
       
       
E-postadresse: 
sfnopost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Fridtjof Nansens vei 11, 
8003 Bodø 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.statsforvalteren.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  30.04.2021  2020/6604 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  «REFDATO»  «REF» 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Sveinung Bertnes Råheim, 75 53 15 59 
  
 
 
  

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
«KONTAKT» 
 

  

 

Offentlig høring - ny, preparert skiløype gjennom Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark fra Beiarfjellet til Tollådalen 

Statsforvalteren i Nordland sender med dette på høring forslag om å endre verneforskriften for 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark slik at det kan gis dispensasjon for preparering av skiløype langs en 
fastlagt trase i nasjonalparken. Det er allerede åpning for at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon til preparering av skiløyper i Gåsvatnan landskapsvernområde. Dette endringsforslaget 
innebærer at det kan gis tillatelse til å preparere en sammenhengende skiløypetrase fra Beiarfjellet 
til Tollådalen.    
 
Vi sender to alternative traseer for preparert løype i nasjonalparken på høring. Vi ber om innspill på 
både alternativ A og alternativ B. Traseene er vist på kart nedenfor. Kartet viser også preparerte 
løyper som er tillatt etter dagens verneforskrifter og Beiarn kommune sitt forslag til ny løype 
Gåsvatnan landskapsvernområde.  
 
Vi ber spesielt om innspill på 

 Konsekvenser for friluftsliv 
 Konsekvenser for plante- og dyreliv 
 Konsekvenser for reindrifta 

Ut over dette står selvfølgelig høringspartene fritt til å kommentere andre forhold. 
 
Oppdraget om å gjennomføre høring av et slikt endringsforslag har Statsforvalteren fått fra 
Miljødirektoratet som igjen fikk dette i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet i brev 16.10.2020. 
 
 
Høringsinnspill sendes til Statsforvalteren i Nordland, pb 1405, 8002 Bodø, epost 
sfnopost@statsforvalteren.no innen 1. juli 2021. 
 

Forskriftsendringer 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
I Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark er det i dag ikke noen åpning i verneforskriften for å gi tillatelse 
til preparering av skiløype. Dersom dette skal gjennomføres, er det behov for å ta inn i forskriften 
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hjemmel til både tillatelse til preparering av skiløype og til rydding av vegetasjon. Statsforvalteren 
foreslår derfor endringer i § 3 og § 8 i forskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
 
Forslag til endringer i verneforskriften:  
 
Verneforskriften § 3, tredje ledd Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:  
 
Ny bokstav xx): 
- nødvendig rydding av vegetasjon for å etablere preparert skiløype, jfr. jamfør trase avmerket i 
kartvedlegg xx.. Det er ikke tillatt å fjerne furuskog. 
 
Verneforskriften §8 tredje ledd. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 
 
Ny bokstav xx) 
- preparering av skiløype på frossen og snødekt mark, jamfør trase avmerket i kartvedlegg xx tilhørende 
forskriften. 
Følgende begrensninger gjelder for adgangen til å gi tillatelse: 

 Det kan ikke gis tillatelse utenom perioden 20.2 til 25.4.  
 Det kan kun tillates at preparering av skiløype skjer mellom fredag kl. 09:00 og søndag kl 15:00, 

samt i skolens vinterferie og i påsken fra og med palmehelga til og med 2 påskedag. 
 Løypa kan kun sesongmerkes. 

 
 
 
Gåsvatnan landskapsvernområde 
I Gåsvatnan landskapsvernområde er det hjemmel for å gi tillatelse til preparering av skiløyper.  
Det er derimot ikke hjemmel til rydding av skog for å etablere skiløype i dagens forskrift. Dette kan 
være nødvendig dersom det skal prepareres skiløype i den mest aktuelle traseen fra Beiarfjellet og 
sørover mot nasjonalparkgrensen.  
For å gjøre dette mulig foreslår vi følgende nye paragraf: 
 
Forslag til endring i verneforskriften: 
 
Verneforskriftens §3 tredje ledd Ny bokstav. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:  
 
Ny bokstav XX) nødvendig rydding av vegetasjon for å etablere preparert skiløype fra Beiarfjellet til grensen 
for nasjonalparken ved Oksvasssheia  
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Ny preparert skiløype fra Beiarfjellet til Tollådalen 

 
Kartet over viser preparerte skiløyper der det i dag enten er gitt dispensasjon for preparering eller 
det er direkte unntak for preparering i forskrift og trasé for ny, preparert skiløype i nasjonalparken. 
Den traseen det i dag er gitt tillatelse til preparering av i Gåsvatnan landskapsvernområde strekker 
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seg ca 5 km innover fra veien før ho snur i sørenden av Stabbursdalsryggen. I Tollådalen i Beiarn er 
det direkte unntak i forskrift for nasjonalparken til å preparere løype for Reinhornrennet.  
Den nye løypa vil, avhengig av valgt alternativ, gi ca 13 eller 20 km ny, preparert skiløype med en 
maksimal bredde på 10 meter. Tabell 1 viser hvordan løypa vil fordele seg i de to verneområdene. I 
tillegg viser tabellen hvor stor del av løypene som vil gå i henholdsvis åpne områder og i skog og 
hvor stor andel som ligger 500 meter over havet eller mer. 
 
 
 
  

Lengde (km) Åpent område  Skog  Over 500 m.o.h.  
Alternativ A:  

Totalt 19,8 km 82 % 18 % 90% 
Gåsvatnan 
landskapsvern-område 6,0 km 92 % 8 % 100% 

Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark 12,7 km 78 % 22 % 85% 

Alternativ B 
Totalt  13,8 m 85 % 15 % 94% 
Gåsvatnan 
landskapsvern-område 

 
6,0 km 

 
92 % 

 
8 % 

 
100% 

Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark 6,6 km 79 % 21 % 89 % 

 
Bakgrunn for saken 
Forskrift og avgrensing av Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark ble revidert gjennom en omfattende 
prosess i 2015-2020. 16. oktober 2020 ble ny forskrift vedtatt i statsråd. Samme dag sendte Klima- og 
miljødepartementet (KLD) brev til Miljødirektoratet med oppdrag om å utarbeide et høringsforslag 
om skiløype i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. Departementet viser til at de finnes andre 
nasjonalparker der det er åpna for begrensa preparering av skiløyper. Gjennom å utarbeide et 
konkret forslag til skiløyper og sende dette på høring vil en få oversikt over ulike brukerinteresser sitt 
syn og få et godt grunnlag for å vurdere forslaget. 
 
14. mars 2019 var det et møte mellom statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet og 
Beiarn kommune. Beiarn kommune ble der oppfordret til å komme med presiseringer av innspill de 
har gitt i forbindelse med revisjon og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
 
I brevet til Klima- og miljødepartementet 16.5.2019 uttrykker Beiarn kommune et sterkt ønske om på 
nytt å vurdere muligheten til etablering av faste traseer for oppkjøring av skiløyper. Vi viser til 
vedlagte brev fra Beiarn kommune for deres begrunnelse for ny preparert skiløype fra Beiarfjellet til 
Tollådalen. 
 
Hva ønsker vi innspill på i høringa? 
 
Friluftsliv 
Ei preparert skiløype fra Beiarfjellet til Tollådalen vil gjøre store områder tilgjengelige for folk med 
løypeski. På den andre sida vil ei preparering av denne traséen gi økt trafikk og mere motorisert 
ferdsel for de som i dag bruker området. Den økte trafikken vil i hovedsak skje i helger, vinterferie og 
påske. 
Vi ønsker innspill på hvordan ei slik løype vil oppleves for eksisterende og nye brukere.   
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Dyre- og planteliv 
Ut fra kjente registreringer vil den nye løypa i liten grad påvirke dyreliv i området. Det er et kjent 
jaktfalkreir langs traséen, dette ligger 800-900 meter fra planlagt trasé.  
Vi ber likevel om innspill på konsekvenser for dyrelivet. 
 
Ved Innerskogvatna i Gåsvatnan landskapsvernområde vil løypa gå gjennom noe skogkledd terreng. 
Ned i Tollådalen vil løypa og gå gjennom til dels tett bjørkeskog. Vil ei løype kreve mye rydding av 
vegetasjon for å kunne prepareres? 
 
Hensyn til reindrifta 
Hele området er viktig for reindrifta. Det blir brukt både som høstvinterbeite, vinterbeite og 
vårbeiteområde. Reindrifta vil både bli inkludert i høringsprosessen og via konsultasjon med 
Statsforvalteren. Reindrift har vært tema for eksisterende løype på Beiarfjellet. Reinbeitedistriktet 
har etterlyst evaluering av konsekvenser av skiløypa. Beiarn kommune har i 2014 skrevet kort 
rapport om dette. De viser der til at det generelt har vært lite spor etter rein og lite rein å se langs 
skiløypa. Reindrifta på sin side har meldt om noe økt forekomst av løshunder i området. Vi ber om 
innspill på reindrifta sin bruk av området den foreslåtte løypa skal gå gjennom og konsekvenser ei 
ny skiløype kan få for reindrift. 
 

Forankring av ny skiløype i forvaltningsplan og besøksstrategi. 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan landskapsvernområde 
og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. De har ansvar for å utarbeide en besøksstrategi for disse 
områdene. Dette arbeidet starta opp i 2019. Arbeidet ble satt i bero høsten 2020 i forbindelse med 
revisjonsvedtaket for verneområdene på Saltfjellet. Så langt har det vært avholdt innledende møter 
med referansegruppa for besøksstrategien. Samordning av preparering av skiløyper mellom 
aktørene i Saltdal og Beiarn har vært diskutert, men denne foreslåtte traseen har ikke vært oppe til 
diskusjon og er foreløpig ikke forankret i forvaltningsplan eller besøksstrategi. Statsforvalteren går ut 
fra Beiarn kommune og Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil drøfte denne nye, preparerte skiløypa 
i videre arbeid med besøksstrategi for områdene. 
 
Dette kan gi lengre sammenhengende løyper og det kan gjøre prepareringsjobben enklere ved at 
flere aktører kan kjøre. Skiløypa fra Beiarfjellet til Tollådalen har Beiarn kommune så langt ikke tatt 
opp i arbeidet med besøksstrategi. Det har heller ikke vært tatt opp i nasjonalparkstyret.  
 
Beiarn kommune henviser til planlagt innfallsport på Beiarfjellet som grunnlag for skiløypetrasèen. 
Innfallsporter/startpunkter for verneområdene bestemmes i prosessen med å ferdigstille 
besøksstrategi for verneområdene, noe som fremdeles er under arbeid. Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre har bestemt at arbeidet med besøksstrategi for verneområdene rundt Saltfjellet 
nå skal prioriteres.  
 

Konsultasjon med Sametinget 
Vi har diskutert saka med Sametinget og oversendt dokumentene i saka. Svar fra Sametinget kom 
23. februar 2021.  
Sametinget ber Statsforvalteren om å konsultere samiske interesser i høringsprosessen. Både 
Saltfjellet reinbeitedistrikt og Salten Pitesamiske forening er aktuelle. Sametinget ber videre om å få 
tilsendt oppsummering av høring og annen dokumentasjon på prosesser og kontakt Statsforvalteren 
har hatt med samiske interesser. Sametinget vil uttale seg etter å ha mottatt dette. Sametinget 
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mener det vil være mest hensiktsmessig med konsultasjon mellom Sametinget og Klima- og 
miljødepartementet. 
 

Andre forhold 
Beiarn kommune argumenterer i sitt brev til KLD for at ei preparert løype vil øke sikkerheten ved å 
kanalisere ferdselen til en trasé. Vi ber høringspartene om innspill på spørsmål som 

 Vil ei preparert skiløype kanalisere ferdselen og gjøre det tryggere å gå fra Beiarfjellet til 
Tollådalen? 

 Vil preparering av ei skiløype lede flere skiløpere med lett utstyr inn i et høyfjellsområde? 
 
Vi ber i brevet om innspill på en del konkrete spørsmål. Høringspartene står selvfølgelig fritt til å 
komme med andre relevante innspill. 
 
 
Frist for innspill er som sagt 1. juli 2021 
 
 
 
Med hilsen 
 
Torfinn Sørensen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Sveinung Bertnes Råheim 
seksjonsleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Brev fra Beiarn kommune til Klima- og miljødepartementet 

2019 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Trond Gøran Sivertsen Tollådalsveien 878 8114 Tollå 
Gunnar Martin Skoglund Beiardalsveien 183 8114 Tollå 
Beiarn kommune Kommunehuset, Nedre Beiarveien 906 8110 Moldjord 
Hilmar Emil Skoglund Kompanigata 4 8250 Rognan 
Anette Myrvoll Strand Haugan 26 8110 Moldjord 
SALTEN NATURLAG c/o Lillian Iversen Storvika 6 8014 BODØ 
Gunn Iren Kristensen Blåmolia 31 8114 Tollå 
Magne Sivertsen Furumoen 24 8100 Misvær 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 
Øivind Kolstad Johan Bojers Vei 2 8079 BODØ 
Bent Ove Tollåli Løssiheimen 6 8114 Tollå 
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 
Midtre Nordland 
Nasjonalparkstyre 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Bodil K Sætermo Antonsen Hamlotveien 119 8297 Tranøy 
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Lillian Agnethe Kvæl Blåmolia 25 8114 TOLLÅ 
BEIARN RØDE KORS c/o Ørjan Kristensen Blåmolia 33 8114 TOLLÅ 
STATSKOG SALTEN Eiaveien 5 8208 FAUSKE 
SALTFJELLET REINBEITEDISTRIKT c/o Per Thomas Kuhmunen Saltfjellveien 

2086 
8255 RØKLAND 

Inger Marie Ilstad Tverlandsveien 290 8050 Tverlandet 
BODØ JEGER- OG 
FISKERFORENING 

Postboks 535 8001 BODØ 

Geir Arne Solbakk Rønnågveien 25 8110 Moldjord 
Magne Mikal Sætermo Gammelveien 43 A 8030 Bodø 
Marit Tryggestad Leitetunet 3 E 8009 BODØ 
Tor Arne Granum Tverlandsveien 290 8050 Tverlandet 
Jon Eilif Ramskjell Ramskjellveien 46 8110 Moldjord 
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø 
BODØ OG OMEGNS 
TURISTFORENING 

Postboks 751 8001 BODØ 

FORUM FOR NATUR OG 
FRILUFTSLIV I NORDLAND 

Eiaveien 5 8208 FAUSKE 

IL STORMFJELL Boks 23 8118 MOLDJOR
D 

STATSKOG KONSERNKONTORET Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Aksel Skoglund Tollådalsveien 1158 8114 TOLLÅ 
NATURVERNFORBUNDET I 
NORDLAND 

c/o Bjørn Økern Postboks 14 8842 BRASØY 

DUODDARA RAFE Postboks 14 8118 MOLDJOR
D 

Ole Karsten Sætermo Bertnesveien 18 8030 Bodø 
Halvdan Johannessen Østre Beiarveien 464 8110 Moldjord 
BEIARN JEGER OG 
FISKERFORENING 

 8110 MOLDJOR
D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


