtak: 

 

1. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ber om at mulighetene for et felles søknadsskjema 

for kommunene og MNNPS med tilhørende retningslinjer vurderes. Sekretariatet bes 

om å ta dette opp som tema på neste møte i administrativt kontaktutvalg 

2. Søknadsskjema for motorferdselssøknader med foreslått justering tas i bruk innenfor 

Midtre Nordland nasjonalparkstyrets geografiske virkeområde. Søknadsskjema legges 

ut på den nye nettsiden når den blir tilgjengelig og sendes berørte kommuner som gjør 

det tilgjengelig for søkere. Skjemaet erstattes av et nytt felles skjema forutsatt at 

kommunene og MNNPS blir enige om dette.  

 

Bakgrunn 

Denne saken har vært tatt opp tidligere av sekretariatet med formål å kvalitetssikre 

saksbehandlingen i saker hvor det søkes dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 

verneforskriftene i de områdene som forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Saken 

ble fremlagt for styret den 23.september 2011 i sak 46/2011. Saken ble den gang utsatt til 

neste styremøte. Saken ble tatt opp som drøftingssak 142/2011 i AU-møte 9.november. Saken 

har vært drøftet med kommunene i administrativt kontaktutvalg den 16.november 2011. 

Kommunene ønsket at saken ble sendt på høring til de ulike kommunene. Sekretariatet 

fremmet på bakgrunn av dette en ny sak for styret til styremøte 8.desember. Styret fattet 

følgende vedtak i sak 58/2011:  

”Midtre Nordland nasjonalparkstyre sender - forslag til retningslinjer for søknader om 

dispensasjon fra verneforskrift og motorferdselslov – ut på administrativ høring til 

kommunene med frist til 18. januar 2012”.    

Om forslaget til retningslinjer 

Sekretariatet har siden starten av den nye forvaltningsmodellen sett behovet for at det kommer 

på plass retningslinjer for behandling av motorferdselssøknader. Erfaringene som sekretariatet 

har gjort seg er at i flere saker har søker verken innhentet tillatelse fra grunneier eller søkt den 

aktuelle kommunen om dispensasjon fra motorferdselsloven selv om styret har stilt som 

forutsetning at disse tillatelsene skulle foreligge. Slike retningslinjer vil kunne bidra til å 

effektivisere den nye forvaltningen og kvalitetssikre saksbehandlingen.  

 

Sekretariatet mener det er viktig å få på plass retningslinjer med klare krav til søknad og 

saksbehandlingsrutiner. Dette blant annet for å sørge for at det blir lettere for søkere å klare å 

overholde de lover og regler som gjelder ved en dispensasjon. Dette vil også være en god 

service til brukerne som dermed får en lettere søknadsprosess. Slik det er i dag vil en 

dispensasjon til motorferdsel fort ta unødig lang tid, når den først skal behandles av Midtre 



Nordland nasjonalparkstyre, for så behandles av kommunen. Dette kan fort føre til at en 

motorferdselssøknad tar to måneder slik det er i dag. Ved å legge opp til et samarbeid med 

kommunene med en parallell saksbehandling, etter de ulike lover og regler vil 

saksbehandlingstiden kunne halveres.   

Sekretariatets forslag til retningslinjer for søknader og saksbehandlingsrutiner sammen med et 

forslag til søknadsskjema har vært sendt på høring. En del av forslaget går ut på at søknader 

går inn til kommunene i første omgang, for så videresendes med det samme til Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre for behandling. På denne måten vil en sikre seg at alle instanser 

behandler søknadene etter de respektive lovene. Dette vil også være lettere for søker å kunne 

forholde seg til.  

Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal behandle motorferdselssøknader i verneområdene 

etter verneforskrifter, naturmangfoldloven og forvaltningsplaner, mens kommunen må 

behandle samme sak etter motorferdselsloven og naturmangfoldloven.  

  

Innkomne uttalelser 

Det er mottatt høringsuttalelser fra Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn og Meløy kommune. 

Rana, Bodø og Rødøy kommune har ikke gitt innspill.  

Sørfold kommune:  

”Ordlyden i høringsdokumentets overskrift Søknadsskjema og innsending av søknad til 

kommunene, endres til Søknadsskjema og innsending av søknad til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre. 

Ordlyden i høringsdokumentets første ledd:  

Alle (privat personar, lag og organisasjonar, offentlege etatar) som har planar om 

søknadspliktige tiltak eller ferdsel i verneområdene, skal sende søknad om dispensasjon til 

den kommunen der tiltaket er planlagt,  

endres til: 

Alle (privat personar, lag og organisasjonar, offentlege etatar) som har planar om 

søknadspliktig ferdsel i verneområdene, skal sende søknad om dispensasjon til Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre, for behandling av søknad etter verneforskrift. 

Søknad om dispensasjon etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag sendes den aktuelle kommunen der kjøring skal finne sted. 

Øvrige ledd under overskriften Søknadsskjema og innsending av søknad til kommunene 

slettes. 

Overskriften Om kommunene sin videresending av søknadene, samt tekst under denne 

overskrift slettes. 

Øvrige tekst i høringsdokumentet beholdes. 



Begrunnelse for innsigelser/ merknader: 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsansvar etter verneforskrift for søknader 

om motorferdsel i nasjonalpark/ verneområde, og følgelig skal søknader sendes direkte til 

nasjonalparkstyret. 

Sørfold kommune behandler ikke søknader gjeldende for nasjonalpark/ verneområde før 

vedtak er fattet av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

Sørfold kommune ser det som mulig kilde til opphold og feil dersom søknader først skal gå 

gjennom kommunens postmottak, for så å videresendes til nasjonalparkstyret. Dette 

begrunnes med at postmottaket til en hver tid må holde seg orientert i forhold til hvilke 

søknader som berører nasjonalpark/ verneområde eller ikke. Feilføring av søknad vil kunne 

medføre unødig opphold av søknad, og saksbehandlingstid for søker forlenges unødig. I 

tillegg vil det her også være snakk om et kapasitetsspørsmål, hvor kommunens postmottak 

ikke er dimensjonert for oppgaver utover kommunale forvaltningsoppgaver. 

Sørfold kommune innførte høsten 2011 elektronisk søknadsskjema for motorferdsel. Dette for 

å standardisere denne type søknader, men også for lettere å være tilgjengelig for søkerne.  

Ved å innføre ytterligere nytt søknadsskjema, kun gjeldende for nasjonalpark/ verneområder, 

så innebærer det at en er tilbake på papirversjoner og økende arbeidsmengde for postmottak.” 

Sekretariatets kommentar: 

Hvis alt endres til Midtre Nordland nasjonalparksstyre, så forsvinner hele hensikten med 

retningslinjene. Sekretariatets utgangspunkt er å få på plass effektive rutiner med kort 

behandlingstid som resultat og samtidig sikre at søknadene behandles i samsvar med lover og 

forskrifter. Sørfold kommune har nå etablert elektronisk søknadsskjema og det åpner 

muligheter for forenklede rutiner. Gjeldende skjema som benyttes i kommunen er noe 

mangelfullt hva angår motorferdsel  i verneområder.  For MNNPS er det ikke avgjørende å ha 

et eget søknadsskjema og vi samarbeider gjerne med kommunen om å videreutvikle skjemaet 

slik at det dekker både kommunens og behovet for MNNPS. Målet må være elektroniske 

søknader slik at skanning av papirsøknader kun skjer unntaksvis. Merarbeidet for kommunen 

vil i en slik situasjon kun bestå i å videresende søknaden elektronisk til styrets postmottak. 

Til de foreslåtte endringene i teksten fra Sørfold så må det sies at  

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune:  

”Vi har følgende kommentar:  

Grunneiers tillatelse: I dispensasjonssaker som vedtas av Planutvalget er det tatt med i 

vedtaket at grunneiers tillatelse må innhentes av søker.  

Til retningslinjene: 

1) Fauske kommune har siden 2002 i motorferdselsforsøket og kommunestyret har 

vedtatt plan med tema motorisert ferdsel i utmark. Dette innebærer at kommunen 

behandler dispensasjonssaker etter Motorferdselsloven og Plan- og bygningsloven. I 

saker som behandles etter sistnevnte lov skal det innhentes uttalelser fra 

særlovsmyndighetene før det eventuelt innvilges dispensasjon.  

Nasjonalpark/verneområder i Fauske kommune ligger innenfor såkalte a-soner i 

motorferdselsplanen vår, dvs at i disse sonene er motorisert ferdsel ulovlig og at 

dispensasjonssøknader som gjelder disse områdene må behandles politisk i 

Planutvalget.  

2) De aller fleste søknadene om dispensasjon blir levert/sendt kommunene på papir. Når 

det er kommunene som skal videresende disse, må konvoluttene åpnes, søknaden 

skannes og så videresendes den både på papir og elektronisk. Dette virker nokså 

tungvint og innebærer en del ekstraarbeid for kommunene, samt at det må betales ny 

porto ved videresending. Når det gjelder søknader som kommunen mottar elektronisk, 

er dette ikke noe problem.  

3) Når det gjelder saksbehandlingen, så er det som tidligere nevnt, slik i Fauske 

kommune at alle søknader som skal behandles av Planutvalget, sendes til høring hos 

særlovsmyndighetene (Fylkesmannen i Nordland (miljøvernavd), 

Reindriftsforvaltningen og til Nordland Fylkeskommune) før det gjøres vedtak. Alle 

sakene som berører ferdsel i nasjonalparkene/verneområdene i Fauske må behandles 

politisk i og med at disse ligger i a-sone (forbudssone).  

Saksbehandlingen må kunne skje samtidig i kommunene og vedtak gjøres uavhengig 

av hverandre. Dersom kommunene må vente på at styret for verneområder har 

behandlet saken, er det en forutsetning at avgjørelse er delegert til en saksbehandler 

slik at saksgangen går fort. I Fauske har Planutvalget møte ca en gang pr mnd, og selv 

om en dispensasjonssøknad er ferdig forbredt hos oss, så kan den ikke behandles 

dersom det ikke foreligger vedtak fra styret for nasjonalparken, men må vente til neste 

møte. Dette kan lett bli meget lang behandlingstid.  

Utformingen av søknadsskjema er OK.”  

Sekretariatets kommentar: 

I Fauske kommune skal alle søknadene innenfor verneområdene behandles av Planutvalget og 

det er for disse sakene viktig med en koordinert behandling for å unngå lang 



saksbehandlingstid. Øvrige saker behandles administrativt i kommunen. Også for Fauske 

kommune synes målet å være elektroniske søknadsskjema og for MNNPS ville et skjema som 

kunne benyttes av begge forvaltningsmyndighetene være å foretrekke.  

Vi diskuterer nye rutiner med utgangspunkt i elektronisk distribusjon av saker mellom 

kommunen og MNNPS sitt postmottak hos fylkesmannen. Det betyr at vi ikke ser for oss 

tungvinte rutiner der brev må åpnes, skannes og så videresendes, men forutsetter at  

søknadene kan videresendes på e-post. Dispensasjonene gis også for en 4 års periode slik at vi 

i praksis snakker om et lavt antall søknader pr. år. 

 

Det kan ellers være behov for å kvalitetssikre i lag med kommunen om a-sonene i 

motorferdselsplanen er i samsvar med grensene for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Saltdal kommune:  

”Kommentar til deres retningslinjer.    

Tidligere har de som søker om dispensasjon i verneområder sendt søknad til de berørte 

kommuner, samt vernemyndighet. Det har ikke vært praksis at kommuner videresender 

søknader til andre kommuner eller vernemyndighet. Dette er ikke det største problemet og lar 

seg sikkert gjøre, selv om det medfører ekstra arbeide for de på postmottaket.  

Videre i retningslinjene skriver dere.  

Saksbehandling kan skje parallelt, men vedtak i saken kan ikke gjøres i kommunene før 

styret for verneområdene har gjort sitt vedtak. I saker som angår kjøring på vinter føre er 

ikke dette til noe problem, men i saker som angår søknad om kjøring på bar mark kan dette 

føre til lang ventetid for behandling i kommunen.  

Som vist i vedlagt møteplan i Saltdal kommune.  

Dersom Midtre Nordland Nasjonalparkstyre først skal behandle saken så må kommunen vente 

med å legge fram saken til neste formannskapsmøte, en kan da risikere at det er mange uker 

til neste formannskapsmøte. I verste fall så vil saker som blir behandlet av dere i juni ikke bli 

behandlet i Saltdal kommune før i slutten av august.  Dette til orientering.” 

Sekretariatets kommentar: 

Vi oppfatter det slik at kurante saker knyttet til motorferdsel på snødekt mark er delegert til 

administrasjonen i kommunen. Sekretariatet forventer også at dette blir praksis i MNNPS, 

dvs. at forvalterne delegeres beslutningsmyndighet i kurante saker. For å sikre en rask 

saksbehandling, vil foreslåtte rutiner gi kommunen muligheter til å fremme sine forventninger 

om behandlingstid overfor MNNPS. De store forsinkelsene oppstår i dag når søker fanger opp 

at en av betingelsene for dispensasjonen fra verneforskrift også er tillatelse fra grunneier og 

kommune.  

 

 



Beiarn kommune:  

”Vi har diskutert saken ved vår avdeling og mener at forslaget til retningslinjer er ryddig og 

greit. Blir det å gjennomføre som foreslått vil vi legge til rette for en best mulig 

saksbehandlingsflyt.”   

Sekretariatets kommentar: 

Kommunen sier ingenting om hvor langt en er kommet i arbeidet med å tilrettelegge 

elektroniske rutiner, men det bør ligge til rette for en god dialog rundt effektive og 

brukervennlige løsninger. 

Meløy kommune:  

Meløy kommune ved landbruksavdelingen uttaler i brev datert 16.januar: 

Vi har ingen merknader til det utsendte høringsforslaget, men vil gjøre oppmerksom på det 

vi antar er en forglemmelse: Under Saksbehandlingsrutiner 2. avsnitt bør det tas med at 

kommunene også skal behandle etter Naturmangfoldsloven. 

 

Sekretariatets kommentar: 

Viktig presisering fra kommunen. I en videre dialog avklares mulighetene for felles bruk av 

elektronisk skjema. 

 

Vurdering 

Flere av kommunene henviser til at saker må behandles og vedtak fattes uavhengig av 

nasjonalparksstyret for at det ikke skal ta unødig lang tid. Hvis kommunene skal vente til 

styret har fattet sitt vedtak vil dette fort kan ta meget lang tid.  

 

I dag er det slik at kommunen kan ikke fatte vedtak før nasjonalparkstyret har fattet sitt 

vedtak. I DN’s rundskriv ”Forvaltning av verneforskrifter” side 4 står det følgende: 

 

”Normalt vil verneforskriftene ha strengere bestemmelser om bruk og tiltak i et verneområde 

enn det som gjelder etter annet lovverk. Det er derfor slik at en søknad om dispensasjon skal 

behandles av forvaltningsmyndigheten for verneområdet før den evt. blir behandlet etter 

annet regelverk, jf. naturmangfoldloven § 48 3. ledd”. 

 

Kommunen kan derfor ikke gjøre sitt vedtak før styret, det er nettopp derfor det er tatt med i 

retningslinjene. Hvis kommunene har gjort disse vedtakene før styret, har en ikke fulgt loven.  

Slik det er i dag kan en søknad fort ta 2 måneder eller lengre tid for en søker å få svar på.  

 

De innkommende uttalelsene viser litt ulike holdninger i kommunene samtidig som innspill 

mangler fra 3 av kommunene. Sekretariatet anbefaler at retningslinjer og utvikling av felles 

skjema settes på dagsorden i den videre dialog med kommunene og tas opp som tema i 

administrativt kontaktutvalg. 

 

Søknadsskjemaet bør vedtas for Midtre Nordland nasjonalparkstyrets virkeområde. Det bør 

imidlertid strykes en del tekst der kommunene er nevnt. I tillegg bør punktet med teksten 



søknader må sendest inn senest 4. uker før løyvet skal tas i bruk strykes da 

saksbehandlingstiden fort kan bli en del lengre.  

 

 

Konklusjon 

 

På bakgrunn av innkommende og manglende uttalelser fra berørte kommuner vil det være 

mest naturlig at forslaget om retningslinjer for motorferdsel bearbeides videre i samarbeid 

med kommunene. En bør bl.a. avklare hvorvidt kommunene i lag med sekretariatet kan 

utvikle et felles skjema som ivaretar både kommunens og MNNPS sitt behov.  

 

Inntil dette er avklart, bør ”Forslag til søknadsskjema for motorferdselssøknader innenfor 

Midtre Nordland nasjonalparksstyre” vedtas. Skjemaet må endres med at følgende tekst 

strykes:  

 

Søknaden skal sendest til den kommunen der transporten skal gjennomføres. Dersom 

transporten går gjennom flere kommuner, er det nok å sende søknaden til en av kommunene.  

Søknaden vil først bli saksbehandlet av den interkommunale forvaltingsstyresmakten for 

verneområdene etter naturmangfoldsloven, verneforskriften for det aktuelle området og 

gjeldende forvaltingsplaner dersom slike er utarbeidet. Søknaden vil samtidig bli 

saksbehandlet av den aktuelle kommunen etter naturmangfoldloven, lov om motorferdsel i 

utmark og islagte vassdrag og kommunale retningslinjer. 

 Søknader må sendest inn senest 4. uker før løyvet skal tas i bruk.  

 

 

Vedtaket sendes berørte kommuner. Andre berørte parter skal ha kopi av vedtaket. Forslag til 

kopimottakere:   

- Statskog Fjelltjenesten   

- Statens naturoppsyn, Bodø 

- Reindriftsforvaltningen i Nordland 

- Fylkesmannen i Nordland 

- Direktoratet for naturforvaltning 

- Naturvernforbundet i Nordland 

 

Ronny Skansen  

Nasjonalparkforvalter 

Trykt vedlegg: 

Forslag til søknadsskjema for motorferdselssøknader i verneområdene for Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre. 

 

Retningslinjer for motorferdselssøknader for Midtre Nordland nasjonalparksstyre  

 

 

 



Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:  

- Forskrift om forvaltning av verneforskrifter, rundskriv november 2001. Revidert 

februar 2010     

- Naturmangfoldloven 

- Sak 46/2011 styremøte 23.september 2011 

- Protokoll sak 142/2011 AU-møte 9.november 2011 

- Referat fra møte 16.november med administrativt kontaktutvalg 

- Sak 58/2011 styremøte 8.desember 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
Retningslinjer for motorferdselssøknader i verneområdene for Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre  

 

Søknadsskjema og innsending av søknad til kommunene 

 

Alle (privat personar, lag og organisasjonar,  offentlege etatar) som har planar om 

søknadspliktige  tiltak eller ferdsel i verneområdene, skal sende søknad om dispensasjon til 

den kommunen der tiltaket er planlagt.  

Dersom søknaden gjelder flere kommuner ( motorisert ferdsel som krysser 

kommunegrensene), er det nok å sende søknaden til en av kommunene. Vedkommende 

kommune må da videresende søknaden til Midtre Nordland nasjonalparkstyre og de andre 

kommunene søknaden omfatter.   

Når søknader ved feil blir sendt direkte til Midtre Nordland nasjonalparkstyre i steden for til 

kommunen, må disse sendes straks videre til den aktuelle kommune.  

Dersom ferdselen ikke er søknadspliktig men meldepliktig, skal det sendest melding til 

forvaltingssekretariatet for Midtre Nordland. Kommer slike meldinger direkte til kommunene, 

må de videresende beskjeden umiddlelbart.  

Midtre Nordland nasjonalparkstyre sørger for at det blir sett inn annonser i regional- og 

lokalaviser med informasjon om framgangsmåten ved dispensasjonssøknader og søknadsfrist 

når ein vurdere dette som nødvendig. Slike annonser skjer i samråd med kommunene. 

 

Søknadsskjema om  motorferdsel skal vere tilgjengelig i alle kommuner med verneområde 

administrert av nasjonalparkstyret. Søknadsskjemaet skal vere tilgjengelig og søkbart på 

heimesida til Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Link til skjemaet skal vere tilgjengelig på 

heimesiden til kommunene. Kommunene og forvaltingssekretariatet skal og ha papirversjoner 

av søknadsskjema tilgjengelig for de som ønsker det.  
 

 

Om kommunene sin videresending av søknadene 

Postmottaket i hver kommune tar mot søknadene og videresender de straks elektronisk til 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

 

Disse skal sendest til: postmottak@fmno   



Saksbehandlingsrutiner for motorferdselssøknader til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre og kommunene 

 

Søknadar om dispensasjon til motorferdsel  i verneområdene behandles av Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre etter naturmangfoldsloven, verneforskriftene og forvaltningsplanene. 

Kommunene må behandle de samme søknadene etter Lov om  motorferdsel i utmark og på 

islagte vassdrag. 

Saksbehandlingen kan skje parallelt, men vedtak i sakene kan ikke gjørest i kommunene 

før styret for verneområdene har gjort sitt vedtak.  

Rutiner for saksbehandlere   

 

Straks vedtak er gjort i ei sak, sender nasjonalparkforvaltarene kopi av vedtaket/protokollen til 

kommunene. 

Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre sender svarbrev til hver enkelt søker så 

snart vedtak er gjort. Kommunene må sende svarbrev til søkerne på egne vedtak.   

Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre sørger for at kopi av alle 

vedtak/protokoller i nasjonalparkstyret blir sendt til alle som skal ha det . Kommunene må 

selv sende kopi av egne vedtak til aktuelle kopimottakerer. Kommunene sender kopi av 

vedtak gjort av kommunen til sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre.    

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 22 – 2012  Gåsvatnan landskapsvernområde – Søknad om ekstratur for transport 

av ved til Bodø jeger- og fiskeforenings hytte ved Tverrbrennvatnet  

Viser til søknad av 20.01.2012 fra Bodø jeger- og fiskeforening for å få dispensasjon for 

motorisert transport av 15 sekker ved snarest mulig til hytta ved Tverrbrennvatnet på 

Beiarfjellet, slik at de slipper å stenge hytta. Hytta har vært besøkt mye i året som er gått og er 

nå tom for ved. 

 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan 

landskapsvernområde, og skal behandle dispensasjonssøknader. 

 

Forslag til vedtak 

Bodø jeger- og fiskerforening v/ Per-Ivar Olsen  gis dispensasjon fra kap. IV, pkt 7 i 

verneforskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde for transport av ved med snøscooter til 

foreningens hytte ved Tverrbrennvatn 1 – en dag i løpet av januar/februar. Dispensasjonen 

gis etter §48 nml  (jf § 77 i samme lov og kapittel VIII verneforskriften for 

landskapsvernområdet). 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for 1 - en dag i løpet av januar eller februar 2012, og det antall 

turer som er nødvendig for å transportere nødvendig ved til hytta.  

- Transporten skal skje i løpet av en ukedag, utenom helgedagene lørdag og søndag. 

- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. 

- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved 

kjøring og forevises ved kontroll.  

 Kjørebok skal føres før hver tur, og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 

8002 Bodø etter endt dispensasjonsperiode og senest 01.08.12. 

 Det skal gis beskjed til Statskog Fjelltjenesten i forkant av transporten. Kontaktperson 

er Kristian Sivertsen, tlf: 98842329. 

 

Utrykt vedlegg 

- Søknad i e-post av 20.01.2012. 

 

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt 

- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde  

- Naturmangfoldsloven 

 

Bakgrunn 

 

Bodø jeger- og fiskeforening har behov for å få transportert ved snarest mulig opp til sin hytta 

ved Tverrbrennvatnet på grunn av at hytta mangler ved, og dette kan medføre at hytta må 

stenges for utleie. 

 

 



Grunnlaget for avgjørelsen 

Gåsvatnan landskapsvernområde ble etablert ved kgl. res. av 8. september 1989. 

Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert 

naturlandskap, herunder 

- Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv 

- De botaniske meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell 

 

I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 

landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende 

naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner. 

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Gåsvatnan landskapsvernområdet, 

jf verneforskriftens kapittel IV, punkt 7. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til 

nødvendig transport til hyttene i området på vinterføre i mars og april, jf verneforskriftens 

kapittel VI, punkt 2. Tillatelser til motorisert transport utover mars og april må gis i henhold 

til den generelle dispensasjonsbestemmelsen, § 48 i naturmangfoldsloven. 

Vedtak om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde er hjemlet i naturvernloven. Den 1. juli 

2009 trådte naturmangfoldloven i kraft og naturvernloven ble opphevet, men verneforskrifter 

vedtatt i medhold av den gjelder inntil Kongen bestemmer noe annet, jf naturmangfoldloven § 

77 første punktum. I de tilfelle det søkes om dispensasjon etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriftens kap.VIII, skal disse vurderes etter 

naturmangfoldlovens dispensasjonsbestemmelse, jf nml § 48. Verneforskriftens generelle 

dispensasjonsbestemmelse er satt ut av kraft.  

I naturmangfoldloven § 48, pkt 1, fastslås det at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra 

et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 

verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser gjør det nødvendig.  

Begrunnelse 

Hovedformålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og 

vakkert natur og kulturlandskap. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da 

dette kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. 

Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på 

vegetasjonen med hensyn til slitasje.  

Det er også et mål for forvaltningen å minimalisere den motorisert ferdselen i området, og 

Bodø jeger- og fiskerforening har allerede fått innvilget dispensasjon for transport av utstyr til 

hytta i mars og april 2012. En finner imidlertid at dette er en spesielle situasjonen, da det er 

nødvendig med ved på hytta for at den skal kunne brukes av folk som vil på tur i området 

vinterstid. Dette gjøres både enklest og mest miljøvennlig med snøscooter på vinteren.  



Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 

naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt begrensinger 

på ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil 

scooterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. Vi vurderer det heller ikke til at 

denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor samlet 

belastning på økosystemet. 

Nasjonalparkstyret  vurderer omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt, til ikke å være i 

strid med formålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde, og mener derfor det kan 

gis dispensasjon. 

Saksopplysninger 

Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 

vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

 

Hanne Etnestad 

nasjonalparkforvalter 



 

 

 



Sak 23 – 2012   Junkerdal nasjonalpark - Søknad dispensasjon motorisert transport til 

hytte ved Øvre Rosna - Johan Karbøl 

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Junkerdal nasjonalpark, jf 

§6 i verneforskriftene, og skal behandle dispensasjonssøknader.  

I søknad av 18.01.2012 søker Johan Karbøl, Fauske om å få transportere varer og utstyr med 

snøskuter til sin hytte ved Øvre Rosna i Junkerdal nasjonalpark.  
 

 

 

 



Forslag til vedtak 

Bjørg og Johan Karbøl, Fauske gis dispensasjon fra § 3, pkt. 6.1 i verneforskriften for 

Junkerdal nasjonalpark for begrensa bruk av snøskuter på snødekt mark til frakt av varer og 

utstyr til privat hytte ved Øvre Rosna, hjemlet i verneforskriftens §3, pkt. 6.3, bokstav c.  

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og inntil 6 turer pr. år for transport av 

varer og utstyr til hytta. 

- Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å 

skade vegetasjonen og fram til 1. mai i årene 2012 - 2015. 

- All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt. 

- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge. 

- I november, desember, januar og februar gjelder dispensasjonen mellom 07.00 og 

23.00. I mars 

og april gjelder dispensasjonen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00. 

- Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager. 

- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne. 

- Dispensasjonen, kart med inntegnet trase og utfylt kjørebok skal tas med ved 

kjøring og forevises ved kontroll.  

- Vedlagte kjørebok skal føres før hver tur, og 

sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø etter endt 

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015. 

 

Trykt vedlegg 

- Søknad 18.01.2012. 

 

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt 

- Verneforskrift for Junkerdal nasjonalpark  

- Naturmangfoldsloven 

- Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark 

 

Grunnlaget for avgjørelsen 

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

Verneforskriften forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

 

Formålet med vernet er: 

 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. 

 

Stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom 

utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv. 

 

* Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 

næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 

 

I utgangspunktet er det forbud mot all motorisert ferdsel i Junkerdal nasjonalpark, jf. § 3, 

Pkt. 6.1 i verneforskriften, men nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon til bruk av 



beltekjøretøy på vinterføre for transport av varer og materialer til hytter, jf. 

verneforskriftens § 3, pkt. 6.3 bokstav c. 

 

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. 

 

Begrunnelse 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet, og kan komme i konflikt med 

følgende punkter i verneformålet: 

- skade eller slitasje på naturmangfoldet og vegetasjonen i området. 

- forstyrrelser i forhold til naturopplevelsen og forstyrrelse i forhold til rein. 

 

Å kunne transportere ved, materialer, verktøy, forbruksartikler og diverse annet fram til hytta 

er nødvendig for å kunne drifte og bruke den gjennom året. Dette gjøres både enklest og mest 

miljøvennlig med snøskuter på vinteren. 

Nasjonalparkstyret mener at omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt i antall, sted og 

tid, vurderes til ikke å være i strid med formålet med vernet av Junkerdal nasjonalpark. De 

innvilgede seks turene gjelder for hytta. 

 

Forvaltningsplanen gir retningslinjer for dispensasjonspraksisen, her åpnes det for å gi 

tillatelse til transport til hytter fra marka er snødekt og til og med 1.mai.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Nasjonalparkstyret vurderer et svært begrenset antall turer på snøføre med snøcooter til ikke å 

være i strid med verneformålet. 

 

Føre-var § 9 

Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet, det er derfor lagt begrensinger 

på ferdselen mht en avgrensning av sesongen, et begrenset antall turer og avgrensning av 

tidspunkt på døgnet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring i dette omfanget i liten grad skade vegetasjonen og 

naturmangfoldet. 

Vi vurderer det heller ikke til at denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området 

vil medføre for stor samlet belastning på økosystemet. 

 

De gitte begrensninger i antall turer og begrensinger i kjøretid i løpet av døgnet, samt det 

spesielle vilkåret i forhold til rein vil være med på å redusere eventuelle konflikter i forhold 

til naturopplevelsen og forstyrrelse av rein. 

 

§ 11 -Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 - Miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder  

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

På denne bakgrunn vurderes transport opp til hytta i perioden fram til og med 1.mai, ikke å 

være i vesentlig strid med verneformålet, og mener derfor det kan gis dispensasjon for et 

begrenset antall turer fram til 1.mai. 

 

 

 



Saksopplysninger 

Avgjørelsen er fattet med hjemmel i § 3, punkt 6.3 bokstav c, jf. § 6 i verneforskriften for 

Junkerdal nasjonalpark. 

 

Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen er tre uker etter 

at dette vedtak er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre. 

 
Hanne Etnestad 
nasjonalparkforvalter 
 
 
 
 



 


