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Vi viser til høring av forslag til endring av verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark for å 

kunne gi dispensasjon til å preparere ei sammenhengende skiløype fra Beiarfjellet til Tollådalen. Vi 

viser også til kommunikasjon med saksbehandler om utsatt høringsfrist. 

Formålet med vernet kommer frem av verneforskriftens § 1. Vernet skal blant annet bevare og 

fremme det enkle friluftslivet, og det skal være liten grad av teknisk tilrettelegging. Preparering av 

skiløyper vil føre til mer motorisert ferdsel, økt støy, fjerning av vegetasjon og økt ferdsel. Etter vår 

formening er ikke dette forenlig med verneformålet. Selv om det er ønskelig at flere kommer seg ut 

på tur, så er det ikke nødvendigvis på denne måten det skal gjøres på. Dette må også tas med i 

forbindelse med besøksstrategien. Vi mener videre at behovet for ei preparert skiløype i 

nasjonalparken må gjøres rede for, samt at det gjøres vurderinger av alternativer utenfor 

nasjonalparkgrensen. 

Ei skiløype vil også kunne forstyrre vilt og fugl i en sårbar periode. At det er jaktfalkreir 800-900 

meter unna er ikke tilstrekkelig for å konkludere med at naturmangfoldet ikke vil være skadelidende. 

Alt vilt er i utgangspunktet fredet og alt vilt i nasjonalparken er en del av verneverdiene. Det må tas 

hensyn til at enkelte arter er næringssøkende/beiter, hevder revir osv. over et større geografisk 

område. 

Ei skiløype vil også kunne ha negative effekter på reindrifta og det samiske naturgrunnlaget. Etter det 

vi forstår så er det mangelfulle kartlegginger og utredninger om påvirkninger på reindrifta. 

Vår konklusjon er at en eventuell dispensasjon vil være i strid med verneformålet. Det vil gjelde for 

begge foreslåtte løypealternativene. Vi ser derfor ikke noe behov for å endre forskriften. 

 

 

 

 

Høringsuttalelse til forslag om ny, preparert 
skiløype gjennom Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark fra Beiarfjellet til Tollådalen. 
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