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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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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ST 55/2021 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 

Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 

ST 56/2021 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.12.2021  

De delegerte sakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 

DS 50/2021 Dispensasjon for rydding langs sti - Trygvebu - Argaladhytta - BOT - 
2021-2025 Junkerdal nasjonalpark 

DS 51/2021 Tillatelse til motorferdsel - Junkerdal nasjonalpark - Henning Olsen - 
gnr. 67/5 i Saltdal kommune 

 

 

ST 57/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 02.12.2021  
 

Referatsakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 



RS 11/2021 Rammer og opplegg for Statsforvalteren og verneområdestyrer - 
innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder og SNO-ressurser i 
verneområder - 2022 

 

 

 

ST 58/2021 Tiltaksmidler i 2022 - Midtre Nordland nasjonalparkstyre 

Forslag til vedtak 
Sekretariatet har, av forskjellige grunner, ikke fått ferdigstilt tiltakslista til 
møteinnkallinga skulle sendes ut. Denne ettersendes og presenteres på 
Fellesmøtet 1. desember 2021.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om <sett inn sum> NOK til gjennomføring av 
tiltak i sine verneområder i 2022. Sekretariatet ferdigstiller søknaden i Elektronisk 
søknadssenter innen 10. januar 2022. 
 
I tillegg sender nasjonalparkstyret en bestilling på omtrent <sett inn dagsverk> 
dagsverk over B-lista. Sekretariatet behandler denne ferdig og sender den til Statens 
naturoppsyn / Miljødirektoratet og Statskog Fjelltjenesten innen 10. januar 2022. 
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Styrets behandling 
Sekretariatet ettersendte ferdig prioritert tiltaksliste i forkant av styremøtet. Tiltakene ble 
gjennomgått på Fellesmøtet med de lokale rådgivende utvalgene og 
referansegruppene dagen i forveien.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 2 692 001 NOK til gjennomføring av tiltak i 
sine verneområder i 2022. Sekretariatet ferdigstiller søknaden i Elektronisk 
søknadssenter innen 10. januar 2022. 

I tillegg sender nasjonalparkstyret en bestilling på omtrent 300 dagsverk over B-lista. 
Sekretariatet behandler denne ferdig og sender den til Statens naturoppsyn / 
Miljødirektoratet og Statskog Fjelltjenesten innen 10. januar 2022 
 
 
 



ST 59/2021 Drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre og søknad om 
1420.21-midler 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 1 307 000,- over Miljødirektoratets 
spesifiserte driftsbudsjett, 1420.21, fordelt på følgende poster: 

- 632 000,- til drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre i 2022 
- 475 000,- til kartlegginger i forbindelse med forvaltningsplaner og besøksstrategier 
- 150 000,- til vikariat 1. april – 30. juni 2022.  
- 50 000,- til prosesser i forbindelse med forvaltningsplaner og besøksstrategier 
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Styrets behandling: 
Geir Waage fremmet et tillegg til administrasjonens forslag til vedtak: «Det søkes om 
lønnsmidler til en femte nasjonalparkforvalter. Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å 
følge opp ressurssaken med Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet». 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om 1 307 000,- over Miljødirektoratets 
spesifiserte driftsbudsjett, 1420.21, fordelt på følgende poster: 

- 632 000,- til drift av Midtre Nordland nasjonalparkstyre i 2022 
- 475 000,- til kartlegginger i forbindelse med forvaltningsplaner og besøksstrategier 
- 50 000,- til prosesser i forbindelse med forvaltningsplaner og besøksstrategier 
- 150 000,- til vikariat 1. april – 30. juni 2022.  
- 600 000,- til engasjementstilling 

 
Det søkes om lønnsmidler til en femte nasjonalparkforvalter. Styret gir arbeidsutvalget 
fullmakt til å følge opp ressurssaken med Miljødirektoratet og Klima- og 
miljødepartementet 
 
 
 

ST 60/2021 Møtedatoer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2022 

 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre foreslår å legge et styremøte til Nordland 
nasjonalparksenter 2. mars 2022. Miljødirektoratet planlegger en 
nasjonalparkkonferanse 27. -28. april 2022 som nasjonalparkstyrets medlemmer etter 
hvert kommer til å bli invitert til.  
 
Øvrig møteplan for 2022 legges frem på styremøtet 2. mars.  
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Styrets behandling 
Geir Waage mente det var for sent å legge en møteplan 2. mars 2022. Han foreslo å 
flytte det til onsdag 26. januar 2022.  
 
Det informeres om at det er planlagt en beredskapsøvelse den uka 
nasjonalparkkonferansen er lagt til. Sekretariatet melder tilbake til Miljødirektoratet. 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyrets neste styremøte legges til 26. januar 2022 på 
Nordland nasjonalparksenter. Miljødirektoratet planlegger en nasjonalparkkonferanse 
27. -28. april 2022 som nasjonalparkstyrets medlemmer etter hvert kommer til å bli 
invitert til.  

Øvrig møteplan for 2022 legges frem på styremøtet 26. januar 2022.  
 
 
 

ST 61/2021 MIDNOR - Retningslinjer for bruk av droner i Midtre 
Nordland Nasjonalparkstyre sine verneområder - 2. gangs behandling 
etter høring 

 

Forslag til vedtak 
I Rago nasjonalpark, Nattmoråga landskapsvernområde, Nordfjorden marine 
verneområde samt Junkerdalsura, Stor-Graddis, Blakkådalen, Dypen og 
Langvassdalen-Ruffedalen naturreservater er det ikke forbudt å bruke drone så lenge 
flygingen tar hensyn til dyrelivet i tråd med naturmangfoldloven § 15 og 
verneforskriftenes bestemmelser om dyrelivet og varsom ferdsel. 

I våre øvrige verneområder er bruken av droner direkte eller indirekte regulert av 
verneforskriftene. Midtre Nordland nasjonalparkstyre fastsetter derfor retningslinjer for 
bruk av drone i disse verneområdene:  

 Junkerdal nasjonalpark 
 Láhko nasjonalpark 
 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
 Sjunkhatten nasjonalpark/ Dávga suoddjimpárkka 
 Fisktjønna naturreservat 
 Semska-Stødi naturreservat 
 Gåsvatnan landskapsvernområde 
 Saltfjellet landskapsvernområde 

 

 
1. Generelle vilkår for dispensasjon/tillatelse/bruk: 



 Dronepiloten må være registrert hos Luftfartstilsynet og følge 
Luftfartstilsynets regler for bruk av droner.  

 Det forutsettes at ved bruk av droner så skal det tas særlig hensyn til 
reindriften slik at risiko for forstyrrelser unngås.  

 Geografisk område skal begrenses på kart, sårbare områder skal unngås. 
 Andre besøkende i nærområdet skal ikke forstyrres unødvendig. Det skal 

ikke brukes drone i nærheten av populære turistmål eller mye brukte 
ferdselsårer slik at friluftslivet blir skadelidende. 

 Bruk av droner må, dersom det er mulig, utøves utenom hekke- og 
yngletid, dvs. utenom perioden 1.mars – 15. juli. Andre perioder vurderes 
konkret i forhold til om det gir forstyrrelser av dyrelivet. Reindriftas bruk av 
droner i forbindelse med kalving må nødvendigvis skje i yngletid, og 
omfattes ikke av dette. 

 Bruk av drone nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom rovfugl 
observeres i området, skal dronen tas ned inntil fuglen har trukket seg 
unna. 

 Dispensasjon/tillatelse kan gis for inntil 5 år om gangen. 
 Dronepiloten er pliktig til å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier.  
 Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt 

tillatelse fra nasjonalparkstyret. 

  
2. Sekretariatet får delegert myndighet til å avgjøre søknad om bruk av droner til 

følgende formål: 

 Tamreindrift og beitenæring. 
 Oppsynsvirksomhet herunder drift av eksisterende kraftlinjer og anlegg. 
 Forvaltning, naturoppsyn, naturovervåkning, naturkartlegging, skogbruk, 

vitenskapelige undersøkelser o.l. 
 Formål hvor verneforskriften gir hjemmel for å gi tillatelse til motorisert 

ferdsel til samme formål (f.eks. bruk av helikopter). 

 
Bruk av drone til de ovennevnte formål i tråd med de generelle vilkårene, er i 
Junkerdal, Sjunkhatten og Láhko nasjonalparker å anse som nyttig bruk og rammes 
ikke av forbudet mot unødvendig støy. 
 

  



3. Særskilte tilfeller.  

Søknader som ikke faller inn under punkt 2, skal som hovedregel behandles av styret. 
Dersom tidshensyn gjør det nødvendig, kan slike søknader behandles av 
arbeidsutvalget. Det vil for eksempel være søknader om bruk av drone 
 

 for filming i opplæringsøyemed. 
 for markedsføring og informasjon om verneområdene. 
 for filming til større TV- og filmproduksjoner. 
 hvor avslag risikerer å medføre alternativ bruk av luftfartøy (helikopter). 

  
 
Det gis som utgangspunkt ikke tillatelse/dispensasjon til bruk av drone for følgende 
formål:  

 Filming i sammenheng med fornøyelse, underholdning eller rekreasjon. 
 Filming for privat bruk og promotering (f.eks. sosiale medier). 
 Filming for bruk til reklame og markedsføring i strid med besøksstrategien for det 

aktuelle verneområdet. 
 Filming i sammenheng med konkurranser, idrettsarrangement og liknende 

sammenkomster. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 62/2021 Junkerdal nasjonalpark - Brudd på verneforskrift - **** 
****** **** **** ****** 

 

ST 63/2021 Junkerdal nasjonalpark - bruk av helikopter - Balvatn 
reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak 
 
Balvatn reinbeitedistrikt gis dispensasjon for bruk av helikopter i forbindelse med 
reindrift i Junkerdal nasjonalpark. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 på følgende vilkår:  
 

 Tillatelsen gjelder hele året i perioden 2022-2025.  



 Det må tas hensyn til dyreliv og eventuelle turgåere i området under flyving.   
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 64/2021 Tillatelse til motorferdsel i forbindelse med hytter og 
vintermerking av løyper - Lahko nasjonalpark - Glomfjord jeger- og 
fiskerforening 

Forslag til vedtak 
 

1. Glomfjord jeger- og fiskeforening får tillatelse til motorferdsel i Láhko nasjonalpark og 
Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat for nødvendig transport av ved, materialer og 
utstyr til hytte ved Svalvatnet, Fiskvatnet, Sundvatnet, Ruffehytta og hytte ved 
Gåsvatnan samt til naust ved Seglvann og Lille Storglomvatn. Tillatelse gis med 
hjemmel i § 3 punkt 6.3 d) i verneforskriften for Láhko nasjonalpark og § 7 punkt 16 i 
verneforskriften for Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat.  

2. Glomfjord jeger- og fiskeforening får tillatelse til å bruke snøskuter til frakt av materialer 
og utstyr i forbindelse med utvidelse av uthuset ved Svalvannshytta i Láhko NP med 
hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 6.3. e).  

3. Glomfjord jeger- og fiskeforening får tillatelse til merking av skiløyper til foreningshyttene 
og å bruke snøskuter i forbindelse med dette i Láhko nasjonalpark. Det gis også 
tillatelse til bruk av snøskuter til fjerning av merkingen. Tillatelsene gis med hjemmel i § 
3 punkt 1.3 f) og punkt 6.3 h) i verneforskriften for Láhko nasjonalpark. Merking av 
løype til Ruffehytta må innenfor grensene til naturreservatet gjøres i forbindelse med 
ordinær kjøring av utstyr m.v. til hytta. 
 
 

Vilkår for tillatelsene:  

 Kjøringen skal så langt det er mulig følge traséer som vist på vedlagte kart. 

 Tillatelsen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å skade 
vegetasjonen i tidsperioden 05.12. 2021 – 01.05.2022. 

 Tillatelsen gjelder inntil 30 turer med en (1) snøskuter til foreningshyttene. Flere skutere 
kan benyttes samtidig, men 1 skuter = 1 tur (bruk av 2 skutere = 2 turer).  

 Tillatelsen gjelder 1 tur med snøskuter til hvert av naustene ved Seglvann og Lille 
Storglomvatn, totalt 2 turer. 

 Tillatelse til merking og fjerning av løyper til hyttene i Láhko NP gjelder for et fritt antall 
turer i 2 dager til hver av arbeidsoperasjonene, totalt 4 dager. Det gis tillatelse til inntil 2 
turer til remerking av løypene.  



 Det skal benyttes bambuspinner eller bjørkepinner til merking av løypene. 

 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.  

 Hvis det er rein i nærheten av kjøretraseen skal farta reduseres til reinen har trukket 
unna. Den skal ikke forstyrres unødig. 
 

 Tillatelsen, kart med inntegnet trasé og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og vises 
ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 

 
 Kjørebok skal føres før hver tur. Etter endt sesong sendes dokumentasjon på dette til e-

postadresse sfnopost@statsforvalteren.no , e-posten merkes med referanse 
2015/7487. Ny søknad vil ikke bli behandlet før vi har mottatt dokumentasjonen. 
 

For å kunne dra nytte av erfaringene med en «totalpott» på 30 turer til hyttene i stedet for 6 
turer til hver, ber vi om en kort rapport fra Glomfjord jeger- og fiskeforening innen 01.06.2022. 
Vi ber spesielt om tilbakemelding på om vi oppnådde den ønskede effekten med tanke på 
fleksibilitet og muligheten til å kombinere flere formål på samme tur. 

Omsøkte kjøring vil også kreve tillatelse fra berørte kommuner og grunneiere. 
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Styrets behandling 
Styret ønsket at det skulle komme tydeligere frem at dette er å anse som en 
prøveordning. Geir Waage foreslo å lage et nytt avsnitt i vedtaket med utgangspunkt i 
teksten fra oppsummeringa: «Tillatelsen er knyttet til transportbehov til eksisterende hytter, 
og en prøveordning i forbindelse med at det skal faststilles retningslinjer i ny forvaltningsplan. 
Den får derfor ikke presedensvirkning for annen motorferdsel enn den transport som etter 
verneforskriften kan tillates». 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
1. Glomfjord jeger- og fiskeforening får tillatelse til motorferdsel i Láhko nasjonalpark og 
Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat for nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til 
hytte ved Svalvatnet, Fiskvatnet, Sundvatnet, Ruffehytta og hytte ved Gåsvatnan samt til naust 
ved Seglvann og Lille Storglomvatn. Tillatelse gis med hjemmel i § 3 punkt 6.3 d) i 
verneforskriften for Láhko nasjonalpark og § 7 punkt 16 i verneforskriften for Langvassdalen-
Ruffedalen naturreservat.  
 
2. Glomfjord jeger- og fiskeforening får tillatelse til å bruke snøskuter til frakt av materialer og 
utstyr i forbindelse med utvidelse av uthuset ved Svalvannshytta i Láhko NP med hjemmel i 
verneforskriftens § 3 punkt 6.3. e).  
 
3. Glomfjord jeger- og fiskeforening får tillatelse til merking av skiløyper til foreningshyttene og 
å bruke snøskuter i forbindelse med dette i Láhko nasjonalpark. Det gis også tillatelse til bruk 
av snøskuter til fjerning av merkingen. Tillatelsene gis med hjemmel i § 3 punkt 1.3 f) og punkt 
6.3 h) i verneforskriften for Láhko nasjonalpark. Merking av løype til Ruffehytta må innenfor 
grensene til naturreservatet gjøres i forbindelse med ordinær kjøring av utstyr m.v. til hytta. 
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Vilkår for tillatelsene:  

 Kjøringen skal så langt det er mulig følge traséer som vist på vedlagte kart. 

 Tillatelsen gjelder fra det er tilstrekkelig snø til at kjøring kan foregå uten å skade 
vegetasjonen i tidsperioden 05.12. 2021 – 01.05.2022. 

 Tillatelsen gjelder inntil 30 turer med en (1) snøskuter til foreningshyttene. Flere skutere 
kan benyttes samtidig, men 1 skuter = 1 tur (bruk av 2 skutere = 2 turer).  

 Tillatelsen gjelder 1 tur med snøskuter til hvert av naustene ved Seglvann og Lille 
Storglomvatn, totalt 2 turer. 

 Tillatelse til merking og fjerning av løyper til hyttene i Láhko NP gjelder for et fritt antall 
turer i 2 dager til hver av arbeidsoperasjonene, totalt 4 dager. Det gis tillatelse til inntil 2 
turer til remerking av løypene.  

 Det skal benyttes bambuspinner eller bjørkepinner til merking av løypene. 

 Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.  

 Hvis det er rein i nærheten av kjøretraseen skal farta reduseres til reinen har trukket 
unna. Den skal ikke forstyrres unødig. 
 

 Tillatelsen, kart med inntegnet trasé og utfylt kjørebok skal tas med ved kjøring og vises 
ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok. 

 
 Kjørebok skal føres før hver tur. Etter endt sesong sendes dokumentasjon på dette til e-

postadresse sfnopost@statsforvalteren.no , e-posten merkes med referanse 
2015/7487. Ny søknad vil ikke bli behandlet før vi har mottatt dokumentasjonen. 
 

Tillatelsen er en prøveordning der det gis tillatelse til en totalpott på 30 turer samlet til alle 
hyttene, istedenfor 6 turer til hver hytte. En slik forsøksordning er nyttig for å høste erfaringer 
for fremtidig forvaltningspraksiser som skal forankres i forvaltningsplanen. Vi ber derfor 
Glomfjord jeger- og fiskeforening om å levere en kort rapport innen 1. juni 2022, som 
inneholder tilbakemelding på om tillatelsen fikk den ønskede effekten av redusert motorferdsel 
og mer fleksibilitet for Glomfjord JFF. 

Omsøkte kjøring vil også kreve tillatelse fra berørte kommuner og grunneiere. 

 
 

ST 65/2021 Eventuelt 
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Ingen saker til eventuelt 
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