
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefon 
Dato: 29.09.2017 
Tidspunkt: 12:45 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Siv Mossleth Leder 
Geir Waage Nestleder 
Eva Stina Anderson Medlem 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen Sekretariatsleder 

 
 
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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______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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AU 9/2017 Godkjenning av innkalling/ protokoll 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 29.09.2017  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

AU 10/2017 Søknad om dispensasjon - Motorferdsel - Láhko, Saltfjellet-
Svartisen og Junkerdal nasjonalpark - Lavtflyging og landing med helikopter 
i forbindelse med "Operasjon Muskedunder" - NRK v/Tom Edvindsen 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir NRK v. Tom Edvindsen dispensasjon til 
lavtflyging med helikopter i Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalpark samt 
Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 for Saltfjellet-Svartisen og Gåsvatnan landskapsvernområde, 
og verneforskriftens § 4 for Junkerdal nasjonalpark.  
 
Det gis ikke dispensasjon for lavtflyging i Láhko nasjonalpark da slik flyging strider med 
verneformålet.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir NRK v. Tom Edvindsen dispensasjon til å lande 
på fem angitte punkter i Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalpark. Dispensasjon 
gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjonene gis med følgende vilkår: 

- Dispensasjonene er gyldig i to dager i tidsrommet 2. – 6. oktober 2017. 
- Dispensasjonene gjelder for ett militært og ett sivilt helikopter. 
- Under lavtflyging over Gåsvatnan landskapsvernområde skal kun sivilt helikopter 

benyttes. Dette for å begrense støy og forstyrrelser. 



- I Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Junkerdal nasjonalpark skal det militære 
helikopteret fly 300 meter over bakken så langt det lar seg gjøre mellom 
landingsplassene for begrense støy og forstyrrelser.   

 
 
 
 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 29.09.2017  
 
Styrets behandling: 
Saken ble sendt på epost 26. september til Midtre Nordland nasjonalparkstyre til 
behandling.  
 
Følgende styremedlemmer har gitt tilbakemelding at de er positive til innstillinga: 

- Sverre Hagen 
- Lars Evjenth 
- Anne Wiik 
- Kjell Magne Johansen 
- Siv Mossleth 
- Eva Stina Andersson 
- Geir Waage  
- Torsten Simonsen 

 
Per Thomas Kuhmunen støttet ikke innstillinga slik den forelå. Han ønsket at Saltfjellet 
og Balvatn reinbeitedistrikt ble hørt i saken før det ble fattet vedtak. Han var ikke enig i 
saksutredninga og ønsket at saksbehandler rettet opp feil angående reindriftas 
sårbarhet med fokus på brunsttid. Det ble i samråd med Saltfjellet rbd foreslått å legge 
til nye vilkår for å ta ekstra hensyn til reinen: 
 

- Det skal ikke foretas landing dersom det er rein i området.  
- Ved filmopptak under lavtflyging skal det tas spesielt hensyn til rein. Går det flokker med 

rein i helikoptertraseen skal det enten flys utenom, eller så må avstanden på 300 
meters høyde overholdes.  

- Det oppfordres om å ta særskilt hensyn til rein også utenfor vernegrensene.  

Per Thomas Kuhmunen kunne støtte innstillinga med disse vilkårene.  

 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Siv Mossleth fremmet Per Thomas Kuhmunen sine tilbakemeldinger. Et enstemmig 
arbeidsutvalg valgte å tilføre disse vilkårene i vedtaket.   
 
 
Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir NRK v. Tom Edvindsen dispensasjon til 
lavtflyging med helikopter i Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalpark samt 
Gåsvatnan landskapsvernområde. Dispensasjon gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 for Saltfjellet-Svartisen og Gåsvatnan landskapsvernområde, 
og verneforskriftens § 4 for Junkerdal nasjonalpark og Láhko nasjonalpark.  
 



Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir NRK v. Tom Edvindsen dispensasjon til å lande 
på fem angitte punkter i Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalpark. Dispensasjon 
gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjonene gis med følgende vilkår: 

- Dispensasjonene er gyldig i to dager i tidsrommet 2. – 6. oktober 2017. 
- Dispensasjonene gjelder for ett militært og ett sivilt helikopter 
- Under lavtflyging over Lahko nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde skal 

kun sivilt helikopter benyttes. Dette for å begrense støy og forstyrrelser. 
- I Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Junkerdal nasjonalpark skal det militære 

helikopteret fly 300 meter over bakken så langt det lar seg gjøre mellom 
landingsplassene for begrense støy og forstyrrelser.   

- Det skal ikke foretas landing dersom det er rein i området.  
- Ved filmopptak under lavtflyging skal det tas spesielt hensyn til rein. Går det flokker med 

rein i helikoptertraseen skal det enten flys utenom, eller så må avstanden på 300 
meters høyde overholdes.  

- Det oppfordres om å ta særskilt hensyn til rein også tas utenfor vernegrensene.  

 
 
 
 


