
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Mail-møte
Dato: 15.10.2014
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth Leder
Arne B. Vaag Medlem

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon
Eva Stina Anderson NESTL

Merknader

Sak i Arbeidsutvalget med høring i styret. Halvparten av styret gav 
tilbakemelding på saken pr. epost.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Inge Sollund Ingvaldsen Nasjonalparkforvalter

  Gunnar Rofstad      Nasjonalparkforvalter

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

AU 
15/2014

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for 
lavtflyging. NRK

2014/5041

AU 15/2014 Saltfjelet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for lavtflyging. 
NRK

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak:

NRK Natur gis dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark, jfr 

kap. IV pkt. 4, for lavtflyging i forbindelse med filmopptak til «En naturlig helaften» 

Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens §48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder for en dag i uke 43-44, 2014.

 Dispensasjonen gjelder for området Melfjorden, Nordfjorden, Glomdalen med Marmorslottet, 

Austerdalen med Austerdalvatnet og Austerdalsisen og Flatisvatnet; dalføret mellom Austisen og 

Vestisen.

 Før dispensasjonen nyttes skal det gis melding til Fjelltjenesten i Nordland (Kristian Sivertsen tlf 

988 42329), som er ansvarlig for oppsynet i nasjonalparken

 Dispensasjonen skal tas med ved flyging og forevises ved kontroll.

 Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.

 Det skal tas hensyn til rein på beite. Saltfjellet reinbeitedistrikt ved Per Tomas Kuhmunen, tlf. 

466 28243 og Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt ved Kjell Gaup, tlf. 958 71290 bør 

kontaktes før flyging.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 15.10.2014

Arbeidsutvalgets behandling:

Etter høring av saken pr. epost i styret gav halvparten av styrerepresentantene støtte til
sekretariatets innstilling til vedtak.



Søker ønsket også bruk av helikopter i uke 42, dette ønsket ble forelagt AU av sekretariatet.

AU’s vedtak – enstemmig:

NRK Natur gis dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark, jfr 

kap. IV pkt. 4, for lavtflyging i forbindelse med filmopptak til «En naturlig helaften» 

Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens §48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder for en dag i uke 42 - 44 2014.

 Dispensasjonen gjelder for området Melfjorden, Nordfjorden, Glomdalen med Marmorslottet, 

Austerdalen med Austerdalvatnet og Austerdalsisen og Flatisvatnet; dalføret mellom Austisen og 

Vestisen.

 Før dispensasjonen nyttes skal det gis melding til Fjelltjenesten i Nordland (Kristian Sivertsen tlf 

988 42329), som er ansvarlig for oppsynet i nasjonalparken

 Dispensasjonen skal tas med ved flyging og forevises ved kontroll.

 Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.

 Det skal tas hensyn til rein på beite. Saltfjellet reinbeitedistrikt ved Per Tomas Kuhmunen, tlf. 

466 28243 og Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt ved Kjell Gaup, tlf. 958 71290 bør 

kontaktes før flyging.


