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Vedtak
Innkalling og dagsorden vart godkjent.

2017/740

ST Framlegg - Folgefonna nasjonalpark - Motorferdsel med helikopter og snøskuter til Holmaskjær
turisthytte for rørslehemma - Odda

Saksprotokoll i Folgefonna nasjonalparkstyre - 31.01.2017
Handsaming i møte
Folgefonna nasjonalparkstyre meiner at tiltaket ikkje vil påverke verneverdiane nemneverdig
og at det heller ikkje er i strid med verneføremålet, jf. § 48 i naturmangfaldlova. Difor ser
styret at det er mogleg å gje løyve og røyster einstemmig for løyve.
Grunngjeving
Søknaden om å arrangere tur for born og unge med funksjonshemmingar kjem frå Odda og
Ullensvang turlag. Laget husar lokale eldsjeler for som i fleire tiår har jobba for å betre
folkehelsa og gje gode naturopplevingar til lokalbefolkninga med grunnlag i og forståing for
vernebestemmelsane i området. Sjølve grunnlaget for søknaden er eit ønskje om å gjere det
mogleg for born og unge med funksjonshemmingar å oppleve turisthytta på Folgefonna og
breen som dei elles ikkje vil komme opp til, men som dei har som sitt nærområde. Dette er
eit lokalt forankra tiltak, med ei spesiell forhistorie. Ein av initiativtakarane til bygginga av
Holmaskjer, Emil Myhre som i si tid var initiativtaker til bygginga av hytta, fekk Kulturprisen til
Odda kommune for 2015 med i ei gåve på 10 000 kr. Pengene gav han videre til DNT
Odda/Ullensvang med ønske om at styret i laget skulle arrangere ein slik tur til nettopp
denne hytta. Dette har ført til ei breiare friviljug mobilisering for å realisere denne tanken.
Ein kan ikkje vente at det vil komme mange liknande tiltak framover, presedensverknaden
vert difor sett som liten og samla belasting vert heller ikkje vurdert som stor. Motorferdsla vil
ikkje ha større omfang enn tilsvarande motorferdsel som det er opna for å gje løyve til i
verneforskrifta. Kunnskapsgrunnlaget her er godt kjent og føre-var-prinsippet vert difor ikkje
vurdert. Det er ikkje registrert artar eller naturtypar som kan ta skade av den motoriserte
ferdsla på denne tida av året (databasane er sist sjekka 17.01.2017).
Søkjar har søkt om motorferdsel med snøskuter og helikopter i perioden frå 1. mai til 15. juni.
I Folgefonna nasjonalpark er det ikkje vanleg å gje løyve til snøskuterkøyring etter 1. mai.
Nasjonalparkstyret har difor gitt løyve til å køyre med utstyr opp til Holmaskjer med skuter frå
15. februar til 1. mai.

Vedtak
Folgefonna nasjonalparkstyre gir Odda og Ullensvang turlag løyve til å frakte born og unge
med funksjonshemming til Holmaskjer. Løyvet er gitt med heimel i verneforskrifta for
Folgefonna nasjonalpark og naturmangfaldlova § 48. Løyvet er gitt med vilkår som følgjer:

For helikopterløyvet gjeld følgjande vilkår:






Løyvet gjeld i tidsrommet 1. mars til 15. juni 2017
Løyvet gjeld for Odda og Ullensvang turlag
Løyvet gjeld for flyging og landing i Folgefonna nasjonalpark
Tal turar: inntil 8
Løyvet gjeld persontransport av rørslehemma og naudsynt følgjepersonell

For snøskuterløyvegjeld følgjande vilkår






Løyvet gjeld køyring frå Espeland til Holmaskjer
Løyvet gjeld i tidsrommet 15. februar til 1. mai 2017
Løyvet gjeld for Odda Ullensvang turlag
Tal turar: inntil 4 turar
Løyvet gjeld transport av naudsynt utstyr

Gjeld både helikopterløyve og snøskuterløyve





Før køyreturen skal Statens Naturoppsyn ved Olaf Bratland varslast, anten på e-post
olaf.bratland@miljodir.no eller på telefon 970 23 013
Det skal førast køyrebok som viser dato, køyrerute og føremål med turane. Kvar
enkelt tur skal førast i køyreboka før turen begynner
Køyreboka skal følgje med under transporten
Køyrebok skal sendast til Folgefonna nasjonalparkstyre innan 31.desember 2017.
Merk med referanse: 2017/740. Send gjerne på e-post til:
fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Nasjonalparkstyret gjer merksam på at reglane innanfor verneområdet ikkje set til side
reglane i motorferdslelova eller anna lovverk. Kontakt Odda kommune om dette.

