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Junkerdal naSjonalpark - Avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskrften for bruk av snøsçooter i
turistløypa fra Sulitjelma til Sverige innenfor nasjonalparken - Fauske kommune

Midtre Nordland nasjonalparkstye har forvaltningsmyndighet for Junerdal nasjonalpark, jf §6 i
verneforskriftene, og skal behandle dispensasjonssøknader.
I søknad av 17.10.2011 søker Fauske-kommune om en generell dispensasjon for motorisert ferdsel langs

turistløypa fra Sulitjelma til Sverige, løya ligger i ytergrensen av Junkerdal nasjonalpark.

. Søknadene ble behandlet i Midtre Nordland nasjonalparkstyre den 27.01.2012, se vedlagte
saksinnstillng.

Vedtak
Søknadfra Fauske kommune om dispensasjon til å legge løypetrase for skuterløype innenfor grensepunkt 6 i
Junkerdal nasjonalpark avslås, jf § 3, punkt 6.1 i verneforskrifen for nasjonalparken, samt § 2, pkt b i

forvaltningsloven.

Grunnlaget for avgjørelsen

Junkerdal nasjonalpark ble etablert ved kronprinsregentens resolusjon av 9.januar 2004. Verneforskriften
forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Formålet med Junkerdal nasjonalpark er:

A bevare et stort tilnærnet urørt naturområde som sikrer biQlogisk mangfold med økosystemer, arter og
bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet.
A stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av
tradisjonelt og enkelt friluftsliv.

Ivaretakelsen av natugrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnytelse.



I utgangspunktet er det forbudt med all motorisert ferdsel innen nasjonalparken, jf § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften
for Junkerdal nasjonalpark. Forskriftens §3 pkt. 6.3 åpner imidlertid for at det kan gis tilatelse til enkelte formål,
men motorisert ferdsel i turistløya fra Daja til svenskegrensa er ikke nevnt her.

Grensen for nasjonalparken ble trukket slik at løya skulle gå utenfor nasjonalparken. Etter opprettelse av
nasjonalparken viste det seg at løya likevel gikk innenfor nasjonalparkens grenser, dette på grnn av feil i
kommunes kart. Det er ikke er en godt nok egnet trase utenfor. Løypa har frem til i dag gått utenfor
nasjonalparken, men med en bratt og farlig bakke for å komme rundt grensepkt 6 i nasjonalparken ble det i 2010
gitt dispensasjon til kommunen for motorisert ferdsel i turistløya innenfor nasjonalparken.

Vurdering

Turistløya er viktig for turistnæringen i Sulitjelma, og har stor lokal betydning. Vi kan ikke se at begrenset

krssing innenfor grensepunkt 6 vil fà negative konsekvenser for verneverdier eller verneformålet i seg selv, men
vil ha betydelige positive effekter for lokalt næringsliv og sikkerhet ved bruk av turistløpa.

Det søkes imidlertid om en generell dispensasjon for motorisert ferdsel langs en bestemt trase, dispensasjon for et

ubegrenset antall ubenevnte personer.

I følge Forvaltningslovens §2 må et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en
ubestemt krets av personer; kun gis ved forskrift pkt. c) og ikke gis som et enkeltvedta pkt. b).

FOTla1tninslovens § 2. (definisjoner).

I denne lov menes med:

a) vedtak, en avgjørelse som treffs under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmendefor rettigheter eller plikter til
private personer (enkeltpersOner eller andreprivate rettssubjekter);

b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flre bestemte personer;

c) forskrif, et vedtak som gjelder rettgheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer;

Viser også til forberedende klagebehandling i Direktoratet for natudorvaltning som ble oversendt til
Miljøverndeparementet den 11.03.2011. I saksforberedelsen står det:
"Midtre Nordland nasjonalparlctyre har gitt dispensasjon til Fauske kommune ti å 19øre skuterløypen
som anvist etter trase vist på kart med hjemmel i verneforskrifens § 48. Direktoratet tolker vedtaket slik
at meningen er å gi en tilatelse til at alle og enhver kan benytte skuterløypa i Sulitjelma fra Daja til
Sverige, altså til en åpen skuterløype; Dette er ikke et enkeltvedtak, jffvl § 2 b) og det foreligger dermed
ingen klagerett etter fv l § 28 første ledd. Direktoratet er imidlertid av den oppfatning at det ikke er
anledning ti å gi denne type vedtak i en dispensasjon etter nml § 48, men at
vedtak/bestemmelser som gjelder rettigheter ellerplikter til et ubestemt antall eller en
ubestemt krets av personer må gis iforskrifjffvl § 2 bokstav c). Det påklagede vedtaket er

derfor etter direktoratet sin vurdering ikke gyldig. "

Av det overstående fremgår det at det ikke er anledning til å gi dispensasjon til Fauske kommune for en generell
motorisert ferdsel i turistløypa i henhold til verneforskriften for nasjonalparken. Et slikt vedtak vil være ugyldig,
jf forvaltningslovens §2 bokstav c.

Viser til at en endring av grensen i det aktelle området er under vurdering, og saken sendt på høring i brev av
L I.l 1.2011 fra Fylkesmannen i Nordland.
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Saksopplysninger

Avgjørelsen er fattet med hjemmel i § 3, punkt 6.li verneforskriftene for nasjonalparken, samt forvaltningslovens
§2.

Vedtaet kan påklages til Miljøverndeparementet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er mottatt.
Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstye.

Med hilsen

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter
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