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Underretning om vedtak om opprettelse av Sjunkhatten nasjonalpark/Dávgga
suoddjimpárkka i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner

Fylkesmannen i Nordland vil med dette bekjentgjøre at Kongen i statsråd 5. februar 2010
vedtok verneplan for Sjunkhatten nasjonalpark i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i
Nordland fYlke.

Sjunhatten nasjonalparkIávgga suoddjimpárkka er opprettet med hjemmel i Lov om

forvaltning av naturens mangfold, heretter kalt iiaturmangfoldloven, vedtatt 19. juni 2009
med ikafttredelsesdato 1. juli 2009.

Forskrfter og kart over verneområdene er vedlagt denne utsendingen og kan i tilegg ms
ved henvendelse til kommunene eller Fylkesmanen. Forskrifter for verneområdene kan
også lastes ned fra www.lovdata.no. Kart og informasjon er også tilgjengelig i
ww.naturbase.no. Foredraget til kongelig resolusjon ligger på Miljøverndeparementets
internettsider www.miljo.no.

Dette brevet er sendt alle som er greiere i verneområdet, fYlkeskommunen, kommunene
og andre.lokale/regionale instanser og interessegrpper samt alle som har hatt saken på
lokal høring. Vedtaket anonseres også i Avisa Nordland og Saltenposten. Hvilke gårds- og
brusnummer som er berørt av vernet framgår av § L i verneforskriften.

I henhold til § 7 i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark/Dávgga suoddjimpárkka
heter det at Direktoratet for naturforvaltning (DN) skal fastsette hvem som skal være
forvaltningsmyndighet etter forskriften. I brev av 15.02.10 har DN delegert
forvaltningsmyndigheten til Fylkesmanen i Nordland intil videre. Det er ventet at ny
forvaltningsordning med lokal forvaltning vil være på plass i løpet av året, ved at
Miljøverndepartementet vedtar opprettelse av et eget nasjonalparkstyre for Sjunkatten
nasjonalpark. Nærmere informasjon om dette vil komme når ordningen er på plass. Inntil
videre er det altså Fylkesmanen som har forvaltningsmyndigheten og som skal kontakes i
forbindelse med spørsmål og eventuelle tiltak.

Kommunene
Kommunene skal oppbevare verneforskrifter og kar, jfr. verneforskriftenes § 1. Digitale
grenser for verneområdene er vedlagt i SOSI-format på medfølgende CD. På CDen finnes
også vernekaret i pdf-format.
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Fylkesmannen ber om at grensene inarbeides i saksbehandlingen i kommunene og i
kommuneplanens arealdel ved førstkommende revisjon. Tiltak inenfor grensene av
verneområdene som er begrenset av verneforskriftene skal behandles av
forvaltningsmyndigheten i tilegg til ordinær behandling etter gjeldende lovverk. Det
anbefales at behandling etter verneforskriften skjer før kommunal behandling da
verneforskriften i de fleste tilfeller vil være den mest restriktive.

Grunneiere
Berørte gårds- og bruksnummer (gn/bnr) i de ulike kommunene er gjengitt i § 1 i
verneforskriftene (se vedlegg). Miljøverndepartementet vil sørge for at vedtaket tinglyses
på vedkommende gnr/bnr.

Vi gjør oppmerksom på at verneforkriften gjelder i tilegg til annet lovverk og at det derfor
kan være nødvendig med tilatelse både etter verneforskriften og etter for eksempel plan- og
bygningsloven eller motorferdselloven før tiltak eventuelt kan gjennomføres. Dersom ike
anet er nevnt i verneforskriften gjelder lakse- og inlandsfiskeloven, viltloven og
motorferdselloven.

Erstatning
Stortinget vedtok ny natunangfoldlov i 2009 (Lov av 19. juni 2009 nr. 100omforvaltning
av naturens mangfold) som erstatning for den tidligere naturernloven. Loven i sin helhet
kan leses på ww.lovdata.no. Erstatning ved opprettelse av Sjunkatten
nasjonalpark/Dávgga suoddjimpárkka reguleres av natunangfoldlovens § 50:

§ 50. (erstatning til eiere og rettighetshavere i verneområder)
En eier eller rettighetshaver i eiendom som helt eller delvis blir vernet som nasjonalpark,

landskapsvernområde, naturreservat, biotopvernområde eller marint verneområde, har rett til
erstatningfra statenfor økonomisk tap når et vern medfører en vanskeliggjøring av igangværende
bruk. For bruk som trenger tilatelse fra offentlig myndighet, gjelder retten til erstatning bare hvis
tillatelse er gitt før det er foretatt kunngjøring etter § 42.

Når vilkårene etter første ledd er oppfylt, fastsettes erstatningen for tap i igangværende bruk i
samsvar med utmålingsreglene i loy 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom
(ekspropriasjonserstatningslova). Ved anvendelsen av nevnte lov § 10 er det tidspunktet for
vernevedtaket som skal legges til grunn.

Kongen fastsetter ved forskrif hva som regnes som igangværende bruk for virksomhet i
henhold til

a) utvinningstillatelse etter lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet
(petroleumsloven),

b) utmål etter lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk (bergverksloven),
c) mineralloven.

Som det fremgår av bestemmelsen, har greiere og rettighetshavere krav på erstatning
når et vernevedtak medfører økonomisk tap som følge av at en igangværende bru blir

vanskeliggjort. Restrikjonsnivået for verneområdet fremgår av verneforskriften for det
enkelte område. Som igangværende bruk regnes den bru som fakisk foregår på

vernetidspunktet, i motsetning til bru som har opphørt eller ike kommet i gang. Hva som
skal betraktes som vanskeliggjøring og en selvstendig igangværende bruk, i motsetning til
bru som bare er ledd i anen bru, må imidlertid avgjøres konket. For skogbruks-
virksomhet er kravet til erstatnig oppfYlt hvis det er saisynlig at grueier/

rettighetshaver vile ha drevet skogbruk med økonomisk overskudd på det vernede areal
dersom vernet ike hadde kommet.
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Vi gjør oppmerksom på at retten til erstatiiing for restriksjoner på brusendring som krever
offentlg tilatelse (feks hyttebygging, kraftutbygging 0.1), kun gjelder hvis slik
tilatelse var gitt før det ble kungjort oppstar av verneplanarbeidet.

Fastsettelse av erstatning
§ 51. (fremgangsmåten ved fastsetting av erstatning)

Staten skal senest ett år etter at vernevedtaket ble truffet, gi tilbud om erstatning etter § 50 til en
eier eller rettighetshaver som har fremsatt skriflig krav om dette innen fire måneder fra
vernevedtaket. Departementet kan forlenge fristen og kan også gi oppfriskning for oversittelse av
fristen. Bestemmelser i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
om oppfriskning gjelder så langt de passer.

Blir tilbudet ikke akseptert, kan eier eller rettighetshaver senest seks måneder etter at det ble
gitt, sette frem krav for fylkesmannen om at staten begjærer rettslig skjØnnfor tingretten til
fastsetting av erstatning etter § 50.

Skjønnet holdes etter reglene i lov 1. juni 1917 nr. 10m skjØnn og ekspropriasjonssaker
(skjønnsprosessloven) og reglene i dette ledd. Tingretten kan gi oppfriskning for oversittelse av
fristen i annet ledd etter reglene i tvisteloven. For saksomkostninger ved underskjØnn gjelder
skjØnnsprosessloven § 42. Ved overskjØnn begjært av staten skal staten dekke grunneierens
nØdvendige omkostninger. Ved overskjønn begjært av grunneieren 

får reglene i tviste loven kapittel
20 anvendelse.

Alle krav om erstatning skal sendes ti Fylkesmannen innen 5. juni 2010. Det er
ønskelig med en kort begrunnelse for kravet.

Det er en målsetting at de fleste erstatningssakene skal løses raskt gjennom avtale mellom
greier og staten. Blir man ike enige om erstatningens størrelse, kan greiere og
rettighetshavere senest seks måneder etter statens tilbud ble gitt, framsette krav for
fYlkesmanen om at staten begjærer rettslig skjønn for tingretten til fastsettelse av
erstatningen.

For saksomkostninger i første instans (underskjønn) vil grnneiere normalt fà dekket
nødvendige saksomkostninger. For overskjønn begjært aven greier vil denne fà dekket

sine omkostninger hvis han oppnår et bedre resultat enn ved underskjønnet. Der staten
begjærer overskjønn vil grnneier fà dekket nødvendige saksomkostninger.

Erstatnig etter naturangfoldloven blir utbetalt som et engangsbeløp, og det vil i tilegg
bli utbetalt avsavnsrente for perioden mellom vernevedtak og utbetaling av erstatning.

Forvaltningsplan
Fylkesmanen har staret arbeidet med å utarbeide forvaltningsplan for Sjunhatten
nasjonalparkIávgga suoddjimpárkka. Forskrften og de inspil og brukerinteresser som
har kommet fram gjennom verneplanprosessen tas med som grlag i arbeidet. Vi viser
ellers til eget brev med oppstarsmelding av 17.12.09 og anonsering i lokalavisene om
dette arbeidet.

Med hilsen

Roar Høgsæt (e.f)
fYlkesmiljøvernsjef Gunar Rofstad

seksjonsleder

Dette brevet er god/gent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Adresseliste
- se eget vedlegg

Vedlegg ( alle)
Vernekar imålestokk l: 50000 Sjunattennasjonalpark/Dávgga suoddjimpárkka

Verneforskrift 8junkhatten nasjonalparkIávgga suoddjimpárkka
Cl

Vedlegg ti kommunene
CD med digitale grenser på 8081 format og vernekar i pdf-format

Kopi ti:
Direktoratet for naturforvaltning
Statens Naturoppsyn avd. Fauske
Statens Naturoppsyn avd. Bodø

elektronisk kopi uten vedlegg
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Dato: .............................................................. 09.04.2010
Saksbehandler: ...................................... Annelise Bolland
Telefon direkte: .............................................75555212
Deres ref.: ............................................................. ((REF))
Løpenr.: ........................................................ 19736/2010
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Referat fra møte om Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden
25.03.2010.

Dato: 25.03.2010 Møtestart: 1300 Sted: Herredshuset

Til stede:
Robert Eliasseii, Ketil Eiaiie og Ove Nicolaisen, Høgskolen i Bodø.
Paul Aakerli, Fauske kommune.
Hans Christian Eiigum og Jostein Angell, Nordland fylkeskommune.
Kristin Klaudiussen, Fylkesmanen i Nordland.
Annelise Bolland, Jan Wasmuth og Kari Henriksen, Bodø kommune.

Ikke møtt:
Saltdal kommune var invitert, men kunne ikke delta.

Referatet er justert ut fra tibakemeldinger pr. e-post.

Dagsorden
l. Orientering om status for arbeidet med miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden.

2. Status vanndirektivet v/Fylkesmannen og fylkeskommunen.
3. Skisse til program for miljøundersøkelse Skjerstadfjorden vi repr. fra Høgskolen.
4. Veieii videre og muligheter for samarbeid.

Byplankontoret
Postadresse:
Postboks 319,
Besøksadresse:
Herredshuset, B010 Bodø

Telefoner:
Sentralbord:
Ekspedisjon:
Telefax:

Elektroniske adresser: Orgnr.:
972 41B 013

Bankkonto:
4500 55 OOOBO

75555000
75555340
7555534B

annelise. bollandiIbodo. kommune. no

ww.bodo.kommune.no



Sak 1. Orientering om status for arbeidet med miljø oppfølgingsprogram for
Skj erstadfj orden.

Bodø kommune gikk gjennom bakgrunn for hvorfor det er tatt initiativ til utarbeiding av
miljøoppfølgingsprogram. Det ble vist plansjer med hovedpunker:

Vedtak i bystyret 18.06. 2009 av kommuneplanens arealdel:
Veiledende retningslinje til § 6 Havbruk:

"For akvakulturområder beliggende i Skjerstadfjorden kan nye konsesjoner tas i bruk når et
helhetlg miljøoppfølgingsprogram for fjorden er etablert."

Fokus i kommuneplanen for sjøarealene:

· Sikring av eksisterende A-områder

· Sikring av sjøvannsinntak

· Utvikling av iiye områder

· Utvidelse av eksisterende A-områder 25 m under vann pga fortøyninger.

· Rapport om potensialet i Skjerstadfjorden.
· Koiiflkten er mellom fiskeri - havbru og mellom arter (torsk-laks)
· Miljøoppfølging av Skjerstadfjorden?

V år tilnærming til hva et miljøoppfølgingsprogram kan være og hva vi skal med det:

· Vanndirektivet

· Miljøfaktorer relatert til oppdrett
· Hva vet vi om fjorden?
· Hvem gjør hva i fjorden?
· Har hatt møter med FM, politikere, Høgskolen mv.

· Miljøoppfølgingsprogrammet skal gi administrasjon/politikere grunnlag for å gi uttalelser til
konsesjonerllokaliseringer og grunnlag for arealforvaltningen av fjorden framover.

Mål med dagens møte:
Status for arbeidet med vannkvalitet i Skjerstadfjorden
Veien videre

2. Vanndirektivet.

Kristin Klaudiussen orienterte kort om status fra FM:
Vanndirektivet innlemmet i EØS i 2008. Direktivet beskriver en helhetlig plan for van. Alt som
påvirker vann skal tas inn. Det er gjennomført en pilot fram til 2009 i Rana. 12010 starter arbeidet
med resten av fylket. Det skal innentes kunnskap, innsamling av data, samle overvåkningsdata,
karlegge tilstand. Målet er at alle vanområder skal ha god miljøtilstand.

Hans Christian Engum, NFK:
Fylkeskommuiien har fra nyttår overtatt som vannregionmyndighet og skal samordne prosessen.
Det skal opprettes vannregionutvalg for L O vannområder der Skjerstadfjorden er ett område. Det
skal holdes et dialogmøte i april mellom sektormyndigheteiie og KS om arbeidet med
vanndirektivet. Fylkesrådet skal prioritere framdrift og områder. Det skal foreligge en
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forvaltningsplan for hele fylket i 2015. Kommunene har plikt og ansvar til å delta. Men kommunene
kan ikke pålegges å gjøre undersøkelser der det ikke finnes data.

Jostein Angell, NFK opplyser at fylkeskommunen vurderer å få gjennomført strømmodelleringer
for hele fylket. Dette vil kunne gi et bilde på risiko forbundet med oppdrett.

Det opplyses at Fylkesmanen får tildelt noen midler til å skaffe ny kunskap gjennom
kartlegginger. Det foreligger forslag om et nasjonalt overvåkingsprogram med et stasjonsnett. Her
er det forslag om en stasjon yterst i Skjerstadfjorden. Uvisst når dette blir iverksatt. Det er et mål i
videre undersøkelser å ha større fokus på økologi enn kjemi.

3. Skisse til program for miljøundersøkelse Skjerstadfjorden vI repr. fra Høgskolen.

Ove Nicolaisen gikk gjennom skisse for miljøuiidersøkelse Skjerstadfjorden. Utgangspuntet er å
finne miljøstatus for fjorden. Det vises til prosjektskissen datert 19.03.2010. Skissen beskriver en
klassisk foruensningsundersøkelse med fokus på næringssalter. Metodikken er tatt fra SFTs
veileder. Det er foreslått å plassere en målestasjon i hver av de 3 kommunene. Det er valgt vekk
tema som fiskefauna, miljøgifter, tungmetaller og mikroøkologi av kostnadshensyn.

Det var enighet blant møtedeltakerne at skissen er et faglig godt grunnlag for å få oversikt over
vannvaliteten i Skjerstadfjorden. Data fra foreslåtte undersøkelser vil også kunne brukes i arbeidet
med utarbeiding av forvaltningsplanen i hht vanndirektivet. Fra Fylkesmannen ble det understreket
viktigheten av at de som gjør undersøkelsene følger det nye klassifiseringssystemet der det er laget
klassegreiiser. Der det ikke er laget klassegrenser, så kan SFTs veileder brukes. Krstin
Klaudiussen har også sendt egen e-post til deltakerne fra Høgskolen med utfyllende faglige
opplysninger om dette.

Før evt. iverksetting av miljøundersøkelsen må innjøp ev konsulenttjenester og gjennomføring av
feltundersøkelser avklares i hht regler for offentlig anskaffelse.

Det ble tatt opp problemstiliiigen om rømt oppdrettsfisk. Fylkesmannen mente dette burde vært eii
del av utredningen, mens kommunen mener dette er en utfordring for regionale og statlige
myndigheter å utrede.

4. Veien videre og muligheter for samarbeid.

Bodø kommune lager referat fra møtet og oversender deltakerne med frist for evt. merknader
og/eller godkjenning.
Dette daner grunnlag for en sak til politisk komite (plan-, nærings og miljøkomiteen) som
utarbeides av administrasjonen for mulig behandling i komiteen tidligst 29.04.10 eller alternativt
27.05.10.

Det skisseres "Prosjekt miljøoppfølgingsprogram" med forslag til følgende innehold:
Prosess
Deltakere - prosjekteiere

Tidsplan
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Finansiering
Faglig innold

Den kritiske faktoren er finansiering. Det kom ikke fram fra noen av deltakerne at det finnes
konkete midler som kan bevilges til gjennomføriiig av miljøundersøkelsen. Fra Fauske kommuiie
ble det uttrykt i møte av det er stor vilje til å delta faglig.
Det må derfor arbeides videre med en finansieringsløsning for å se på om det kan gi muligheter for
et spleiselag.

Det må politisk avklares i Bodø kommune om en skal gå videre med en slik skisse. En politisk
avklaring vil danne grunlag for å invitere til et videre samarbeid om prosjektet.

Med hilseii

Annelise Bolland
referent

Kopi til:
Ame Hals Saltdal kommune 8250 ROGNAN
Kari Henriksen
Jan Wasmuth
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