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JUNKERDAL NASJONALPARK - FORSLAG TIL ENDRING AV GRENSE VED DAJA
-HØRING

Vedlegg: 1. Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 11. 1.2011

2. Kartbilag datert november 2011 med integnet forslag til ny/endret nasjonalparkgrense

Sammendrag:

Viser til Fylkesmanens oversendelse datert 11.11.2011 vedrørende forslag til endring av
nasjonalparkgrense ved Daja samt begruelse for å gjøre angjeldende endring.

Fauske kommune har ved flere anledninger tatt opp problemstilingen vedrørende skuter-
/turistløype i Junerdalen nasjonalpark. Det har vært søkt Fylkesmanen i NordlandlMidtre
Nordland nasjonalparkstyre om dispensasjon 2 ganger/år for å benyte den trace som nå foreslås

bli liggende utenfor nasjonalparken etter grensejusteringen.

Fauske kommune meget tilfreds med at Direktoratet for naturforvaltning, (DN), nå har gitt
Fylkesmanen Nordland i oppdrag å utrede en endring av nasjonalparkgrensen og forskriften for
Junerdal nasjonalpark.

Det framlagte forslag til ny/justert nasjonalparkgrense synes å være en akseptabel løsning, som
vil medføre at dagens tuistløype sikres en forsvarlig trace som ikke berører nasjonalparken.

~
INNSTILLING:

Fauske kommune tiltrer det framlagte forslag til ny nasjonalparkgrense for Junerdalen
nasjonalpark, hvor grensen for parken trekkes ca. 400 m. sør for høyde 536.
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Junkerdal nasjonalpark - høring av endring av grense ved Daja

Junkerdal nasjonalpark ble opprettet ved Kronprinsregentensresolusjon av 9. januar 2004.
Formålet med vernet er:

å bevare et stort og tilnærmet urørt natuområde som sikrer biologisk mangfold med
økosystemer, arer og bestander, geologiske forekomster og kulturinner. Spesielt

viktig er det unke plantelivet.
å stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom
utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.

Ivaretakelse av naturgruaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnytelse. Området skal kune brues til reindrift.

Fauske kommune har siden år 2000 deltatt i en forsøksordning med ny forvaltnng av
motorferdsel i utmark, der motorferdselen forvaltes gjennom kommunens arealplan. I
utgangspunet skulle forsøket gå ut 2003, men det er stadig blitt forlenget og går
fremdeles.

Fra Daja går det ei åpen skuterløype ("tuistløypa") inn til Låmivatnet og videre til
svenskegrensa. På svensk side fortsetter løypa blant anet til Mavas og Pieskehaurestugan.
Under verneplanprosessen var det enighet om at nasjonalparkgrensa skulle trekkes slik at
det ikke ble konfikt mellom nasjonalparken og den åpne skuterløypen. Med bakgrunn i
karfesting av tuistløya i Fauske kommunes arealplan ble grensepuntet ved Daja lagt på

høde 536.

Ved en tilfeldighet ble løypa kjørt med GPS i 2005, og det viste seg at løypa over en lengre
strekning ikke stemte med karet, og på flere plasser krsset den inn i nasjonalparken. På
bakgru av dette ble turistløya lagt om og for de fleste plassene var det mulig å legge
løypa utenfor nasjonalparken. Ved høyde 536 har det imidlertid ikke vært mulig å finne en
forsvarlig trase som ikke berører nasjonalparken: den eneste traseen utenfor nasjonalparken
som tidvis kan kjøres er bratt og tidvis isete. Totalt er det en streknng på ca 250 meter som
må kjøres innenfor nasjonalparken.

Turist1øypa er viktig for turistnæringen i Sulitjelma og har stor lokal betydning. Det har
gjennom flere år vært søkt og delvis gitt dispensasjon både for å kjøre gjennom dette
hjørnet av nasjonalparken for å merke opp resten av løypa, og til legge tuist1øypa innenfor
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nasjonalparken ved dette punet. Ei åpen skuterløye er imidlertid ikke forenelig med en
nasjonalpark, og på bakgru av dette gav Direktoratet for naturforvaltnng Fylkesmanen i
Nordland oppdrag om å utrede endring av grensen og forskrften for Junkerdal
nasjonalpark.

Grenseendring
Fylkesmanen i Nordland foreslår med dette å endre nasjonalparkgrensen ved grensepun
6, høde 536.For å få ei grense som er enkel å finne igjen i terrenget, foreslås det å trekke
grensa omking 400 meter sør for høyde 536, mellom to små van, som vist i vedlagte kar.
Den foreslåtte endringen vil medføre en reduksjon på ca 0,12 km2. Totalt areal for
Junerdal nasjonalpark vil etter endringen fortsatt være 562 km2.

Konsekvenser
Biologisk mangfold: det er ikke registrert trua eller sjeldne arer eller natuyper
innenfor området som foreslås tatt ut.
Geologi: det er ikke registrert spesielle geologiske fenomener
Kulturinner: det er ikke registrert kulturinner i området
Reindrift: området som foreslås tatt ut ligger innenfor en trekkei for rein. En
grenseendring vil ikke endre på forholdene for reindrift.

Landskap: Det er ikke knyttet spesielle landskapsverdier til området som vurderes
tatt ut.

Friluftsliv: Området inngår î et større område som er definert som et viktig
jaktområde. Av jegere brues området sansynligvis mest tidlig på høsten og mot
slutten av jakta (januar/febru). Mot slutten av jakta kan det være en konflkt
mellom bruerinteressene knytet til jak og til bruk av turistløypa. Området som
vuderes her er imidlertid lite, og denne konflkten antas å være vudert av Fauske
kommune under prosessen med arealplanen.

Høring
Endrngsforslaget sendes på høring til grueier, berørte kommuner, berørte myndigheter,
lag og organisasjoner.

Fristen for å komme med innspil til grenseendrngen er 01.02.12. Innspilene sendes til

Fylkesmanen i Nordland
8002 Bodø
e-post: postmottak(ßfio.no

Kontaktperson ved spørsmål:

Chrstian Brun-Jenssen

e-post: cbj (ßfio.no
telefon: 75 53 15 58
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Videre saksbehandling
På bakgrunn av innomne høringsuttalelser, vil Fylkesmanen lage en oppsumering og
tilrådning til Direktoratet for natuforvaltning (DN). DN vil på bakgru av Fylkesmanens
tilrådning ta endelig stiling til og eventuelt vedta grenseendrngen. Fylkesmanen
forventer å sende over saken til DN i løpet av februar 2012.

Med hilsen

Gunar Rofstad
seksjonsleder Christian Bru-Jenssen

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektonisk og har derfor ikke underskrif.

Adresseliste
Fauske kommune, e~post: postmottakêfauske.kommune.no
Saltdal kommune, e~post: postmottak'isaltdal.kommune.no
Statskog SF, e-post: postêstatskog.no .

Balvatn reinbeitedistrikt v/ Per OlofBlind, 0rnflogveien 17,8230 Sulitjelma
FNF-Nordland, e-post: nordlandêfnf-nett.no
Naturernforbundet i Nordland, e-post: nordlandênatuvernforbundet.no
NJFF Nordland, e-post: nordland(ijff.org

Nordland fylkeskommune, e~post: postênf.no

Reindriftsforvaltningen i Nordland, e-post: fauskeêreindrift.no
Statskog Fjelltjenesten, e-post: jim.kristensenêstatskog.no
Sulitjelma og Omegn turstforening, e-post: sotêturistforeningen.no
Sulitjelma JFF v/ Jan Petter Nilsen, Sandnes 28, 8230 Sulitjelma
Sulitjelma scooter- og hyteservice, e-post: infoêsulitjelma.no
Sulitjelma turistsenter, Daja, 8230 Sulitjelma

Kopi til:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim

Vedlegg
1 Kart over foreslått grenseendring
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Junkerdal nasjonalpark

Fauske og Saltdal kommuner
Nordland fylke

o Gammel nasjonalparkgrense

.- - Foreslått ny nasjonalparkgrense- ..

Målestokk: 1 :30 000
Ekvidistanse: 20 meter
UTM-rutenett: EUREF89, sone 33
Kartgrunnlag: N50 vektor
Tillatelsesnr.: MAD12002-R 127454
Kartproduksjon: Fylkesmannen i Nordland
november 2011
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