
Referat fra åpent informasjonsmøte om 
forvaltningsplanarbeidet i Láhko nasjonalpark 
 
Gildeskål rådhus 29. oktober 2019 –  Inndyr 

Det var 32 tilstede på informasjonsmøtet. Kommunestyresalen ble for liten og 
veggene til formannskapssalen måtte «rives» for anledninga. 
Sigrid Elise Lium, kontaktperson for Láhko nasjonalpark og nasjonalparkforvalter, og 
Inge Sollund Ingvaldsen, sekretariatsleder Midtre Nordland nasjonalparkstyre stilte 
som representanter for forvaltningen.  

Forvaltningsplan hva er det? 
Sigrid presenterer hva forvaltningsplanen er; et viktig verktøy i forvaltninga.  

- Sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning for alle. 
- Verneforskrifta er ramma for forvaltningsplanen. 
- Retningslinjer for brukerne – delegasjon 
- Tiltaksplaner, besøksstrategier og bevaringsmål 
- Forvaltningsplan på nett 

 
Sigrid og Inge informerer om besøksstrategi, begrepsavklaring og merkevare.  

Arbeidet så langt – Forvaltningsplan for Láhko nasjonalpark 
Da verneplanen for Láhko nasjonalpark ble sendt ut på høring i mai 2010 ble det 
samtidig sendt med en skisse til forvaltningsplan. Skisse til forvaltningsplan viser i 
denne sammenheng hvordan lovhjemlene er tenkt anvendt. Da nasjonalparken ble 
opprettet overtok Midtre Nordland nasjonalparkstyret forvaltningsansvaret. 
Nasjonalparkstyret jobbet videre med denne skissa som ble utformet i 2010. I 2015 
kom den nye merkevaren for Norges nasjonalparker, som medførte at alle 
nasjonalparkene skulle ha en besøksstrategi som et vedlegg til forvaltningsplanen. 
Dette ble utarbeidet og forvaltningsplan med besøksstrategi ble oversendt til 
Miljødirektoratet for faglig gjennomgang 31. mai 2018. Nasjonalparkstyret fikk denne 
tilbake like før nyttår 2018. Den ble ikke faglig godkjent da den hadde relativt store 
mangler som følge av blant annet uoppdatert informasjon, manglende beskrivelse av 
forskriftshjemler, noen forskriftshjemler som ikke hadde kommet med i planen og en 
noe tynn besøksstrategi.  
 
Nå er det snart 10 år siden den første skissa ble utarbeidet, og det har vært lite 
prosess og medvirkning i arbeidet videre med denne. Istedenfor å jobbe videre med 
ei skisse som ikke beskriver dagens situasjon har nasjonalparkstyret besluttet å 
starte prosessen på nytt, med bakgrunn i alle tilbakemeldingene fra Miljødirektoratet, 
og alle manglende ved utkastet som ble sendt inn til faglig godkjenning.  

Hva er tenkt videre? 
Sigrid presenterte organiseringa av arbeidet: Prosjekteier MNNPS, prosjektet ledes 
av nasjonalparkforvalterne. Referansegruppa og hvem som sitter i denne ble 
presentert. Til nå har nasjonalparkforvalterne gått igjennom tidligere arbeid og 
tilbakemelding fra Miljødirektoratet, og på bakgrunn av det opprettet 



referansegruppe, laget prosjektplan og har i dag informasjonsmøte. Sekretariatet har 
også mottatt flere høringsinnspill til den tidligere skissen til forvaltningsplan. Disse 
innspillene tar vi med oss i arbeidet med nytt utkast til forvaltningsplan. 
 
I løpet av vinteren 2019/ 2020 skal det skrives et nytt utkast til forvaltningsplan. Når 
dette begynner å bli klart blir det møter med referansegruppen og andre relevante 
parter. På bakgrunn av disse møtene må kanskje utkastet justeres noe før det 
forelegges til styret på første styremøte i 2020.  
 
Når styret har godkjent utkastet sendes det til en ny faglig gjennomgang. Hvis 
Miljødirektoratet sier at innholdet er greit sendes forslag til forvaltningsplan ut på 
høring. Dersom Miljødirektoratet mener at det må gjøres større endringer før det blir 
faglig godkjent må referansegruppa innkalles til nytt møte.  
 
Etter høring vil forvaltningsplanen sannsynligvis revideres med de høringsuttalelsene 
som kommer inn. Dersom det blir større endringer vil det bli et nytt møte i 
referansegruppa. Hvis ikke forelegges planen for styret til ferdigstillelse, og det 
sendes til endelig godkjenning i Miljødirektoratet.  Og da er forhåpentligvis en 
forvaltningsplan for Láhko på plass.  

Hvordan følge prosessen videre? 
Vi er på Facebook: www.facebook.com/Mnnps 
Følg med på nettsider: www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland 
Kontakt oss gjerne direkte! 
 
Inge orienterte om omstrukturering i sekretariatet og at det ikke lengre vil være en 
nasjonalparkforvalter for hver nasjonalpark – men at alle er ansatt for Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre og har et felles ansvar for alle nasjonalparkene. Det vil 
fremdeles være en kontaktperson som er Sigrid E. Lium, men det kan godt være at 
andre i sekretariatet behandler enkeltsaker som omhandler Láhko.    
 

Innspill fra publikum: 
- Etter søknad betyr at forvaltninga skal ha full oversikt og kontroll – en gang blir 

det anmeldelse neste gang blir det tillatelse. I Láhko er det kun en kort periode 
det er mulig å kjøre på barmark og kjøring vil begrense seg selv. Har erfaring 
fra området i over 40 år, og føler ikke at kunnskapen blir etterspurt.  

o Sigrid presiserer at denne ulikheten blant annet skyldes manglende 
forvaltningsplan og presisering av hvordan unntakshjemlene om kjøring 
til Røde Kors sitt kurssted skal behandles. En god forvaltningsplan vil gi 
klare retningslinjer for utfallet av søknader og henvendelser. 
Forhåpentligvis vil referansegruppa fungere slik at denne 
erfaringsbaserte kunnskapen gjennom 40 år kommer til anvendelse. 

- Er snøskutere et problem i Láhko nasjonalpark? Er aktiviteter på snø 
problematisk? Aktiviteter på barmark er utstrakt som gjør mye større skade på 
verneverdier enn skuterkjøring og kjøring langs anleggsveien mellom 
Namnlaus og Røde Kors sitt kurssted.  

- Foreningshytter: stor forskjell fra hytte til hytte i forhold til antall 
overnattingsdøgn – antall turer med snøskuter bør stå i stil med antall 
overnattingsdøgn.  
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- Den største skadegjøreren på verneverdiene er reindriftas barmarkskjøring – 
og i mange områder er skadene så omfattende at de nå er uopprettelige. Må 
gå an å få en dialog med reindrifta der man blir enige om hvordan dette skal 
gjennomføres.  

o Presisering: Reindrifta kjører etter kjøreplanen i distriktsplanen. I tillegg 
er det satt mange begrensninger på deres kjøring gjennom 
dispensasjonen i Láhko.  

- Fysisk tilrettelegging – dere sitter langt unna og skal bestemme over oss. 
Søppel, toalett og åpne hytter. Kan nasjonalparkstyret være med å drifte 
anleggene? 

o Svar: Nasjonalparkstyret har ingen driftsbudsjetter og det er ei 
utfordring vi blir møtt med rundt om i alle nasjonalparkene. Vi har 
investeringsbudsjetter så vi kan være med å bidra med å investere i 
anleggene.  

- Hvordan er muligheten for å transportere folk som ellers ikke kan benytte 
hytter inn med snøskutere? 

o Svar: Persontransport er ikke tillatt etter motorferdselloven og det er 
kommunene som behandler dette lovverket. Ingen forskjell mellom 
private hytter eller JFF: personer kan sitte på hvis det er plass, men at 
varer og utstyr skal prioriteres først.  

- Anleggsveien – hvordan løser man det i arbeidet med forvaltningsplanen?  
o Svar: Kan være aktuelt å kalle veien for et kulturminne og opprettholde 

veien for å beskrive bruken av området fra Rallarbrakka til Namnslaus. 
Dette må vi se nærmere på i arbeidet med forvaltningsplanen. 

- Arealer på hytter. Lite hensiktsmessig å sette en arealbegrensning på 50 m2, 
kommunene har 80 m2.  

o Svar: Strategi å prioritere foreningshytter – bedre å ha noen få store 
enn flere små. 

 
Referat sendes ut til de som ønsker – epostliste. Sendes til kommunene som legger 
det ut på sine hjemmesider? I tillegg legges det ut på vår hjemmeside.   


