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Junkerdal nasjonalpark – Dispensasjon for bruk av snøskuter til
hytte ved Beritvatn - Cato Johansen - Elisabeth Angler Johansen Patrick Angler Johansen - Grethe Angler Johansen
Cato Johansen, Elisabeth Angler Johansen, Patrick Angler Johansen og Grethe Caroline
Angler Johansen, Rognan gis dispensasjon til begrenset bruk av snøskuter på snødekt mark
for frakt av varer og utstyr fra nasjonalparkgrense til privat hytte ved Beritvatnet.
Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriftens §3 pkt 6.3, bokstav c.
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 All kjøring utenom angitte formål og løype inntegnet på kart er forbudt.
 Dispensasjonen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å
skade vegetasjon og fram til 20. april.
 Dispensasjon er gyldig fra høsten 2019 – 20. april 2023.
 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 16.0023.00.
 Langfredag og 1. påskedag er skuterfrie dager.
 Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter og det antall turer som trengs for
nødvendig frakt av utstyr.
 Antallet turer er begrenset til 6 turer pr. vintersesong.
 Dispensasjonen gjelder kun transport av utstyr og varer.
 Hvis det er rein i området, skal det tas 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, Nordland nasjonalparksenter, Storjord, 8255 Røkland etter endt
dispensasjonsperiode.

Nasjonalpark

Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago

Naturreservat

Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og Junkerdalsura

Landskapsvernområde

Saltfjellet og Gåsvatnan

Bakgrunn
Cato Johansen, Elisabeth Angler Johansen, Patrick Angler Johansen og Grethe Caroline
Angler Johansen Rognan søkte den 20.05.2019 om tillatelse til motorisert transport av utstyr,
varer og brensel til sin hytte ved Beritvatn innenfor Junkerdal nasjonalpark
Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Junkerdal nasjonalpark, jf. §
6 i verneforskriftene, og skal behandle dispensasjonssøknader. I styresak 33/2013 den
18.02.2013 ble sekretariatet delegert myndighet i kurante saker. Dette er saker hvor det
regelmessig behandles tillatelser etter verneforskriftenes spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser som vedrører ferdsel.
Junkerdal nasjonalpark ble etablert ved kronprinsregentens res. av 9. januar 2004. Formålet
med vernet er:
 Bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med
økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt
viktig er det unike plantelivet.
 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, men
nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon til bruk av beltekjøretøy på vinterføre for transport av
varer og materiell til hytter.
Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12.
Vurdering
Motorferdsel er i utgangspunktet ikke tillatt i Junkerdal nasjonalpark da dette kan medføre
skade eller slitasje på naturmangfoldet og vegetasjonen i området, og forstyrrelser i forhold til
rein og naturopplevelsen for turgåere i området. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i
et begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.
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.
Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet, det er derfor lagt
begrensinger på ferdselen med hensyn til antall turer og tidspunkt på døgnet.
Av distriktsplan for Balvatn reinbeitedistrikt, vedtatt på årsmøte 18. juni 2018 fremgår det at
kjøring til hytter som ligger i områdene Dorro, Fuglvatnet, Rosna, Beret, Tjorris og
Villumsvatnet bør være forbudt etter 20. april, av hensyn til kalvingen i området.
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Forvaltningsmyndighet har i samråd med Saltdal kommune hensyntatt dette med et vilkår om
at kjøringen må skje før 20. april i dette området.
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 de spesielle
vilkår i forhold til rein vil være med på å redusere eventuelle konflikter i forhold til
naturopplevelsen og forstyrrelse av rein.
Konklusjon
På denne bakgrunn vurderes omsøkte tiltak ikke å være i vesentlig strid med verneformålet,
og at kravet for å kunne gi dispensasjon er oppfylt.
Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
- Verneforskrift for Junkerdal nasjonalpark
- Naturmangfoldsloven
- Forvaltningsplan for Junkerdal nasjonalpark

Med hilsen
Oskar Nyheim Pettersen
Nasjonalparkforvalter
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
Kopi til:
Fauske kommune
Fylkesmannen i Nordland
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske
Balvatn reinbeitedistrikt v/ Per Olof Blind
Saltdal kommune
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