
 
 

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

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Kjell Magne Johansen Medlem 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen 
Sigrid E. Lium 

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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AU 3/2019 Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon for filming med drone - Valnesfjord 
helsesportsenter 
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AU 1/2019 Godkjenning av innkalling/ protokoll 
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Arbeidsutvalgets vedtak: innkalling og protokoll godkjennes – enstemmig vedtatt 
 
 
 

AU 2/2019 Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om oppkjøring 
av skiløype fra Trollhaugen til Gohøla 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 
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Styrets behandling 
Inga-Lill Sundset foreslår å skrive om siste vilkår: «Saltfjellet reinbeitedistrikt skal 
varsles før kjøring». Inga-Lill Sundset sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
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. 
- Saltfjellet reinbeitedistrikt skal varsles før kjøring 

 

AU 3/2019 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.  
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Styrets behandling: 
Kjell Magne Johansen foreslo å ta bort siste vilkår for dispensasjon, og heller invitere 
Valnesfjord helsesportsenter til å orientere om prosjektet i partsbrevet/epost. 
 
Kjell Magne Johansen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
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. 

 
 
 

AU 4/2019 Eventuelt 
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Sekretariatsleder orienterte om bemanningssituasjonen på Storjord. 
 
 
 


