
Møteprotokoll

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Telefonmøte
Dato: 08.07.2016
Tidspunkt: 14:00 – 14:15

I tillegg til vedtakssakene til arbeidsutvalget: AU 9/2016 og AU 10/2016 ble det gjort 
følgende beslutninger / orienteringer:

Klage på jerveåte i Junkerdal nasjonalpark kan ikke behandles på grunn av at klagen 
kom inn etter klagefristens utløp. 

Dato for neste AU-møte ble bestemt – 15. august på Storjord kl. 14:00 – 16:00. 

Arbeidsutvalget ble orientert om at Per Ole Oskal ønsker å fratre som styremedlem 
som følge av økt arbeidsmengde etter at han ble valgt som leder for Saltfjellet 
reinbeitedistrikt. Saken ligger inne til Miljødirektoratet til vurdering.

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Siv Mossleth
Geir Waage

Leder
Nestleder

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon
Eva Stina Anderson Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Inge Ingvaldsen
Gunnar Rofstad

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.

______________________ ______________________ _______________________





Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

AU 7/2016 Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 8/2016 Referatsaker 2003/577

RS 1/2016 MIDNOR - Søknad om tillatelse til gjennomføring 
av arrangement - Polarsirkelsenteret - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Polarsirkelen friluftsråd

2016/4858

RS 2/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften - Droneflyvning - Saltfjellet -
Svartisen nasjonalpark - Eirik Audunson Skaar

2016/4935

AU 9/2016 Søknad om tillatelse til gjennomføring av 
arrangement - Polarsirkelsenteret - Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark - Polarsirkelen friluftsråd

2016/4858

AU 
10/2016

Dispensasjon fra Motorferdselsforbudet i 
Saltfjellet landskapsvernområde

2016/4935

AU 7/2016 Godkjenning av innkalling/ protokoll

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.07.2016

Arbeidsutvalgets hadde ingen bemerkninger til innkalling / protokoll

AU 8/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.07.2016

Arbeidsutvalget tar referatsakene til orientering



RS 1/2016 MIDNOR - Søknad om tillatelse til gjennomføring av arrangement -
Polarsirkelsenteret - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Polarsirkelen friluftsråd

RS 2/2016 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Droneflyvning -
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Eirik Audunson Skaar

AU 9/2016 Søknad om tillatelse til gjennomføring av arrangement -
Polarsirkelsenteret - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Polarsirkelen 
friluftsråd

Forslag til vedtak

Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir Polarsirkelen friluftsråd v. Knut Berntsen 
dispensasjon fra verneforskriften kap. IV pkt 8. til filming med droning av arrangement 
ved Polarsirkelen, i forbindelse med Arctic Race of Norway. Dispensasjon gis med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første avsnitt. 

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
- Droneflyging skal kun skje innenfor de angitte områdene i søknaden

- Dispensasjon er gyldig 13. og 14. august 2016

Polarsirkelen friluftsråd gis og dispensasjon til guidede turer i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark med hjemmel i verneforskriften kap. IV pkt. 6.1.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre gjør Polarsirkelen friluftsråd oppmerksom på at 
produksjonsselskapet som skal filme sykkelrittet Arctic Race of Norway ikke har søkt 
om noen tiltak / aktivitet i Saltfjellet landskapsvernområde. Heller ikke lavtflyging med 
helikopter.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.07.2016

Styrets behandling:
Saken har vært på høring i styret. Syv styremedlemmer har gitt tilbakemelding om at de 
støtter forslag til vedtak. Astrid Tove Olsen var betenkt med å tillate droneflyging i 
landskapsvernområde.

Arbeidsutvalget drøftet betenkelighetene til Astrid Tove Olsen før de fattet vedtak. 

Siv Mossleth fremmet forslag om å ta inn et ekstra punkt i vedtaket: 
Denne dispensasjonen forutsetter at andre nødvendige tillatelser til droneflyging er 
innhentet.

Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre gir Polarsirkelen friluftsråd v. Knut Berntsen 



dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde kap. IV pkt 8. til 
filming med drone av arrangement ved Polarsirkelen, i forbindelse med Arctic Race of 
Norway. Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første avsnitt. 

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
- Droneflyging skal kun skje innenfor de angitte områdene i søknaden

- Dispensasjon er gyldig 13. og 14. august 2016

Polarsirkelen friluftsråd gis og dispensasjon til guidede turer i Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark med hjemmel i verneforskriften kap. IV pkt. 6.1.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre gjør Polarsirkelen friluftsråd oppmerksom på at 
produksjonsselskapet som skal filme sykkelrittet Arctic Race of Norway ikke har søkt 
om noen tiltak / aktivitet i Saltfjellet landskapsvernområde. Heller ikke lavtflyging med 
helikopter.

Denne dispensasjonen forutsetter at andre nødvendige tillatelser til droneflyging er 
innhentet.

AU 10/2016 Dispensasjon fra Motorferdselsforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde

Forslag til vedtak

Eirik Audundson Skaar gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde for å fly et dronehelikopter rundt Sukkertoppen, jfr forskriftens
kap. IV punkt 8.

Dispensasjonengis på følgende vilkår:
 Dersom det er rein i området som kan bli negativt påvirket av dronehelikopteret gjelder 

dispensasjonen ikke.

 Dispensasjonen gjelder for en dag i perioden 17. - 22. juli 2016.

 Dispensasjonen gjelder i en radius på 500 m rundt krigsmonumentet ved Sukkertoppen.

 Før dispensasjonen nyttes skal det gis skriftlig beskjed (e-post) til Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre (fmnogro@fylkesmannen.no).

 Eventuell kommunal tillatelse og eventuell tillatelse fra grunneier tilligger det søker å 

følge opp.

Dispensasjonen gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 08.07.2016

Styrets behandling:
Saken har vært på høring i styret. Syv styremedlemmer har gitt tilbakemelding om at de
støtter forslag til vedtak. Astrid Tove Olsen var betenkt med å tillate droneflyging i 
landskapsvernområde.



Arbeidsutvalget drøftet betenkelighetene til Astrid Tove Olsen før de fattet vedtak. 

Arbeidsutvalgets vedtak – enstemmig:

Som innstillingen


