
 
 

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

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Marlen Rendall Berg Styremedlem 
Rune Berg Styremedlem 
Sara Elisabeth Pavall Styremedlem 
Kenneth Norum Styremedlem 
Elin Telnes Styremedlem 
Ann-Kristin Moldjord Styremedlem 
Sten Robert Hansen Styremedlem 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
Linda T. Moen Audgar Carlsen 

 
Merknader 
Per Ole Oskal og Kurt Gaup meldte ikke forfall til møtet. 
Vara til Aase Refsnes ble dessverre ikke innkalt. Vara for 
Tor Anton Andersen var opptatt og kunne heller ikke møte i 
hans fravær.   

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge S. Ingvaldsen 
Eli Forthun 
Johan Rova 
Marte Turtum  

Sekretariatsleder 
Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 
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. 
 



 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 
Orienteringer fra sekretariatet: 
 
Sekretariatet orienterte om fremdrift i arbeidet med forvaltningsplaner og 
besøksstrategier, kommersielle tilhørighetsmerke og retningslinjer for bruk av droner.  
 
Sekretariatet ba også styret om å ta stilling til om den nyoppretta hytteforeninga på 
Glomfjordfjellet skulle tas med i lokalt rådgivende utvalg. Det ble gitt tilslutning til det.  
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ST 48/2021 Godkjenning av innkalling / protokoll 
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Styrets behandling 
Marlen Rendall Berg etterlyste saken om retningslinjer for bruk av droner, som skulle 
behandles på dette styremøtet. 
 
Sekretariatet orienterte om hvorfor denne prinsippsaken ikke kom med. Det ble satt sen 
høringsfrist og det kom kun inn èn uttalelse innen fristen. Flere aktører har signalisert at 
de vil komme med uttalelse til saken. Sekretariatet er heller ikke helt omforent om 
hvordan disse retningslinjene skal utformes etter den innkomne høringsuttalelsen, og 
trenger litt mer tid på å legge frem et forslag til styret.  
 

Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 
 
 



ST 49/2021 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 22.10.2021  

Ingen delegerte saker 
 
 
 

ST 50/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 22.10.2021  

Ingen referatsaker 
 
 
 

ST 51/2021 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.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 52/2021 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.  
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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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Styrets behandling: 
Ann-Kristin Moldjord foreslår å utsette saken på nytt på grunn av manglende 
droneretningslinjer. Utsettelsesforslaget falt med 4 mot 6 stemmer.  
 
Ann-Kristin Moldjord la frem et alternativt forslag til vedtak: «Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre tar ikke klagen fra Saltfjellet reinbeitedistrikt til følge». Fem stemte for 
forslaget til Ann-Kristin, fem imot.  
 

Styrets vedtak – med leders dobbeltstemme: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 53/2021 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 
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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.  
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Styrets behandling 
Ann-Kristin Moldjord foreslo å utsette saken. Forslaget falt med en mot ni stemmer.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 54/2021 Eventuelt 
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Det var ingen saker til eventuelt.  
 
 
 


