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Hei!

Vedlagt oversendes klage på dispensasjon til åpen skuterløype i Junkerdal nasjonalpark for endelig
behandling.

med hilsen

Christian Brun - Jenssen
Rådgiver
Fylkesmannen i Nordland
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Junkerdal nasjonalpark - oversending av klage på dispensasjon for åpen
skuterløype for endelig behandling

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for Junerdal
nasjonalpark, og Arbeidsutvalget fattet 21.12.10 vedtak om å gi dispensasjon til å legge ei
åpen skuterløype gjennom Junkerdal nasjonalpark. Bjørn Egil Johansen har i e-post av
07.01.11 klaget på dette vedtaket. Klagen oversendes herved til MD via DN for endelig
behandling.

Bakgrunn
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ved Arbeidsutvalget vedtok 21.12.10 å gi dispensasjon
til Fauske kommune til å legge åpen skuterløype ("turistløypa") gjennom lunkerdal
nasjonalpark, jf vedlagte kart. Vedtaket ble sendt ut av Fylkesmannen i brev av 23.12.10.

Fauske kommune er en av kommunene som har deltatt i et prøveprosjekt der motorferdsel
forvaltes gjennom plan- og bygningsloven/kommunens arealplan. Prøveprosjektet startet
opp i 2001 og hadde 3 års varighet, men har blitt forlenget etter det. Prøveprosjektet pågår
fremdeles.

I Fauske kommunes arealdel er det definert ei åpen skuterløype som går fra Daja over til
Låmivatnet, Eidevatnet og til svenskegrensa. Her er det mulighet for å kjøre videre på
svensk løypenett. På bakgru av kar utarbeidet av Fauske kommune ble grensen for

lunkerdal nasjonalpark lagt på høyde 536 for å unngå konflikt med den åpne skuterløypa. I
ettertid har det vist seg at turistløypa går på en annen plass enn det som ble oppgitt under
verneplanprosessen, på flere steder gikk den innenfor nasjonalparken.

Løypa ble forsøkt lagt utenfor lunkerdal nasjonalpark etter dette, og en fant gode løsninger
for alle områdene utenom ved grensepunktet ved høyde 536. Det ble gjennomført befaring
hvor representanter fra Daja camping, Statskog Fjelltjenesten og Fylkesmannen deltok for å
se på alternative løsninger. Følgende ble diskutert:

Trasevalg: Det er to alternativer: en som går utenfor nasjonalparken, men som er bratt og
utsatt og lite forenelig med ei åpen løype som blant annet brukes til opplæring og av mange
skuterkjørere uten gode ferdigheter. Dette alternativet setter også store krav til
snøforholdene. Det andre alternativet går innenfor nasjonalparken over en strekning på ca
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200 meter, men er derimot en flat og trygg trase. Med utgangspunt fra Daja fins det ikke
andre alternativer.

Løsning: Både å gi dispensasjon og endre grensa har vært vurdert. I 2006 ble det søkt om
dispensasjon for å legge løypa innenfor nasjonalparken, noe som ble avslått. Vedtaket ble
påklaget og DN stadfestet da vedtaket. Det ble på daværende tidspunkt heller ikke vurdert
som aktuelt å endre grensa. Løypa ble brukt med alternativ trase utenfor nasjonalparken i
2006-2010. Mot slutten av 2010 ble det på nyt søkt om og gitt dispensasjon for å legge
løypa innenfor grensa.

Grunnlag for avgjørelsen og vurdering
Hjemmelsgrunnlag og vurdering av tiltaket er beskrevet i Midtre Nordland
nasjonalparkstyres vedtak av 21.12.10.

Klagen er sendt 07.01.11, innenfor klagefristen til å klage, og anses derfor som gyldig.

Klager mener dispensasjonen er i strid med intensjonene for opprettelsen av lunkerdal
nasjonalpark, og at det ikke er hjemmel for å gi dispensasjon til turistløypa.

Behandling
Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet klagen i styremøte den 28.01.11 som sak nr.
11/201 1. Vi kan ikke se at klagen har kommet med nye momenter som gir grunnlag for å
gjøre om vedtaket. Vi opprettholder derfor vedtaket, og oversender klagen til DN for
forberedelse til MDs endelige behandling.

Uavhengig av om klager gis medhold eller ikke, bes MD om å vurdere hvordan denne
saken skal løses på lang sikt. Ulike alternativer er:

Turistløypa tilates ikke lagt gjennom lunkerdal nasjonalpark
Det gis en langvarig tilatelse til å legge løypa innenfor nasjonalparken, eventuelt en
forskriftsendring som åpner for dette.
Det foretas en mindre grenseendring.

Med hilsen

Inge Myrvoll
Leder av Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrif.
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Kopi til:
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske
Bjørn Egil lohansen
Fauske kommune
Naturvernforbundet i Nordland
Reindriftsforvaltningen Nordland

Serviceboks 1016 7809 Namsos
Tromsø
Fauske
Mo i Rana
Fauske

Postboks 93 8201
Postboks 1447 8602
Sjøgt. 78 8200

Vedlegg
1 Klage på dispensasjon fra motorferdselsforbudet i lunkerdal nasjonalpark - åpen

skuterløype
2 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - lunkerdal Nasjonalpark - Fauske kommune
3 Søknad om dispensasjon - Turistløype fra Sulitjelma til Fauske - lunkerdal

nasj onalpark
4 lunkerdal nasjonalpark - dispensasjon for skuterløype

5 lunkerdal nasjonalpark - grensekonflkt med åpen scooterløype

6 Kartbilde av løypa


