
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Digitalt, Teams 
Dato: 21.04.2022 
Tidspunkt: 09:00 - 10:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Aase Refsnes Medlem  
Lars Filip Paulsen Medlem  
Sten Robert Hansen Medlem  
Marlen Rendall Berg Medlem  
Ann-Kristin Moldjord Medlem  
Tor-Anton Andersen Medlem  
Elin Telnes Medlem  
Geir Waage Leder  
Inga-Lill Sundset Nestleder  
Audgar Carlsen Medlem  
Sara Elisabeth Pavall Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Kenneth Norum MEDL  
Rune Berg MEDL  
Per Ole Andersen Oskal MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Inge Sollund Ingvaldsen  
Oskar Nyheim Pettersen  
Johan Rova  
Marte Turtum  
Emma Andrea Sørensen  

 
 
Underskrift: 
 



Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 19/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll   
ST 20/2022 Delegerte saker   
DS 
20/2022 

Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for tilrettelegging av løype - 
Trond Nyquist 

 2013/2267 

DS 
21/2022 

Tillatelse til motorferdsel - Ekstra turer med 
snøskuter 2022 - Láhko nasjonalpark - 
Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Geir 
Nicolaisen 

 2016/8285 

DS 
22/2022 

Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til 
motorferdsel for frakt av materiell til naust - Wiggo 
Hüttepohl 

 2022/1638 

DS 
23/2022 

Saltfjellet landskapsvernområde - Oppkjøring av 
skiløyper i Lønsdalområdet - Saltdal kommune 

 2022/1823 

DS 
24/2022 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Tillatelse til 
transport av varer og utstyr til hytte ved 
Storgamvatnet 

 2016/2222 

DS 
25/2022 

Søknad om dispensasjon - motorferdsel - transport 
av utstyr og proviant - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Halvdan Johannessen 

 2016/2222 

DS 
26/2022 

Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Transport og utplassering 
av saltsteiner i forbindelse med bufehold - Halvdan 
Johannessen 

 2016/2222 

ST 21/2022 Referatsaker   
ST 22/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 

flytting av elementlavvo - Jon-Anders Kuhmunen 
 2021/2147 

ST 23/2022 Sjunkhatten nasjonalpark - fast merking av 
Valnesfjord-rundt-traseen og Sætervannsløypa - 
Valnesfjord idrettslag 

 2022/2339 

ST 24/2022 Sjunkhatten nasjonalpark - søknad om utplassering 
av benk - Vatnvatnet og Omegn Velforening 

 2022/2264 

ST 25/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - droneflyging i 
Saltfjellet - Deadline Media 

 2021/5008 

ST 26/2022 Eventuelt   
 
 

ST 19/2022 Godkjenning av innkalling / protokoll 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.04.2022  
 



Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 
 

ST 20/2022 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.04.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
De delegerte sakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 

ST 21/2022 Referatsaker 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.04.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Det forelå ingen referatsaker til dette styremøtet. 
 
 
 
 

ST 22/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
flytting av elementlavvo - Jon-Anders Kuhmunen 

Forslag til vedtak 
Jon-Anders Kuhmunen gis tillatelse til å flytte sin siidas elementlavvo fra 
Hessihompvatnet til Jalggisoajvve i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Tillatelsen gis 
med hjemmel i verneforskriftens § 3 tredje avsnitt bokstav g). Dette regnes som èn av 



de seks enhetene som Midtre Nordland nasjonalparkstyre ga tillatelse til i styresak 
22/2021 
  
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

-Plassering må avtales med Statskog som grunneier 
-Tillatelsen gjelder for elementlavvoen som allerede står plassert ved Hessihompvatnet.  
-Elementlavvoen tas inn i distriktsplanen for Saltfjellet reinbeitedistrikt.  

Tillatelsen er gitt fra verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, og at det 
også må innhentes tillatelse fra grunneier og kommune.  
  
Statsforvalteren i Nordland må også vurdere det reindriftsfaglige i saken.  
  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.04.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig - Som innstillingen 
 
 
 
 

ST 23/2022 Sjunkhatten nasjonalpark - fast merking av 
Valnesfjord-rundt-traseen og Sætervannsløypa - Valnesfjord 
idrettslag 

Forslag til vedtak 
Valnesfjord idrettslag gis tillatelse til fast merking av Sætervannsløypa og Valnesfjord-
rundt-traseen med hjemmel i verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark, § 3 pkt. 1.3 
bokstav f. 
  
Vilkår: 
  

-Dispensasjonen gjelder merking av Sætervannsløypa og Valnesfjord-rundt-traseen som 
vises i vedlagt kart (vedlegg 1), med unntak av sløyfa vist i vedlegg 2. Merking av sløyfa 
vist i vedlegg 2 skal punkt-bestemmes ved befaring etter påske. Punktene vil plasseres 
innenfor avmerka område i kartet.  

-Tillatelsen er gyldig for årene 2022, 2023 og 2024. Dersom tiltaket ikke er gjennomført 
innen den tid kreves ny tillatelse.  



-Det skal brukes solide og stødige stolper som holder god kvalitet. Det kan benyttes 
trykkimpregnerte stolper 

-Stolpeskiltet skal kun vise symbol for skiløype i henhold til merkevarehåndboka. 
-Stolpene skal plasseres mest mulig skjermet i terrenget, så langt det lar seg gjøre med 

tanke på snøforhold i området og brukervennlighet.  
-Utkjøring av stolpene gjøres sammen med annen planlagt aktivitet, som oppkjøring av 

løype/ vedlikehold av løypenettet (direktehjemlet i forskrift), og trenger ikke egen 
tillatelse.  

-Midtre Nordland nasjonalparkstyre kan kreve at merkinga fjernes dersom styret registrert 
en uheldig besøksutvikling i området nord for Hømmervatnet i sommerhalvåret.  

  
  
  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.04.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig - Som innstillingen 
 
 
 
 

ST 24/2022 Sjunkhatten nasjonalpark - søknad om 
utplassering av benk - Vatnvatnet og Omegn Velforening 

Forslag til vedtak 
Vatnvatnet og Omegn Velforening gis dispensasjon til å utplassere en hvilebenk i 
stiskillet mellom Erlingbu og Vatnlia inn mot Steigtinddalen. 
  
Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 6.3 h. og 
naturmangfoldloven § 48. 
  
Vilkår: 

Tillatelsen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring med snøskuter kan foregå uten å 
skade vegetasjonen, og frem til 01.05 i årene 2022-2023. 

I november, desember, januar og februar gjelder tillatelsen mellom 07.00 og 23.00. I mars 
og april, samt 1. mai gjelder tillatelsen mellom 07.00-11.00 og mellom 16.00-23.00. 

Langfredag og 1.påskedag er snøscooterfrie dager. 



Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det. 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.04.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig - Som innstillingen 
 
 
 
 

ST 25/2022 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - droneflyging i 
Saltfjellet - Deadline Media 

Forslag til vedtak 
Deadline Media gis tillatelse til å fly med drone for å filme til dokumentarfilmen 
«kampen om Saltfjellet» i de områdene hvor det søkes om å fly i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde. Tillatelse kan gis med hjemmel i § 10 
i begge verneforskriftene.  
  
Vilkår: 

-Tillatelsen gjelder kun flyging med drone i de avmerka områdene på vedlagt kart (vedlegg 
1): Stormdalen, Tespdalen og rundt Kjemågvatnet. I Stormdalen kan det i tillegg flys 
med drone helt frem til Stormdalsgården, frem til hytta der stien stopper på vedlagt kart.  

-Tillatelsen gjelder i tidsrommet 11. juli til 10. august i 2022.  
-Flygingen skal begrenses til to timer effektiv flytid i hvert av de tre områdene.  
-Tillatelsen skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll.  

  
  
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.04.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig - Som innstillingen 



 
 
 
 

ST 26/2022 Eventuelt 
Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.04.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Eventuelt: 
 
Sekretariatet tar en utsjekk med Miljødirektoratet om kommende års bevilgninger med tanke på 
innfallsport-prosjekt.  
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