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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 22.11.2012  

 

Sak: SR-sak 48/12   Oppstartmelding for forvaltningsplan for Saltfjellet – 
Svartisen Nasjonalpark 

  

 

Enstemmig uttalelse: 

1. Salten Regionråd gir sin tilslutning til innspillene gitt av Salten Friluftsråd. 

2. Salten Regionråd stiller seg kritisk til utvidelse av Saltfjellet – Svartisen Nasjonalpark. 

Regionrådet ønsker ikke at det legges hindringer for fremtidig utvikling innenfor næ-
ringsvirksomheter, kraftutbygging og samferdsel. 

3. Salten Regionråd forutsetter at jakt på fredet rovvilt innenfor parkens grenser blir tillatt 
og regulert innenfor kvoter satt av rovviltnemnda. 

4. En viktig atkomstvei til nasjonalparken fra vest, særlig om våren og forsommeren, er 
anleggsveien (Fjellveien) fra Fykan til Holmvassdammen. Dette er også den viktigste 
atkomstveien til fjellområdene øst for Glomfjord og den planlagte Láhku nasjonalpark. 
I dag sikres åpning av Fjellveien rundt påsketider inkludert gjentatt brøyting utover vå-
ren gjennom en betydelig frivillig innsats fra Glomfjord Grendeutvalg og ved hjelp av 
sponsor- og tilskuddsmidler. Uten denne innsatsen vil ikke friluftsinteresserte få til-
gang til disse fjellområdene før langt ut på sommeren. Det er nødvendig at Fylkes-
mannen i Nordland og Midtre Nordland nasjonalparkstyre bidrar for å få til en perma-
nent ordning med åpning/brøyting av Fjellveien, for å sikre allmennheten tilgang til de 
to nasjonalparkene på våren og forsommeren. 

5. Sommerstid er turløypa fra Engenbrevatnet til turistforeningshytta Tåkeheimen en 
mye brukt innfartsåre til nasjonalparken fra vest. Denne løypa har en stigning på 1100 
høydemetre i et svært krevende terreng, og av sikkerhetsmessige grunner er det be-
hov for å ta en skikkelig gjennomgang av løypa og vurdere sikrings- og merketiltak. 

6. Mye brukte vinterløyper i nasjonalparken bør av sikkerhetsmessige årsaker mer-
kes/kvistes. Dette gjelder for eksempel vinterløypa over Svartisen til Tåkeheimen og 
løypenettet mellom hyttene lenger øst i nasjonalparken. Kvistmerkede vinterløyper er 
et vanlig sikkerhetstiltak i nasjonalparkene sørpå. 

7. Forvaltningsplanen bør legge opp til en soneinndeling med ulikt nivå av tilrettelegging 
og forvaltning. Randsoner innenfor nasjonalparken bør kunne åpnes opp for naturba-
sert næringsvirksomhet der det ligger til rette for det. Her bør en også kunne ha en 
mindre restriktiv motorferdselpraksis på snødekt mark, knyttet til næringsaktivitet og 
som tilrettelegging for at bevegelseshemmede skal kunne oppleve naturen i nasjo-
nalparken. 

8. Det bør kunne settes opp trimkasser med registreringsbøker i utvalgte områder i na-
sjonalparken. Dette er et viktig tiltak for å fremme friluftsliv og folkehelse.  

9. Svartisvalmuen har sitt eneste voksested i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og er 
fredet både gjennom nasjonalparkens bestemmelser og en egen artsfredning i 2001. 
Sist på 1980-tallet og først på 1990-tallet ble det gjennomført flere undersøkelser for 
å følge med utviklingen i bestanden av svartisvalmue. Forvaltningsplanen bør legge til 
rette for oppfølgende undersøkelser av denne sjeldne planten. 


