
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Kjerringøy 
Dato: 21.09.2021 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon 
Rune Berg Møteleder 
Kenneth Norum Medlem 
Sten Robert Hansen Medlem 
Sara Elisabeth Pavall Medlem 
Elin Telnes Medlem 
Tor-Anton Andersen Medlem 
Ann-Kristin Moldjord Medlem 
Marlen Rendall Berg Medlem 
Anita Sollie Varamedlem 

 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon 
Aase Refsnes Medlem 
Geir Waage Medlem 
Inga-Lill Sundset Medlem 
Audgar Carlsen Medlem 

 
 
Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: 
Navn Funksjon 
Kurt Gaup Medlem 
Per Ole Andersen Oskal Medlem 

 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for 
Anita Sollie Geir Waage 

 
Merknader 
Sekretariatet prøvde å kalle inn vararepresentantene for 
Aase Refsnes og Inga-Lill Sundset.  
 
Aases vararepresentant hadde ikke mulighet til å møte.  
 
Inga-Lills vararepresentant svarte ikke på sekretariatets 
henvendelser. 



 
Audgar Carlsens vara ble ikke kalt inn til møtet på grunn av 
seint forfall.  
 
I leder og nestleders fravær ble Rune Berg valgt til å 
lede møtet.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Oskar Pettersen 

Sekretariatsleder 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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ST 37/2021 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2021  
 

Innkalling og protokoll godkjennes – enstemmig: 
 
 
 
 

ST 38/2021 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2021  
 

De delegerte sakene tas til orientering - enstemmig 
 
 
 
 
 



DS 37/2021 Fisktjønna naturreservat - Dispensasjon for innsamling av sopp i 
2021 - Sabima 

DS 38/2021 Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til organisert ferdsel - 
Rypetaksering - Statskog SF 

DS 39/2021 ANO i Saltfjellet-Svartisen 

DS 40/2021 Junkerdal nasjonalpark -  Tillatelse til bruk av barmarkskjøring i 
reindriften - 2021-2025 - Balvatn reinbeitedistrikt 

DS 41/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Láhko - Rago - Tillatelse bruke 
droner - delvedtak - Deadline Media AS 

DS 42/2021 Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til barmarkskjøring - Luokta Mavas 
- Jon-Ole Kuhmunen og Karl-Henrik Kuhmunen 

DS 43/2021 Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til begrenset bruk av snøskuter for 
frakt av varer og utstyr - Rosna - Oddbjørn Paulsen 

DS 44/2021 Láhko nasjonalpark - Tillatelse til motorferdsel (helikopter) - 
Gåsvannshytta og Fiskvannshytta - Glomfjord Jeger og Fiskerforening 

DS 45/2021 Søknad om dispensasjon - motorferdsel - Sjunkhatten nasjonalpark - 
Jan Per Johansen 

DS 46/2021 Sjunkhatten nasjonalpark - tillatelse til motorferdsel - Jan Per 
Johansen 

DS 47/2021 Sjunkhatten nasjonalpark - Avslag bruk av droner - Paal Uglefisk 
Lund 

DS 48/2021 Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon - Bruk av droner - Duokta 
reinbeitedistrikt 

DS 49/2021 Láhko nasjonalpark - Tillatelse til motorferdsel - Nedre Navar - 
Glomfjord Røde Kors 

 

 

ST 39/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2021  

Referatsakene tas til orientering – enstemmig: 
 
 
 
 
 



RS 9/2021 Retningslinjer for private gaver og bidrag til forvaltningen av 
verneområder 

RS 10/2021 Vedtak - videre status som nasjonalparkkommune - Beiarn 

 

 

ST 40/2021 Retningslinjer for bruk av droner 

Forslag til vedtak 
 

 Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å fastsette retningslinjer for bruk av 
droner i de av våre verneområder hvor det er aktuelt.  

 Forslag til retningslinjer sendes på høring til berørte offentlige myndigheter, 
faglag/organisasjoner for næringsdrivende i verneområdene og aktuelle 
interesseorganisasjoner. 

 Høringsfrist settes til tirsdag 19. oktober. 
 
Forslag til retningslinjer: 
 
Søknad om tillatelse til eller dispensasjon for bruk av droner i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre sine verneområder, delegeres til sekretariatet når vedtak kan fattes i 
tråd med følgende retningslinjer: 
 

1. Det kan gis tillatelse til bruk av drone i forbindelse med: 
 

Beitenæring, tamreindrift, oppsynsvirksomhet herunder drift av eksisterende kraftlinjer 
og anlegg, forvaltning, naturovervåkning, naturkartlegging, skogbruk, vitenskapelige 
undersøkelser o.l.  
 
Bruk av drone til de ovennevnte formål er i Junkerdal nasjonalpark å anse som nyttig 
bruk og rammes ikke av forbudet mot unødvendig støy. 
 
Generelle vilkår for dispensasjon/tillatelse/bruk: 
 

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

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. Reindrifta og annen beitenæring kan få dispensasjon for inntil 5 år om 
gangen.  

f. For reindrifta kan det ved spesielle behov under kalving gis tillatelse i 
perioden 1. mars- 15. juli. 



g. Søker er pliktig til å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier og følge 
Luftfartstilsynets regler for bruk av droner 

h. Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt 
tillatelse fra nasjonalparkstyret. 

 
 

2. Det gis ikke tillatelse/dispensasjon til bruk av drone for følgende søkere eller 
formål:  
 

Enkeltaktører, arrangement/konkurranser, turdokumentasjon for grupper, private turer, 
filmer for sosiale media, underholdningsprogram, spillefilm og reklame eller andre 
rekreasjonsformål.  
 

3. Særskilte tilfeller. 
 

Søknader som ikke kan behandles i tråd med disse retningslinjene skal som 
hovedregel behandles av styret. Dersom tidshensyn gjør det nødvendig, kan slike 
søknader behandles av arbeidsutvalget. Som eksempel kan nevnes filming i 
opplæringsøyemed, søknader hvor avslag kan medføre alternativ bruk av luftfartøy 
m.m. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2021  
 
Styrets behandling 
Ann-Kristin Moldfjord foreslo å ta ut spillefilm fra punkt to og flytte det til «særskilte 
tilfeller» i punkt 3.  
 
Marlen Rendall Berg foreslo også å ta ut «underholdningsprogram» i punkt 2, og flytte 
det sammen med forslaget til Ann-Kristin, til punkt 3 og kalle det «Større TV- og 
filmproduksjoner». 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 

 Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å fastsette retningslinjer for bruk av 
droner i de av våre verneområder hvor det er aktuelt.  

 Forslag til retningslinjer sendes på høring til berørte offentlige myndigheter, 
faglag/organisasjoner for næringsdrivende i verneområdene og aktuelle 
interesseorganisasjoner. 

 Høringsfrist settes til tirsdag 19. oktober. 
 
Forslag til retningslinjer: 
 
Søknad om tillatelse til eller dispensasjon for bruk av droner i Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre sine verneområder, delegeres til sekretariatet når vedtak kan fattes i 
tråd med følgende retningslinjer: 
 

1. Det kan gis tillatelse til bruk av drone i forbindelse med: 

 



Beitenæring, tamreindrift, oppsynsvirksomhet herunder drift av eksisterende kraftlinjer 
og anlegg, forvaltning, naturovervåkning, naturkartlegging, skogbruk, vitenskapelige 
undersøkelser o.l.  
 
Bruk av drone til de ovennevnte formål er i Junkerdal nasjonalpark å anse som nyttig 
bruk og rammes ikke av forbudet mot unødvendig støy. 
 
Generelle vilkår for dispensasjon/tillatelse/bruk: 
 

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

j. 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. 

k. 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. 

l. 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. 

m. Reindrifta og annen beitenæring kan få dispensasjon for inntil 5 år om 
gangen.  

n. For reindrifta kan det ved spesielle behov under kalving gis tillatelse i 
perioden 1. mars- 15. juli. 

o. Søker er pliktig til å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier og følge 
Luftfartstilsynets regler for bruk av droner 

p. Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt 
tillatelse fra nasjonalparkstyret. 

 
 

2. Det gis ikke tillatelse/dispensasjon til bruk av drone for følgende søkere eller 
formål:  
 

Enkeltaktører, arrangement/konkurranser, turdokumentasjon for grupper, private turer, 
filmer for sosiale media, og reklame eller andre rekreasjonsformål.  
 

3. Særskilte tilfeller. 
 

Søknader som ikke kan behandles i tråd med disse retningslinjene skal som 
hovedregel behandles av styret.  Dersom tidshensyn gjør det nødvendig, kan slike 
søknader behandles av arbeidsutvalget. Som eksempel kan nevnes filming i 
opplæringsøyemed, søknader hvor avslag kan medføre alternativ bruk av luftfartøy, 
større TV- og filmproduksjoner, m.m. 
 
 
 
 
 



ST 41/2021 Behandling av klage på vedtak - Bruk av drone - 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

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 
 
 
 

ST 42/2021 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: 
 
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.  
 
 

ST 43/2021 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
ombygging/nybygging av gjeterhytte ved Hessihompvatn - Jon-
Anders Kuhmunen 

Forslag til vedtak 
Siidaandelseier Jon-Anders Kuhmunen gis tillatelse til å sette opp gjeterhytte i reindrifta 
ved Hessihompvatn i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Gjeterhytta er knyttet til reindrift 
og følger siidaandelen. Ved avvikling av siidaandelen skal hytta rives, overføres til 
Saltfjellet reinbeitedistrikt eller overføres til ny siidaandelsinnehaver.  
 
Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 8 tredje avsnitt bokstav h).  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Tillatelsen er gyldig til 2025 – tillatelsen bortfaller om gjeterhytta ikke påbegynt.  
- Gjeterhytta skal ikke overstige 49 m² 
- Hytta skal males i nøytrale/naturlige farger som glir inn i landskapet.  
- Takvinkel skal være 22,5°, og taket skal ha matt farge for å dempe refleksjoner.  
- Hytta skal plasseres på samme plass som elementlavvoen. 
- Elementlavvoen skal fraktes ut av nasjonalparken 
- Søppel og overskuddsmateriell fraktes ut av nasjonalparken. Rent trevirke kan brennes 

på stedet.  
- Nasjonalparkforvalter skal kontaktes når hytta er ferdigstilt.  
- Barmarkstraseer inn og ut av området skal fastsettes sammen med forvaltninga av 

nasjonalparken.  

Det må innhentes tillatelse fra Statskog som grunneier og fra Saltdal kommune.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 



 
 

ST 44/2021 Junkerdal nasjonalpark - Totalrenovering og utvidelse av 
hytte Øvre Risedal - Erik Hugås 

 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås. Det er ønskelig å redusere antallet private hytter i nasjonalparken, 
og derfor er det ikke åpnet opp for slike tiltak i verneforskrift eller gjeldende 
forvaltningsplan. Dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 kan ikke gis ettersom 
tiltaket vurderes til å stride mot verneformålet.  
 
Hytteeierne kan benytte seg av erstatningstomten ved Risevatnet. Miljødirektoratet har 
tilbudt seg å kjøpe dagens hytte for 100.000, og ta kostnadene for å rive og fjerne den 
eksisterende hytta for å imøtekomme hytteeierne.   
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2021  
 
Styrets behandling 
Rune Berg ønsket å ta inn i vedtaket at sekretariatet skulle fortsette å jobbe videre med 
eventuelle erstatningstomter utenfor Junkerdal nasjonalpark.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Søknaden avslås. Det er ønskelig å redusere antallet private hytter i nasjonalparken, 
og derfor er det ikke åpnet opp for slike tiltak i verneforskrift eller gjeldende 
forvaltningsplan. Dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 kan ikke gis ettersom 
tiltaket vurderes til å stride mot verneformålet.  

Hytteeierne kan benytte seg av erstatningstomten ved Risevatnet. Miljødirektoratet har 
tilbudt seg å kjøpe dagens hytte for 100.000, og ta kostnadene for å rive og fjerne den 
eksisterende hytta for å imøtekomme hytteeierne.   
Sekretariatet fortsetter å jobbe videre med å se etter erstatningstomter utenfor 
nasjonalparken. 
 
 
 

ST 45/2021 Styrets behandling - Besøksstrategi for Dypen 
naturreservat 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar saken til orientering. Sekretariatet har prøvd å få 
til et dialogmøte med Saltfjellet reinbeitedistrikt, men har ikke lyktes å få satt noen dato 
enda. Styret avventer med å vedta endelig besøksstrategi til et slikt møte har blitt 
avholdt.  
 
Endelig besøksstrategi legges frem på styremøtet 22. oktober 2021.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 46/2021 Støtteerklæring til Sjunkhatten Folkehøyskole 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland Nasjonalparkstyre mener at etableringen av Sjunkhatten folkehøyskole 
vil gi en positiv synergieffekt for å få realisert målene med spesiell tilrettelegging for 
barn og unge med funksjonsnedsettelse i tilknytning til Sjunkhatten nasjonalpark.   
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 
  



ST 47/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 21.09.2021  
 

Møtested i desember 
Sekretariatet får fullmakt til å finne et egnet møtested for styremøtet i desember.  
 
 
 


