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Høring av verneplan og forvaltningsplan for
Sundsfjordfjellet Nasjonalpark
Det vises til brev av 20. mai 2010 om Høring av verneplan og utkast til forvaltningsplan for
Sundsfjordfjellet nasjonalpark.
BOT kan slutte seg til det meste av forslaget fra Fylkesmannen og vil uttrykke anerkjennelse for det
arbeidet som er nedlagt.
BOT er enig i at den mest hensiktsmessige verneformen for dette området er nasjonalpark.
BOT har ingen sterke oppfatninger av hva som vil være et høvelig navn på den nye nasjonalparken. På
norsk synes ”Sundsjordfjellet Nasjonalpark” å være godt innarbeid gjennom lang tid. På samisk
mener vi at ”Lakhu Nasjonalpark” vil være et godt navn.
Når det gjelder avgrensning, går BOT inn for fylkesmannens forslag, dvs. det største alternativet. Vi
mener imidlertid at denne nye nasjonalparken bør grense til Saltfjell/Svartisen NP i mer enn et punkt
– her bør det være en felles grense på minst et par kilometer for å muliggjøre en mer samordnet
forvaltning av disse to viktige områdene for naturmangfold og friluftsliv. BOT vil også minne om at
vi ved oppstart av verneplanarbeidet kom med innspill om at også Simlebreen og fjellområdene
innover mot Habresfonna burde utredes for vern i forbindelse med denne Nasjonalparken. Vi mener at
dette ikke er grundig nok vurdert i verneplanprosessen og vil derfor gjenta dette forslaget og be om at
det videreformidles til direktorat og departement. Dette vil kunne lette arbeidet med å ta opp en
utvidelse av Sundsfjordfjellet Nasjonalpark på et seinere tidspunkt.
BOT vil ta avstand fra Arbeidsutvalgets forslag om at reindriftens barmarkskjøring skal være unntatt
fra søknadsplikt og støtter her Fylkesmannen og Direktoratet sitt syn. Barmarkskjøring gjør
uopprettelig skade på sårbar fjellvegetasjon og reduserer verneverdiene i nasjonalparken – uansett i
hvilken hensikt kjøringen er foretatt. Bruk av mikrofly og satellitt/GSM sporing av rein er mer
moderne hjelpemidler som kan dekke det samme behovet i den ekstensive reindriften. En
vektleggingsbestemmelse som foreslått av Sametinget kan heller ikke brukes til å argumentere for fri
barmarkskjøring for reindriften; denne ville vektlagt særlig tradisjonell samisk kunnskap gjennom
bruk av og samspill med naturen.

Forslaget fra arbeidsutvalget viser hvor uheldig sammensetningen av dette var, slik det har vært
påpekt fra naturvern- og friluftsorganisasjonene. Et bredt sammensatt utvalg ville på en annen måte
kunne balansere de ulike hensyn på lokalt nivå og derved sikre bred lokal oppslutning om de
framlagte verneforskriftene. Dersom prosessen nå fremstilles slik at Fylkesmann/Direktorat har
”overkjørt” lokale interesser, er dette ikke bare feil, men det vil også gi en uheldig start på prosessen
med overføring av forvaltningsmyndighet for nasjonalparkene til lokale/interkommunale
nasjonalparkstyrer.
BOT opprettholder derfor sitt tidligere forslag om at naturvern- og friluftsorganisasjonene må få plass
i de lokale styringsorganene for nasjonalparkene i Nordland.

Vennlig hilsen

Berit Irgens
daglig leder

