
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 22.10.2021 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
 
Orienteringer fra sekretariatet: 
 

1. Status i arbeidet med forvaltningsplaner og besøksstrategier 
2. Kommersielt tilhørighetsmerke: 

https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/kommersielt-merke/retningslinjer 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2012/4105-0 

 Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen 

Dato: 14.10.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 51/2021 22.10.2021 

 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om utvidelse av hytte - Sissel 
Pettersen 

 

Forslag til vedtak – Utvidelse av hytte  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Sissel Pettersen om utvidelse av sin 
del av privat hytte i Gåsvatnan landskapsvernområde.  
 
Nasjonalparkstyret vil gjøre nye vurderinger av dobbelthytter opp mot etablert 
forvaltningspraksis. Dette må vurderes samlet for alle de 12 dobbelthyttene i Saltfjellet i 
forbindelse med utforming av forvaltningsplan. 
 
Når forvaltningsplan foreligger anmodes Sissel Pettersen om å søke på nytt. Da må det 
legges ved plantegninger som viser hvordan tiltaket er tenkt gjennomfør, i tillegg bør det 
gjennomføres en oppmåling av eksisterende hytteareal før det gis tillatelse til utvidelse.  
 
 
 
 
Bakgrunn 
I verneområdene på Saltfjellet var det fra gammelt av tradisjon om å gå sammen om å 
bygge hytte på ei festetomt. Dette fremstår som én hytte, men er delt av innvendig og har to 
separate innganger (kan sammenliknes med vertikaldelt tomannsbolig). Disse hyttene går 
under benevnelsen «dobbelthytter». 
 
Sissel Pettersen eier en halvparten av ei av dobbelthytte ved Kvitbergvatnet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde i Saltdal kommune. Den andre delen eies av hennes mor Astrid 
Nilsen. Sissel har i epost datert 11. oktober 2021 søkt om tillatelse til å utvide sin del av 
hytta med 15 m² slik at det totale arealet blir 100 m², som er øvre tillate grense for hytter i 
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Saltdal kommune. I søknaden står det at det er avklart med Astrid Nilsen, at den andre 
delen ikke ønsker å bygge ut.  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre behandlet i styresak 64/2012 samme søknad fra Sissel 
Pettersen. Denne ble avslått av nasjonalparkstyret og deretter påklaget. Nasjonalparkstyret 
opprettholdt sitt vedtak. Klima- og miljødepartementet som da var klagemyndighet, ga styret 
sin tilslutning og styrets vedtak ble stadfestet. I 2020 kom det nye forskrifter for Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Der det tidligere ikke var hjemmel for utvidelse av hytter så er det i 
de reviderte forskriftene tatt inn en bestemmelse som åpner for mindre utvidelser av 
eksisterende bygninger. Klagesaken har en viss relevans, men i og med at en ny søknad 
må behandles etter den nye unntaksbestemmelsen i forskrifta og ikke den generelle 
unntaksbestemmelsen i naturmangfoldloven stiller saken seg annerledes.  
 
Det er ikke utformet forvaltningsplan for Gåsvatnan landskapsvernområde. 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Gåsvatnan landskapsvernområde ble først vernet 8. september 1989. Gjeldende forskrift 
ble fastsatt ved kongelig resolusjon 16. oktober 2021. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Formålet med Gåsvatnan er å ta vare på et natur- og kulturlandskap 
av økologisk og opplevelsesmessig verdi, som Jarbudalen med Russåga, Norges største 
uregulerte underjordiske elv. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til 
landskapets egenart. 
 
I tillegg skal forskriften sammen med forskriftene om Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, 
Saltfjellet og Nattmoråga landskapsvernområder og Blakkådalen, Dypen og Fisktjønna 
naturreservater bidra til å bevare et stort, sammenhengende naturområde som også 
inneholder mange samiske og andre kulturminner. 
 
Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen og landskapet gjennom 
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
Det forbudt å iverksette tiltak som alene eller sammen med andre tiltak kan endre det 
vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig.  
 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til ombygging og mindre utvidelse av 
eksisterende bygninger, anlegg og innretninger. 
 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 legges til grunn for vurderingene.  
 
Vurdering  
Sissel Pettersen har søkt om å utvide sin del av dobbelthytta, slik at hyttas totale areal blir 
100 m². Det foreligger ikke tegninger eller en plan for hvordan dette skal gjennomføres. Det 
er ikke kartlagt noen verneverdier i nær tilknytting av hytta som kan bli negativt påvirket av 
tiltaket. Utvidelse må derfor vurderes etter hvor vidt tiltaket endrer det vernede landskapets 
særpreg eller karakter vesentlig. Hytta ligger i glissen fjellbjørkeskog og er godt synlig i 
terrenget.  
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I 1998 ble alle hytter i Saltfjellet oppmålt, og i 2018 ble hyttene målt opp på nytt. Ut fra 
bilder kan det se ut som at dagens hytte avviker fra den opprinnelige fra 1998. Vi kan ikke 
se at det har blitt gitt tillatelse til utvidelser/ombygginger. Blant annet ser vi at det er bygget 
en liten platting utenfor hytta som ikke sto der i 2018. Sekretariatet mener at dette bør 
sjekkes opp. Når slike søknader skal behandles i styret bør det også foreligge gode 
plantegninger som viser hva som eksisterer i dag, og hvordan det skal bli etter utvidelse. 
Dersom det allerede er utført ombygging må dette omsøkes på samme måte.  
 
Utgangspunktet er at verneområdene er beskyttet mot utbygging av enhver art. I alle våre 
verneområder er det praktisert at hytter kan utvides til 80 m² inkludert uthus. Disse 
retningslinjene står i gjeldende forvaltningsplan for Junkerdal og Sjunkhatten. I utkast til 
forvaltningsplan for Láhko er arealet begrenset til 50 m². I forbindelse med revisjon av 
forskriftene for verneområdene på Saltfjellet ble det skrevet en skisse til forvaltningsplan: 
«For å sikre at ikke slike enkeltsøknader utvikler enkelthytter til større bygningsmiljø settes 
et øvre tak på bebyggelsens størrelse begrenset til 80 m2 inklusive 25 m2 uthus». Basert 
på dette kan vi trygt si at 80 m² inkludert uthus er en etablert praksis. I tillegg er det etablert 
forvaltningspraksis at en mindre utvidelse gjelder for inntil 10 % av hyttas areal. Det er ikke 
noen god løsning å la kommuneplanenes arealdel være førende for hva som skal være 
øvre grense for utbygging. Det vil bety ulik praksis i ulike deler av verneområdet basert på 
hvilken kommune hytta ligger i og ikke med bakgrunn i verneverdier. 
 
Sekretariatet er positive til å vurdere den etablerte praksisen på nytt i sammenheng med 
dobbelthytter. I Saltfjellet er det 12 dobbelthytter. Da verneplanen var på høring, kom 16 
hytteeiere i Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområde med en felles uttalelse der de 
blant annet ber om at det åpnes for inntil 120 m² for disse dobbelthyttene. Saltdal kommune 
tillater 100 m² + inntil 20 m² uthus. Sekretariatet mener at det må settes et maksareal også 
for dobbelthyttene. De vil endre det vernede landskapets karakter like mye som ei 
enkelthytte. Det er hyttenes virkning på landskapet som hovedsakelig vurderes, og 
størrelse er da et sentralt kriterium. De fleste dobbelthyttene ligger rundt Viskisvatnene og 
Kvitbergvatnet. Her er det relativt mange hytter, og landskapets karakter og særpreg er 
allerede påvirket, men det er likevel stor forskjell på hytter på 80 m² og 120 m² i glissen 
fjellbjørkeskog.  
 
Sekretariatet mener at det er rom for å se på muligheten for å utøve to ulike praksiser for 
ordinære hytter og dobbelthytter. I og med at det er mange prinsipielle spørsmål som må 
avklares i en slik sammenheng må dette drøftes i en forvaltningsplan. I den nevnte saken 
søker den ene halvdelen om å få utvide til 55 m². Da vil det bli ujevn arealfordeling mellom 
enhetene, og på samme måte som at dagens etterkommere opplever seg urettferdig 
behandlet fordi de har dobbelthytter, kan dette bli en problemstilling i etterkommende 
generasjoner. Dersom alle dobbelthytter utvides til 120 m² (som foreslått i 
høringsuttalelsen) vil dette gi et samlet nedbygd areal på 480 m², gitt at de er 80 m² i dag. 
Utvides alle til 100 m² slik som søknaden tilsvarer det 240 m², og vi vet ikke hvordan dette 
slår ut i forhold til de som har enkelthytter i områdene. 
 
Sekretariatet mener derfor at en tillatelse i omsøkte tilfelle vil sette i gang store 
presedensvirkninger, og vi mener det er lite gjennomarbeidet hvordan dette skal håndteres. 
Det er mange prinsipielle spørsmål som må avklares: 

- Er det relevant for etterlatt landskapspåvirkning om det er enkelt- eller dobbelthytte? 
- Er det greit at den ene parten eier 60 % og den andre 40 % av arealet? Det er et 

privatrettslig anliggende som vi som forvaltningsmyndighet kanskje ikke skal blande oss 
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borti, men kan fort oppstå situasjoner der den minste parten føler seg urettferdig behandlet. 
Kanskje bør det skriftliggjøres fra den parten som «fraskriver» seg muligheten til å utvide?  

- Dobbelthytte-funksjonen kan opphøre? I dette tilfellet er det mor og datter, er det sannsynlig 
at datter på sikt vil overta begge hytteseksjonene og rive veggen imellom? Generelt vil det 
bli vanskelig å håndtere om den ene andelen selges til den andre. Som 
forvaltningsmyndighet vet man ikke om veggen mellom hyttene enda eksisterer.  

- Hvordan balanseres fellesarealet (uthus) i det totale arealet?  
- Hva er en mindre utvidelse? Opererer ofte med 10 % i øvrige forvaltningsplaner.  

Dette er spørsmål som bør svares ut av en forvaltningsplan, og ikke et enkeltvedtak som 
setter store presedensvirkninger for de øvrige hytteeierne. På bakgrunn av dette mener 
sekretariatet at søknaden bør avslås og eventuelt tas opp til ny behandling når disse 
spørsmålene er avklart i forvaltningsplanen.  
 
Konklusjon 
Sekretariatet innstiller på at nasjonalparkstyret skal avslå søknaden fra Sissel Pettersen om 
utvidelse av sin del av privat hytte i Gåsvatnan landskapsvernområde. 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Parter i saken: 
Statsforvalteren i Nordland Moloveien 10 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 
Miljødirektoratet  Postboks 5672 Sluppen 
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 
Statskog v/ Fjelltjenesten  
Saltfjellet reinbeitedistrikt  
Sissel Pettersen Moveien 14 

 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde 
Miljødirektoratets veileder M106-2014: Rundskriv om forvaltning av verneområder 
Forvaltningsplaner for Junkerdal og Sjunkhatten nasjonalparker
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/5008-0 

 Saksbehandler: Marte Turtum 

Dato: 13.09.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 41/2021 21.09.2021 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 52/2021 22.10.2021 
 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Behandling av klage på vedtak - bruk 
av drone – Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak 
Klagen fra Saltfjellet reinbeitedistrikt tas til følge. Prosjektet med utarbeidelse av filmene til 
ny nasjonalparkutstilling vil inn til videre bli satt på vent, til etter dialogmøte mellom berørte 
reinbeitedistrikt og prosjekteier for ny nasjonalparkutstilling. 
 
Styret beslutter at anmodningen om oppsettende virkning avslås.  
 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2021  
 
Styrets behandling 
Ann-Kristin Moldjord fremmet et alternativt forslag til vedtak om å utsette saken frem til at 
retningslinjer for bruk av drone er vedtatt i styret.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Klagen utsettes til neste styremøte til styret har ferdigbehandlet retningslinjer for bruk av 
droner.  

Styret beslutter at anmodningen om oppsettende virkning avslås 
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Bakgrunn 
Den 26.08.2021 mottok Midtre Nordland nasjonalparkstyre klage fra Saltfjellet 
reinbeitedistrikt (RBSA) på vedtak 2021/5008-4 om tillatelse til bruk av drone til filming i 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Tillatelsen ble gitt til Deadline Media i forbindelse med 
filming til ny naturutstilling på Besøkssenter nasjonalpark Nordland den 03.08.2021.  
 
I forkant av vedtaket ble RBSA kontaktet med forespørsel om hvor og hvordan droneflyging 
og filming kan skje uten å forårsake forstyrrelser for reindriften. De områdene det ble gitt 
tillatelse til å fly med drone i Saltfjellet Svartisen nasjonalpark i vedtak 2021/5008-4 ble av 
forvaltningsmyndigheten vurdert til å være ukontroversielle etter samtale med 
reinbeitedistriktet.   
 
I klagen skriver RBSA at de er sterkt imot tillatelsen. Av klagen kommer det frem at de 
mener at tiltaket (kanskje ikke først og fremst filmingen, men produksjonen av filmen til 
utstillingen) vil føre til økt ferdsel inn i deres beiteområder. RBSA er allerede presset, og 
ønsker ikke mer oppmerksomhet og promotering av sine beiteområder i nasjonalparken.  
 
Saltfjellet Reinbeitedistrikt ber i klagen også om oppsettende virkning.  
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Jamfør § 28 i forvaltningsloven (Fvl.) kan enkeltvedtak påklages av part i saken. Det er 
vurdert at Saltfjellet reinbeitedistrikt er part i saken og har klagerett. Det er tre ukers 
klagefrist fra vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen kom inn to dager over 
fristen (vedtaket ble fattet og utsendt 3. august, klagen sendt 26. august).. Klagen regnes 
som gyldig og behandles av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.  
 
Forvaltningslovens § 42 åpner for at det kan fattes en beslutning om at et vedtak får utsatt 
iverksetting (oppsettende virkning). Dette må behandles av styret eller arbeidsutvalget.  
 
Vurdering  
Det er vurdert at Saltfjellet reinbeitedistrikt er part i saken og har klagerett. Selv om 
klagefristen ble oversittet vurderer vi det likevel slik at klagen tas opp til behandling da 
vedtaket som ble påklaget er en del av en større søknad. Ved å behandle klagen nå, 
slipper vi kanskje en ny klage på neste vedtak i saken, og kan slik behandle søknaden 
videre på en bedre og riktigere måte.  Sekretariatet mener også at det er sannsynlig at det 
tok to dager fra vedtaket ble fattet til det ble mottatt av vedkommende part, og at denne 
tvilen kommer klagende part til gode.  
 
Vi forstår det slik at det er bruken av filmen det klages på, og ikke selve droneflygingen og 
forstyrrelse for reindriften som følge av dette. Bruk av drone i de tillatte områdene i vedtak 
2021/5008-4 ble avklart med reinbeitedistriktet i forkant av vedtaket, og syntes lite 
problematisk med tanke på forstyrrelse på reinen i den gitte perioden.   
 
I etterkant av mottatt klage har sekretariatet hatt dialog med Saltfjellet reinbeitedistrikt og 
Besøkssenter Nasjonalpark Nordland (eier av prosjektet med ny nasjonalparkutstilling). Det 
er blitt enighet om å holde et dialogmøte mellom de tre reinbeitedistriktene (Saltfjellet, 
Duokta og Balvatnet), Besøkssenter Nasjonalpark Nordland og Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre. Inntil dette møtet er avholdt settes også videre arbeid med filmene på 
vent.  
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Sekretariatet har ikke myndighet til å fatte beslutning om utsatt iverksetting av vedtak. En 
slik beslutning må fattes av AU eller styret. Vi mener likevel at det ikke er grunnlag for å gi 
oppsettende virkning i denne saken. Det er ikke droneflyginga i seg selv som er grunnlag 
for klagen, men at filmene kan gi økt oppmerksomhet for deres beiteområder. Filmene vil 
ikke være ferdige før tidlig neste sommer, og innholdet vil reinbeitedistriktene kunne være 
med å påvirke gjennom dialogmøtet.  
 
Konklusjon 
Klagen tas til følge, og prosjektet med utarbeidelse av filmene til ny naturutstilling vil inn til 
videre bli satt på vent til etter dialogmøte mellom berørte reinbeitedistrikt og prosjekteier for 
ny nasjonalparkutstilling. 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.

11



  
 
Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2021/5008-0 

 Saksbehandler: Marte Turtum 

Dato: 14.09.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 42/2021 21.09.2021 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 53/2021 22.10.2021 
 

Søknad om dispensasjon fra verneforskrift - bruk av drone - Lahko 
NP, Saltfjellet-Svartisen NP, Sjunkhatten NP og Junkerdal NP - 
Deadline Media AS 

 
 

Forslag til vedtak 
Deadline Media gis avslag på søknaden om tillatelse til å fly med drone i Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark og Lahko 
nasjonalpark.  
 
I alle de nevnte nasjonalparkene er det forbud mot bruk av drone, og avslaget gis med 
følgende hjemler: 

- § 10 i forskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
- § 3 punkt 7.3 i forskrift for Lahko nasjonalpark 
- § 3 punkt 7.2 i forskrift for Sjunkhatten nasjonalpark 
- § 3 punkt 7.3a i forskrift for Junkerdal nasjonalpark 

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2021  
 
 
Styrets behandling 
Ann-Kristin Moldjord fremmet et alternativt forslag til vedtak om å utsette saken frem til 
at retningslinjer for bruk av drone er vedtatt i styret.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
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Midtre Nordland nasjonalparkstyre utsetter behandling av søknaden til retningslinjer for 
bruk av droner har blitt vedtatt etter en kort høringsrunde hos berørte parter. Endelig 
forslag til retningslinjer legges frem på nytt i styremøtet 22 oktober 2021.  
 
 
 
 
Bakgrunn 
Den 16. juli 2021 søkte Deadline Media om tillatelse til å fly med Drone i drone i 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark og 
Lahko nasjonalpark. Formålet med droneflygingen er å skaffe filmmateriale til filmer 
som skal produseres til ny nasjonalparkutstilling. Nordland Nasjonalparksenter er 
oppdragsgiver og prosjekteier av ny utstilling.  
 
I vedtak 2021/5008-4 ble deler av søknaden behandlet, og det ble gitt tillatelse til bruk 
av drone i følgende områder: Helgelandsbukken-Snøtinden, Austerdalsisen og 
Bjøllåvatnene i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Bakgrunnen for at søknaden bare ble 
delvis behandlet på dette tidspunktet var et behov for mer informasjon, og det ble 
avgjort at resten av søknaden skulle behandles på styremøtet 21. september.  
 
Den 26. august mottok Midtre Nordland Nasjonalparkstyre en klage på vedtaket fra 
Saltfjellet reinbeitedistrikt. Denne er behandlet i klagesak 2021/5008-6. I klagen skriver 
Saltfjellet reinbeitedistrikt at de er sterkt imot tillatelsen. Av klagen kommer det frem at 
de mener at tiltaket vil føre til økt ferdsel inn i deres beiteområder. RBSA er allerede 
presset, og ønsker ikke mer oppmerksomhet og promotering av sine beiteområder i 
nasjonalparken. Vi forstår det slik at det er bruken av filmen det klages på, og ikke 
selve droneflygingen og forstyrrelser for reindriften som følge av dette. Bruk av drone i 
de tillatte områdene i vedtak 2021/5008-4 ble avklart med reinbeitedistriktet i forkant av 
vedtaket, og syntes lite problematisk med tanke på forstyrrelser på reinen i den gitte 
perioden.   
 
Bak oppdraget fra NNPS til Deadline Media står en styringsgruppe for den nye 
utstillingen på senteret. I styringsgruppen inngår blant annet verneområdeforvaltningen 
ved Midtre Nordland nasjonalparkstyre (MNNPS; jfr. MNNPS sak 2019/1753, 
styrevedtak 14.03.2019). Utstillingen er en del i det informasjonsarbeid og den 
formidling av natur og naturverdier til allmenheten som blant annet MNNPS er ansvarlig 
for. Utover dette er NNPS, gjennom BNN, autorisert av Miljødirektoratet som 
besøkssenter for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Junkerdal nasjonalpark. Senteret 
informerer også om de andre nasjonalparkene forvaltet av MNNPS: Rago, Láhko og 
Sjunkhatten. 
 
Styringsgruppen for den nye utstillingen har vurdert at filmer vil være en god måte å 
formidle de viktigste naturverdiene og verneformålene fra nasjonalparkene på til en 
interessert allmenhet. Filmene skal blant annet vise frem MNNPS sine fem 
nasjonalparker gjennom flere årstider og historikken bak vernet av Saltfjellet.  
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre forvalter Junkerdal, Láhko, Rago, Saltfjellet-
Svartisen og Sjunkhatten nasjonalparker og skal behandle søknader om bruk av drone 
i disse verneområdene.  
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I tillegg til verneforskriftene er klagesak 2021/5008-6 også del av grunnlaget for 
avgjørelsen. Innstillingen i denne saken er at klagen tas til følge, og prosjektet med 
utarbeidelse av filmene til ny naturutstilling vil inn til videre bli satt på vent til etter 
dialogmøte mellom berørte reinbeitedistrikt og prosjekteier for ny nasjonalparkutstilling. 
Dette omfatter derfor også denne søknaden.   
 
Verneforskriftene 
I nyere verneforskrifter er det for nasjonalparker og naturreservat tatt inn et uttrykkelig 
forbud mot bruk av droner i forskriftene. I mange eldre verneforskrifter fremkommer 
forbudet mot droner kun gjennom bestemmelser som ”...forbud mot motordrevet 
modellfly o.l.” 
 
Rago nasjonalpark 
Verneforskriften for Rago nasjonalpark ble fastsatt ved kgl.res. 22. januar 1971. 
Formåletmed Rago nasjonalpark er å representere et uberørt nordlandsk fjellandskap 
med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalparken Padjelanta.  
 
Bruk av droner er ikke regulert i forskriften, hverken direkte eller indirekte, men den 
forsiktighet som normalt gjelder ved ferdsel i naturen gjelder selvfølgelig også i Rago 
nasjonalpark. 
 
 
Láhko nasjonalpark 
Verneforskriften for Láhko nasjonalpark ble fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2012. 
Formålet med Láhko nasjonalpark er fremfor alt å bevare et stort naturområde som 
inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter 
og geologiske forekomster. Blant de særskilt utpekte verneverdiene finnes alpin karst, 
kalksjøer med sjeldne kransalger, et rikt planteliv og viktige utpostlokaliteter av de 
truede fjellplantene grønlandsstarr og nordlig tinderublom. Allmennheten skal videre gis 
anledning til uforstyrret opplevelse av naturen og formålet omfatter også bevaring av 
det samiske naturgrunnlaget.  
 
Bruk av droner er forbudt med formuleringen i verneforskriften § 3, punkt 7.3: 
Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly, motordrevet isbor o.l. er 
forbudt. 
 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
Verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble fastsatt ved kgl.res. 16. 
oktober 2020. Formålet med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er å bevare et stort og 
sammenhengende naturområde med særegne og representative økosystemer og 
landskap, og som er uten tyngre naturinngrep. Verneformålet er videre å blant annet ta 
vare på et viktig økologisk funksjonsområde for fjellrev, et av Norges største 
isbremassiver (Svartisen) med avsmeltningsområder og glasiale løsmasseavsetninger, 
deler av kjerneområdet for norske grotte- og karstforekomster og et referanseområde 
for å følge utviklingen i naturen. I tillegg skal forskriften sammen med kringliggende 
verneområder bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også 
inneholder mange samiske og andre kulturminner. Formålet omfatter også bevaring av 
det samiske naturgrunnlaget, og allmennheten skal gis anledning til å oppleve naturen 
uforstyrret.  
 
Bruk av droner er regulert i verneforskriften § 10 andre ledd, hvor det også åpnes for å 
gi unntak fra forbudet: Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly, 
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modellbåt, motordrevet isbor o.l. er forbudt. Bruk av droner kan bare skje etter tillatelse 
fra forvaltningsmyndigheten. 
 
Sjunkhatten nasjonalpark 
Sjunkhatten nasjonalpark ble opprettet ved kgl.res. av 5 februar 2010. Formålet med 
Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget 
naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og landskap, og 
som er uten tyngre inngrep. Formålet med nasjonalparken omfatter: bevaring av et 
fjord- og høgfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, bevaring 
av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell, bevaring av leveområde for 
sjeldne dyrearter i tilknytning til vann- og våtmarkssystemer, og annet biologisk 
mangfold som preger området,  
bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutformet landskap, bevaring av 
vakker og særpreget vassdragsnatur, bevaring og sikring av kulturminner. 
Allmennheten, med særlig fokus på barn og unge, skal gis anledning til uforstyrret 
naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av 
teknisk tilrettelegging.  
 
Droner er forbudt jf. § 3 punkt 7.2 i verneforskriften om støy med forbud mot modellfly 
og lignende. Droner er omfattet av dette. 
 
Junkerdal nasjonalpark 
Junkerdal nasjonalpark ble etablert ved kronprinsregentens resolusjon av 9. januar 
2004. Formålet med vernet er: Bevare et stort tilnærmet urørt naturområde som sikrer 
biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og 
kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet. Stimulere til opplevelse av natur og 
landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving tradisjonelt og enkelt friluftsliv.  
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur  
og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. Verneforskriften for 
Junkerdal nasjonalpark sier også at dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig 
forstyrrelse (§ 3 pkt. 3.1) 
 
Bruk av droner innenfor Junkerdal nasjonalpark reguleres derfor av verneforskriftens 
punkt om unødvendig støy (§ 3 pkt. 7.3a), her er det satt et forbud mot bruk av 
motordrevet modellfly, modellbåt, isbor o.l. 
 
Vurdering  
Med bakgrunn i klagen vi mottok i etterkant av delvedtaket 2021/5008-4 har vi vurdert 
at det beste for videre arbeid med utstilling og filmene vil være å sette dette arbeidet på 
vent til etter dialogmøte med reinbeitedistriktene i de aktuelle nasjonalparkene.  
 
Målet med ny nasjonalparkutstilling er å formidle viktigheten og verdien av 
nasjonalparkene våre. I tillegg skal utstillingen være en arena for kunnskapsformidling 
om sårbar natur og dyreliv, og bidra til økt forståelse for hvordan vi som besøkende i 
naturen forstyrrer dyrelivet og påvirker sårbar natur ved ferdsel. Utstillingen vil slik også 
kunne bli et viktig verktøy for reindrifta for å informere om deres utfordringer med 
ferdsel i beite- og kalvingsområder.  
 
Vi ser at det har vært uheldig at reinbeitedistriktene ikke har blitt involvert i prosessen 
med ny utstilling på et tidligere stadium. Det har hele tiden vært ønsker om å få til et 
samarbeid med de tre reinbeitedistriktene når det gjelder utvikling av ny utstilling, men 
vi ser at de burde blitt involvert tidligere i prosessen. Med utstillingen ønsker man også 
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å bidra til å kanalisere besøkende vekk fra kjerneområdene til reindrifta, og unngå å 
trekke frem og synliggjøre disse områdene. Etter klagesaken er det tydelig at dette må 
det gjøres et grundigere arbeid med. Vi vurderer derfor at arbeidet med filmene til 
utstillingen settes på vent inntil vi har fått en grundigere avklaring på hvordan dette kan 
løses og hvilke områder som bør skjermes. Vi vurderer derfor at det beste vil være å 
avslå søknaden på dette tidspunktet, og avvente med videre behandling til etter 
dialogmøtet har blitt gjennomført.  
 
 
Konklusjon 
Søknaden avslås på nåværende tidspunkt, og videre behandling avventes til etter 
dialogmøte med reinbeitedistriktene og prosjektansvarlige for ny nasjonalparkutstilling. 
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
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