
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Skype/Storjord 
Dato: 01.03.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Drøftesaker: 

- Saker til kommende styremøte: 
o Innfallsport Håla – utfordringer med kommunal vei og finansiering av 

reparasjoner på bru 
o Omprioritering av tiltaksmidler  (legger ved tildeling fra Miljødirektoratet – 

Svar ESS) 
o Besøkssenter nasjonalpark Nordland – hvilken rolle skal de ha/få for 

informasjon vedrørende våre nasjonalparker. Ny naturutstilling. 
o Søknad om kulturminnekartlegging i Saltfjellet – Knut Sivertsen  
o Tiederstedthytta i Lahko  
o Fiskekultivering i Láhko. Denne saken har nylig kommet inn til 

sekretariatet så det er ikke sikkert denne blir ferdig behandlet før 
styremøtet.  

- Bemanningssituasjonen – engasjementstilling og nytilsatte 
- Eventuelt 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

AU 1/2019 Godkjenning av innkalling/ protokoll  2003/577 
AU 2/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om 

oppkjøring av skiløype fra Trollhaugen til Gohøla 
på Skjevlfjellet - Saltdal kommune 

 2018/2287 

AU 3/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon for filming med drone - Valnesfjord 
helsesportsenter 

 2016/813 

AU 4/2019 Eventuelt  2003/577 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2018/2287-6 

 Saksbehandler: Hanne Etnestad 

Dato: 16.01.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2/2019 01.03.2019 

 

Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om oppkjøring av 
skiløype fra Trollhaugan til Godhøla på Skjevlfjellet - Saltdal 
kommune 

 

Forslag til vedtak 
Saltdal kommune v/ Ørjan Alm, gis med dette dispensasjon fra i verneforskriften for Gåsvatnan 
landskapsvernområde (kap. IV, pkt. 7), for bruk av snøskuter til preparering av skiløype fra 
Trollhaugan om Reinosthelleren og opp til Godhøla på Skjevelfjellet 
1.mars – 28. april 2019. Dispensasjonen gis etter naturmangfoldlovens § 48. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for preparering av skiløypa som går langs fast trase, se vedlagt 
kart 

- All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt. 
- Det skal kun kjøres etter snøfall og ved behov  
- Langfredag og 1. påskedag skal det ikke kjøres snøskuter. 
- Kjøringen skal begrenses i størst mulig grad. 
- Kjøring mellom kl. 23.00 og 07.00 er forbudt. 
- Dispensasjonen gjelder for en (1) snøskuter (med sporsetter eller liknende) og det antall 

turer som trengs for nødvendig preparering. 
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne 

 

Bakgrunn 
Saltdal kommune søkte den 05.04.18 om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan 
landskapsvernområde for å kjøre opp skiløype fra Reinosthelleren til Godhøla på Skjevelfjellet.  
 
Det søkes om å kjøre ved behov (snøfall) fram til 2. helg i mai, og om en flerårig tillatelse. 
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Saltdal kommune har tidligere (AU sak 11/2013) hatt dispensasjon for å preparere skiløype fra 
Trollhaugan til Reinosthelleren/Godhøla. Denne hadde gyldighet fram til og med 2015, og gjaldt 
fra og med fredag før palmehelga til og med 2.påskedag. 
 
Denne søknaden gjelder samme trase, men med en utvidelse i tid. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyret behandlet i møte 08.06.18 samme søknad i styresak 
27/2018, og fattet følgende vedtak: 
 
«Saken utsettes til det foreligger vedtak om nye verneforskrifter for Gåsvatnan 
landskapsvernområde.  Dersom det i løpet av året ikke blir fattet vedtak om nye forskrifter for 
Gåsvatnan landskapsvernområde, blir søknaden behandlet på første styremøte i 2019. 
 
Det er naturlig at denne søknaden sees i sammenheng med den etablerte skiløypa på 
Beiarfjellet, jfr. delegert vedtak av 08.03.2016. Disse sakene bør vurderes samlet som en del 
av ny forvaltningsplan. Dersom noen av disse skiløypene er i konflikt med reindriftsinteressene 
i området skal reindriftsinteressene tillegges stor vekt ved saksbehandlingen.» 
 
I forbindelse med arbeidet med revidering og utvidelse av verneområdene på Saltfjellet har 
Miljødirektoratet i brev av 12.01.2018 oversendt sin tilråding til Klima og Miljødepartementet. 
Vedtak var forventet i løpet av 2018, men dette skjedde ikke. Den 21. januar 2019 etterlyste 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre fremdrift i saken. Klima- og miljødepartementet svarer i brev 
av 23. januar: «Departementet tar sikte på å ferdigbehandle saken med sikte på vedtak av 
kongen i statsråd i løpet av andre kvartal i 2019». Departementet opplyste videre om at 
kommunen vil bli invitert til dialogmøte når de har kommet tilstrekkelig langt i saksbehandlinga.  
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Gåsvatnan landskapsvernområde ble etablert 8. september 1989. 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for nasjonalparken og skal 
behandle dispensasjonssøknader.  
 
Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert 
naturlandskap, herunder 
  * Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv 

  * de botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell 
 
I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 
landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende 
naturområde, som også inneholder mange samiske og andre kulturminner. 
 
Innen Gåsvatnan landskapsvernområde er motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing 
med luftfartøy og lavtflyging ikke tillatt.  
 
Forskriften for Gåsvatnan landskapsvernområde inneholder ingen relevante spesifiserte 
unntaksbestemmelser. Søknaden må derfor vurderes i forhold til naturmangfoldloven § 48 som 
sier at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. 
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Vurdering  
Hovedformålet med verneområdene på Saltfjellet er å bevare et egenartet og vakkert 
naturlandskap, og områder med tilnærmet urørt natur. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt 
i verneområdene da dette kan ha negative effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy.  
 
Det er da et mål for forvaltningen å begrense spor etter motorisert ferdselen i området mest 
mulig, også med tanke på turgåere som ønsker stillhet og ro og kan få ferdes i mest mulig 
uberørte områder. Forvaltningsmyndigheten ønsker derfor å begrense tidsperioden for 
motorisert aktivitet i området. Ustabile vind- og snøforhold tidlig på vinteren vil også medføre at 
oppkjøring av skiløype for tidlig på vinteren vil gi dårlig resultat da det må kjøres ofte for å holde 
oppe løypene.  
 
Motorisert ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på 
vegetasjonen med hensyn til slitasje, og vernebestemmelsene åpner også for å gi dispensasjon 
for transport opp til hytter i landskapsvernområdet i mars og april.  
 
Forvaltningsmyndigheten ser at oppkjøring av skiløype gir gode muligheter for at flere grupper 
av befolkningen kan komme seg ut i områdene vinterstid. Saltdal kommune har i mange år kjørt 
opp skiløype med snøscooter for allmennheten i dette området i forbindelse med påsken. Dette 
er et attraktivt utfartsområde før og etter påska, med mange brukere og oppkjøring av løype er 
et populært tiltak som er etterspurt. Tidligere dispensasjoner for oppkjøring av løype har derfor 
vært gitt i forbindelse med påske, men da tidspunktet for påsken varierer på ettervinteren/våren 
har tidsperioden for dispensasjon variert fra midten av mars til slutten av april. Den største 
skiutfarten skjer også på etter-vinteren og i forbindelse med påsken. 
 
 Dyre- og fuglelivet er mest sårbart for ferdsel utover våren i forbindelse med yngletiden, slik at 
dispensasjoner for motorisert ferdsel utover i april og begynnelsen av mai vil medføre en større 
risiko for forstyrrelse enn tidligere på vinteren. Innenfor tilgrensende områder til dette aktuelle 
skiutfartsområdet forekommer det viktige hekkelokaliteter for sårbare rovfuglarter som jaktfalk 
og kongeørn. 
  
Nasjonalparkstyret mener imidlertid at oppkjøring av skiløype langs omsøkt trase, og eventuell 
økt aktivitet i forbindelse med skiutfart i mars og april vil ikke medføre noen vesentlig 
forstyrrelse av de tilgrensende områdene. 
 
I sitt vedtak i styresak 27/2018 den 08.06.18 sier nasjonalparkstyret at reindriftsinteressene 
skal tillegges stor vekt ved saksbehandlingen i forbindelse med oppkjøring av skiløype i dette 
området. 
Saken er derfor forelagt Saltfjellet reinbeitedistrikt i epost av 11.01.19. Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre har pr. i dag ikke mottatt noen tilbakemelding på vår forespørsel.  
I forbindelse med behandling av denne saken i 2018 var det imidlertid telefonisk kontakt med 
leder i reinbeitedistriktet; Per Ole Oskal, han mente da at i mai burde reinen og annet dyreliv få 
fred. 
 
Nasjonalparkstyret sier også i sitt vedtak at det er naturlig at søknad om oppkjøring av skiløype 
opp på Skjevelfjellet sees i sammenheng med den etablerte skiløypa på Beiarfjellet. I 
dispensasjon av 29.11.18 ble det gitt tillatelse til oppkjøring av skiløype på Beiarfjellet i 
perioden 1.mars – 30.april 2019, sluttdato for tidsperioden er satt før 1. mai av hensyn til 
reindrifta i området. Skjevelfjellet er også et viktig område for reinen og det også ønskelig at det 
er minst mulig forstyrrelser i dette området etter 1.mai. 
 
Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet og det er derfor satt 
begrensinger på tidspunkt og vilkår om når det bør kjøres og hensyn til rein. Med de vilkår som 
er satt vil oppkjøring av skiløype med snøskuter inn til Godhøla etter snøfall og ved behov, ikke 
skade naturmangfoldet i vesentlig grad. Vi vurderer det heller ikke til at denne kjøringen 
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sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor samlet belastning på 
økosystemet. 
 
Det søkes om å få kjøre opp denne skiløypa hvert år og om en flerårig dispensasjon. Kun i helt 
spesielle nødvendige samfunnsnyttige tilfeller som ikke er kommet inn i verneforskriftene, gis 
det flerårig dispensasjoner med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. I forslaget til nye 
verneforskrifter for Gåsvatnan landskapsvernområde som er oversendt fra Miljødirektoratet til 
Klima og Miljødepartementet er det tatt inn en spesifisert unntaksbestemmelse som gjelder 
oppkjøring av skiløyper. Løypetraseene må imidlertid forankres i en forvaltningsplan, denne vil 
bli utarbeidet når de nye verneforskriftene er vedtatt. 
 
Konklusjon 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre finner derfor å kunne gi dispensasjon fra 1.mars til 28. april 
for oppkjøring av skiløype inn til Reinosthelleren og videre inn til Godhøla, mellom 
Kvitdalsvatnet og Kerrelvvatnet, med snøscooter. Nasjonalparkstyret vurderer omsøkte 
aktivitet, en begrenset bruk av snøscooter for oppkjøring av skiløype som et spesielt tilfelle som 
ikke strider mot formålet med vernet av Gåsvatnan landskapsvernområde. Oppkjøring av løype 
med de begrensinger som er gitt vurderes også til ikke å gå utover verneverdiene.  
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Parter i saken: 
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 
Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Per Ole Oskal Lønsdal 8255 RØKLAND 
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 

 
 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde. 
- Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter. M106-2014. Veileder Miljødirektoratet. 
- Naturmangfoldloven. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2016/813-0 

 Saksbehandler: Sigrid Elise Lium 

Dato: 25.02.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 3/2019 01.03.2019 

 

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for filming med 
drone - Valnesfjord helsesportsenter 

Forslag til vedtak 
Valnesfjord helsesportsenter gis tillatelse til enkeltopptak med drone i forbindelse med 
prosjektet «Rundtomkring» som et bidrag til å tilgjengeliggjøre informasjon om Sjunkhatten 
nasjonalpark. Filmingen skal foregå i området Hømmervatnet, Halsvatnet og Sætervatnet.  
 
Dispensasjonen gis fra verneforskriftens § 3 punkt 3.1 og §3 punkt 7.2 med hjemmel i 
verneforskriftens § 4.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Det kan filmes på inntil tre dager i perioden 27.februar 2019 og 12. april 2019. 
- Det skal tas spesielt hensyn til andre brukere av området og film der enkeltpersoner kan 

gjenkjennes skal ikke brukes i endelig produkt uten skriftlig tillatelse fra disse. 
- Sekretariatet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal involveres i arbeidet med 

hvilken informasjon som blir lagt ut om Sjunkhatten nasjonalpark i prosjektet, jfr. 
Besøksstrategi Sjunkhatten og for å sikre verneverdiene. 

- Prosjektet «Rundtomkring» presenteres for Midtre Nordland nasjonalparkstyre når 
prosjektets del om Sjunkhatten nasjonalpark er klart.  

 
 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med visualiseringsprosjektet «Rundtomkring» søker Valnesfjord helsesportsenter 
4.januar 2019 om dispensasjon for filming med drone i Sjunkhatten nasjonalpark. Det søkes 
om å filme med drone tre dager i løpet av perioden 11.februar- 12. april 2019. Værforhold og 
pasientaktivitet vil påvirke hvilke dager det blir aktuelt å filme. Filmingen vil foregå i området 
Hømmervatnet, Halsvatnet og Sætervatnet. I prosjektet «Rundtomkring» brukes film og foto for 
å visualisere nærområdene til Valnesfjord helsesportsenter i 360°. Prosjektet ble presentert for 
nasjonalparkforvalterne i møte 31.10.18, der det ble åpnet opp for fremtidig samarbeid med 
forvaltningen om eventuell bruk av teknologien i forbindelse med informasjon om 
nasjonalparken og besøksstrategi Sjunkhatten.  
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Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Sjunkhatten nasjonalpark ble opprettet ved kgl.res. av 5. februar 2010. Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet.  
 
Formålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og 
villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og 
landskap, og som er uten tyngre inngrep.  
 
Formålet med nasjonalparken omfatter:  

- bevaring av et fjord- og høgfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk 
mangfold,  

- bevaring av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell, 
- bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytning til vann- og våtmarkssystemer, 

og annet biologisk mangfold som preger området, 
- bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutformet landskap,  
- bevaring av vakker og særpreget vassdragsnatur, 
- bevaring og sikring av kulturminner, 
- bevaring og sikring av grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes 

biologisk eller geologisk materiale fra dem. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
 
Allmennheten, med særlig fokus på barn og unge, skal gis anledning til uforstyrret 
naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk 
tilrettelegging.  
 
I verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark er dyrelivet fredet mot skade og unødvendig 
forstyrrelse (§ 3 punkt 3.1).  
 
I retningslinjer fra Miljødirektoratet av 08.01.2018 likestilles droner med modellfly. Bruk av 
droner innenfor Sjunkhatten nasjonalpark reguleres derfor av verneforskriftens punkt om 
unødvendig støy (§ 3 pkt. 7.2), her er det satt et forbud mot bruk av motordrevet modellfly.  
 
En søknad om dispensasjon må behandles etter § 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
som sier at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et verneforskriften dersom det ikke 
strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Begge vilkår må 
være oppfylt, men selv om vilkårene ellers er oppfylt skal ikke dispensasjon automatisk gis. 
Skjønn og overordnede instrukser spiller også inn.  
 
Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens (nml) §§ 8 til 12. 
 
Vurdering  
 
Da Sjunkhatten nasjonalpark ble opprettet i 2010 var bruk av drone lite utbredt og i 
forvaltningsplanen nevnes kun drone i sammenheng med beitenæringene. Her omtales drone 
sammen med mikrofly som effektive hjelpemidler for sanking, overvåking og ettersøk som 
medfører liten grad av støy. Annen bruk av drone er ikke omtalt. Bruk av droner til private og 
kommersielle formål har eksplodert de senere årene. I følge Regjeringens dronestrategi var det 
i 2015 rundt 200 droneoperatører i Norge. Tre år senere hadde dette mangedoblet seg til over 
4000 i 2018. Bransjen antar at nesten 230 000 nordmenn eier en drone. Denne utviklingen var 
vanskelig å forutse i 2010 da forskriften for Sjunkhatten nasjonalpark ble vedtatt eller da 
forvaltningsplanen ble ferdigstilt i 2012. En annen tydelig trend er at det blir stadig viktigere 
med bilder og film i kommunikasjon- og informasjonsarbeid. Det er også dette søker ønsker å 
bruke dronefilmingen til. Prosjektet «Rundtomkring» kan bidra til å tilgjengeliggjøre informasjon 
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om Sjunkhatten nasjonalpark og dens verneverdier, spesielt dersom søker og 
forvaltningsmyndigheten kan samarbeide om bruk av teknologien de kommende årene. 
Samtidig skal man være bevisst på at en slik visualisering av naturen i nasjonalparken kan føre 
til økt besøk som det må vurderes om er i tråd med bevaring av verneverdiene.  
 
Drone er likestilt med modellfly i retningslinjer gitt fra direktoratet og det skilles ikke på 
kommersiell og privat bruk. I Sjunkhatten nasjonalpark er bruk av motordrevet modellfly forbudt, 
dermed er også bruk av drone forbudt (§ 3 punkt 7.2). Eventuell dispensasjon fra 
verneforskriften må gis etter § 4 generelle dispensasjonsbestemmelser: 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. 
Begge vilkårene må være oppfylt for at unntak fra verneforskriften kan skje etter § 4 og bruken 
av den bør være restriktiv for å hindre presedensvirkning og utvidelse av rammene som følger 
av verneforskriften.  
 
Det er spesielt tre av punktene i formålsparagrafen til Sjunkhatten nasjonalpark som kan bli 
negativt påvirket ved bruk av drone og som må vurderes: 
1 bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytning til vann- og våtmarkssystemer, og 
annet biologisk mangfold som preger området.  
2 bevaring av det samiske naturgrunnlaget 
3 Allmennheten, med særlig fokus på barn og unge, skal gis anledning til uforstyrret 
naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk 
tilrettelegging.  
 
Dyrelivet er en viktig del av verneformålet i Sjunkhatten nasjonalpark. Området det søkes 
dispensasjon i er et svært viktig hekkeområde for våtmarksfugl og det er flere kjente lokaliteter 
for fjellvåk i Øvre Valnesfjord. Dyrelivet, som også omfatter reir og hekkeplasser for fugl, er 
gjennom forskriften vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Bruk av drone til omsøkte 
formål må, spesielt i den sårbare hekketiden, regnes som en unødvendig forstyrrelse på 
dyrelivet gjennom visuell og hørbar støy samt som et fremmedelement i naturmiljøet. Det har 
vært flere eksempler på rovfugl som angriper droner, et tegn på at fuglene lar seg forstyrre og 
true av droner. I utkast til besøksstrategi for Sjunkhatten trekkes det frem at økt vinterutfart ikke 
vil være problematisk, men at økt trafikk vår/ tidlig sommer vil virke negativt inn på 
verneverdiene i våtmarksområdene. Området befinner seg også i ytterkanten av vårbeitene for 
rein i området som også er i en sårbar tid det nærmere vi kommer kalving.  
 
Uforstyrret naturopplevelse, med spesielt fokus på barn og unge, er et viktig verneformål i 
Sjunkhatten nasjonalpark. Barn og unge gis gjennomgående en spesiell status i forskrift, 
forvaltningsplan og utkast til besøksstrategi. Tilrettelegging for gode, uforstyrrede 
naturopplevelser er viktig for å ivareta dette. Valnesfjord helsesportsenter har vært en viktig 
partner for nasjonalparkforvaltningen siden oppstarten og har i lengre tid drevet med 
tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av naturopplevelser for barn og unge med alle 
funksjonsnivåer i og utenfor nasjonalparken. En elektronisk drone vil i hovedsak forstyrre 
naturopplevelsen gjennom visuell støy, i mindre grad hørbar støy. Mange oppfatter droner som 
invaderende på privatlivet, spesielt fordi det er vanskelig å vite hvem som styrer dronen og hva 
formålet med bruken av dronen er. Barn og unge skal spesielt skjermes i bruk av bilder og film 
til kommersielle formål. Samtidig er de aktive brukere av ny teknologi og prosjektet 
«Rundtomkring» vil antakelig nå denne gruppen spesielt godt. Som både informasjonskanal og 
motivasjon til å komme seg ut i naturen og ta i bruk nasjonalparken. Dette er en viktig 
målsetning i utkast til besøksstrategi.  
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Kunnskapsgrunnlaget (nml §8) er godt når det gjelder biologiske verdier i området, men det 
mangler en sårbarhetskartlegging og man vet lite om hvordan bruk av drone vil påvirke 
verneformålet. Derfor har nasjonalparkforvalteren belyst ulike mulige konsekvenser 
dronefilming i nasjonalparken (nml §9) og vurdert den samlede belastningen før konklusjon 
(nml §10). Nml §§ 11-12 er vurdert som mindre relevant i den aktuelle saken.  
 
I verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark er bruk av drone i utgangspunktet forbudt og 
eventuell dispensasjon må gis etter § 4 generelle dispensasjonsbestemmelser. Bruken av 
denne skal være restriktiv og det er viktig å unngå uheldig presedens. Valnesfjord 
helsesportsenter har i lang tid vært en viktig aktør for tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av 
naturopplevelser for en bred brukergruppe, med spesielt fokus på barn og unge med 
funksjonsnedsettelser. De har spesiell status i både verneforskrift og forvaltningsplan. Det har 
siden opprettelsen av Sjunkhatten nasjonalpark vært et godt samarbeid mellom 
forvaltningsmyndigheten og Valnesfjord helsesportsenter som forventes å fortsette også i årene 
som kommer. Valnesfjord helsesportsenter vil være en viktig og relevant samarbeidspartner i 
det videre arbeidet med besøksforvaltning i Øvre Valnesfjord/ Fridalen og prosjektet 
«Rundtomkring» er spesielt spennende med tanke på fremtidig kommunikasjon med brukere 
av Sjunkhatten nasjonalpark.   
 
Konklusjon 
Valnesfjord helsesportsenter gis tillatelse til filming med drone i forbindelse med prosjektet 
«Rundtomkring» inntil tre dager i perioden 27.februar 2019 og 12. april 2019. 
 
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
Parter i saken: 
Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats 
Pavall 

Holtanveien 620 8219 FAUSKE 

Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8614 MO I RANA 
Statens Naturoppsyn Postboks 3016 8086 BODØ 
Statskog Fjelltjenesten avd. 
Fauske 

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 

Valnesfjord helsesportsenter Østerkløft 8215 VALNESFJORD 
    

 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 

- Verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark 
- Naturmangfoldloven 
- Forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark
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