Møteinnkalling
Utval: Arbeidsutvalet
Møtestad: Telefonmøte
Dato: tysdag 18.2.2014
Tidspunkt: 13.30 – 14.00

Side 1

Saksliste
Utvalgs saksnr

Innhold

Lukket

AU 16/14

Godkjenning av saksliste og innkalling

2003/2670

AU 17/14

Val av eitt AU-medlem til å skrive under
protokollen

2003/2670

AU 18/14

Orienteringssaker

2003/2670

AU 19/14

Svar på søknad/øvingsplan angående
snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei og
Ryfylkeheiane Landskapsvernområde

2014/167

AU 20/14

Svar på søknad/øvingsplan angående
snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei og
ryfylkeheiane og Frafjordheiane
Landskapsvernområde, Sandnes Røde KOrs
Hjelpekorps

2013/5789

AU 21/14

Stavanger turistforening - Søknad om
dispensasjontil motorferdsle i samband med
utbetring av tursti til Kjerag i Frafjordheiane
landskapsvernområde, gnr/bnr, 22/2, Forsand
kommune

2013/5090

AU 22/14

Eventuelt

2003/2670

Side 2

Ar kiv saksnr

VERNEOMRÅDESTYRET FOR
SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE
OG FRAFJORDHEI ANE

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2014/167-0
Saksbehandler: Guro Sødergren
Dato: 11.02.2014

Utvalg
Arbeidsutvalget

Utvalgssak
19/14

Møtedato
18.02.2014

Søknad/øvingsplan om snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Frafjordheiane
landskapsvernområde, Rovernes Beredskapsgruppe
Forvalters innstilling
Forvalters innstilling I henhold til § 48 i Naturmangfoldloven og § 3, punkt 5.3 a i
Forskrift om vern av Frafjordheiene landskapsvernområde får Rovernes
Beredskapsgruppe Rogaland dispensasjon til kjentmannskjøring med snøskuter i
Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Frafjordheiane
landskapsvernområde.

Løyvet gjelder for to årlig e kjentmannsturer til hvert av disse områdene:
Ådneram-Taumevatn-Storevatn-Kringlevatn- Litle Aurådalen-GrauthellerÅdneram.
Ådneram- Grauthellar- Storevann- Taumevatn- Ådneram.
Ådneram- Børsteinen- Langavatn-Ådneram.
Løyvene gjelder frem til 30.04.2015 og gjelder for inntil fire snøskutere.
Løyvene blir gitt etter disse vilkårene:
Kjentmannsturene skal gå etter kvistet vinterløype.
Utover dette er patruljering av de stikka løypene ikke tillat.
Kjentmannsturene skal varsles, gjennomføres og rapporteres etter
retningslinjene fra Miljøverndepartementet.
Kjentmannsturene fra Ådneram og videre nordover skal samordnes med
Sandnes Røde Kors Hjelpekorps og må gjennomføres på samme tid som de har
øving.
For å unngå konflikt med turfolk som bruker DNTs kvistete løyper, skal en så
langt som mulig unngå at kjentmannsturer blir gjennomført i vinter- og
påskeferien.
Andre vilkår fremgår av standard løyve.
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Verneområdestyret viser til uttalelsen fra politiet, verneforskriftene og rundskrivet fra
Miljøverndepartementet og avslår søknaden om kjentmannsturer rundt
Rosskreppfjorden og via Grautheller fra Langavatn. Verneområdestyret viser til
rundskriv fra departementet der det blir presisert at øvelseskjøring skal være strengt
nødvendig.

Saksutredelse
Bakgrunn for søknaden
Viser til søknad og øvingsplan fra Rovernes Beredskapsgruppe datert 24.10.2013, og
uttalelse fra Sirdal lensmannskontor datert 10.01.2014. Denne søknaden ble behandlet
av arbeidsutvalget for SVR 29.1.2014, saken ble da utsatt. Arbeidsutvalget ville ha en
bekreftelse på at forslag til vedtak var i samsvar med politiets behov vurdering, da dette
ikke kom godt nok frem i uttalelsen forvaltningssekretariatet hadde mottatt fra politiet.
Rovernes Beredskapsgruppe søker om løyve til kjentmannsturer med snøskuter i
forbindelse med forebyggende hjelpearbeid til fjells. Det blir søkt om kjentmannskjøring
i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene landskapsvernområde og i Frafjordheiane
landskapsvernområde innenfor grensene til Sirdal kommune, Valle kommune og Bykle
kommune.
Det blir argumentert i søknaden fra Rovernes Beredskapsgruppe at redningsaksjoner
og ambulanseoppdrag skal kunne gjennomføres så effektivt og sikkert som mulig så er
det viktig at mannskapene i hjelpekorpsene er kjent i de aktuelle områdene. Å være
kjent betyr for redningstjenesten blant annet følgende:
Kartlegging av snø – og skredforhold etter væromslag, sterk vind og mye
nedbør.
Innlegging av sporlogg i GPS for sikker navigering i dårlig sikt er viktig.
At mannskapene er kjent med området/traseen og de lokale snøforhold er med
på å øke sikkerheten til mannskapene så vel som de nødstedte.
Rovernes Beredskapsgruppe er stasjonert på Ådneram i Sirdal kommune. De søker om
tilsammen 8 kjentmannsturer i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
landskapsvernområde. Etter øvingsplanen ønsker de å kjøre etter disse rutene:
2 turer :Ådneram- Taumevatn- Storevatn- Kringlevatn- Litle ÅurådalenGrautheller-Ådneram.
2 turer:Ådneram- Grautheller- Storevann- Taumevatn- Ådneram.
2 turer:Ådneram- Børsteinen-Langavatn- Grautheller.
2 turer: rundt Rosskrepp.
Oversiktskart over de omsøkte kjørerutene ligger som vedlegg til saksutredningen.

Side 4

Aktuelt tidsrom er fra desember til april, og det er kalkulert 3 snøskutere som skal delta
på hver øving.
Formell bakgrunn for vurdering og vedtak
Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde av
28.4.00.
Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2004.
Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde av 19.12.03.
Forvaltningsplan for Frafjordheiane, godkjent mars 2007.
Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2004.
Naturmangfoldloven.
Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i
verneområder. Rundskriv fra Miljøverndepartementet, datert 31.01.2013.
«Retningslinjer for øvingsplanene til fjellredningsgruppene og den frivillige
redningstjenesten (FORF) i verneområdet i SVR og Frafjordheiane», utarbeidet
av Agder og Rogaland politidistrikt, Statens Naturoppsyn og
forvaltingssekretariatet i SVR 16.09.2013.
Plan for øvingsvirksomhet/vurdering av beredskapsbehovet i Setesdal Vesthei
og Ryfylkeheiene landskapsvernområde, samt Frafjordheiene. Utarbeidet for
Rogaland Politidistrikt, Sirdal lensmannskontor 03.01.2013
Med hensyn til Politiet sine uttalelser vil behandlingen av søknadene være innenfor
disse rammene:
Hver redningsgruppe kan få inntil 6 kjentmannsturer.
Eventuelle løyve til kjentmannsturer blir avgrenset til traseer til turistforeningen
sine vinterløyper, andre kvistet skiløyper eller ubrøyta vegtraseer.
Hjemmelsgrunnlag
Verneforskrifter
Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde ble vernet ved
Kronprinsregentens resolusjon av 28. april 2000.
Formålet med vernet går frem av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde:
“1. Å ta vare på et sammenhengende, særpreget og vakkert naturområde med urørte
fjell, hei og fjellskogsområder med et særpreget plante- og dyreliv, stølsområder,
beitelandskap og kulturminner.
2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste
villreinstammen i Europa. “
Motorisert ferdsel i verneområdet reguleres av verneforskriften kapittel IV, punkt 5.
Motorisert ferdsel på land er forbudt i landskapsvernområdet - med en del unntak.
Forvaltningsstyresmakta kan gi dispensasjon til motorisert transport i noen tilfeller etter
kapittel VI. Etter Naturmangfoldloven som ble vedtatt i 2011, er dette kapittelet i
verneforskriften erstattet av § 48 i Naturmangfoldloven og dispensasjon i særskilte
tilfelle må derfor behandles etter denne paragrafen.
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Frafjordheiane landskapsvernområde og de tilgrensende naturreservatene Ørestø og
Migaren ble vernet ved kronprinsregentens resolusjon av 19.desember 2003.
Formål med opprettingen av vernet av Frafjordheiane landskapsvernområde er:
1. å ta vare på en representativt, særpreget og vakkert naturlandskap, med
bratte fjord- og dalsider via lavheier opp til glattskurte høyfjell.
2. å ta vare på vann og vassdrag, viktige leveområder for et særmerket
plante og dyreliv , geologiske landskapsformer, samt beite og
stølslandskap med automatisk fredet freda og nyere tids kulturminne.
Videre heter det at « allmenheten skal ha muligheten til naturopplevelse gjennom
utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging».

Motorisert ferdsel i verneområdet reguleres av verneforskriften kapittel IV, punkt 5 i
SVR. Motorisert ferdsel på land er forbudt i landskapsvernområdet - med en del
unntak. Forvaltningsstyresmakta kan gi dispensasjon til motorisert transport i noen
tilfeller etter kapittel VI. Etter Naturmangfoldloven som ble vedtatt i 2011, er dette
kapittelet i verneforskriften erstattet av § 48 i Naturmangfoldloven og dispensasjon i
særskilte tilfelle må derfor behandles etter denne paragrafen.
For Frafjordheiene blir motorisert ferdsel i verneområde regulert av verneforskriften §3,
punkt 5.1. Her heter det at motorferdsel er forbudt på land og i vann. I §3, punkt 5.3,
bokstav a. heter det videre at forvaltningstyremakten kan etter søknad gi dispensasjon
til bruk av båt med motor, motorkjøretøy på frossen eller snødekt mark, eler luftfartøy i
sammenheng med øvelse.

Naturmangfoldloven

Etter § 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8- 12 legges til
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten
må i alle tiltak som berører naturmangfoldet vurdere søknadene etter disse
paragrafene.
§ 48 åpner for at forvaltningsmyndigheten i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon
dersom tiltaket ikke strider med formål for vernet og heller ikke kan påvirke
verneverdiene nevneverdig.
§ 48 i Naturmangfoldloven «åpner for at det kan gis dispensasjon dersom det ikke
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det
nødvendig»
Det er to vilkår for dispensasjon etter denne bestemmelsen og begge vilkårene må
være oppfylt for at dispensasjon kan gis:
1. tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og
2. tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål.
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Vilkåret om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig innebærer at
dispensasjonsadgangen er snever. Det kan bare dispenseres i de tilfeller tiltaket vil ha
begrenset virkning for verneverdiene. Det er mao i første rekke bagatellmessige
inngrep som eller forbigående forstyrrelse som er av stor betydning for søker
sammenholdt med verneinteressene, som omfattes bestemmelsen. Siktemålet er at
verneforskriften ikke uthules gjennom omfattende dispensasjonspraksis.
Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i verneområderMiljøverndepartementet.
Miljøverndepartementet og Justisdepartementet har samarbeidet om utarbeidelsen av
rundskrivet for å klargjøre praktiske retningslinjer innenfor rammene av gjeldene lover
og forskrifter som kan ivareta redningstjenestens forberedende funksjoner.
Rundskrivet gir en detaljer oversikt over retningslinjene for slik kjentmannskjøring etter
Motorferdselloven og verneforskriften, understreker rammene for kjentmannskjøring til
hjelpekorpsene og gir også detaljerte retningslinjer for utforming av øvingsplaner og
hvordan kjentmannsturene skal varsles og gjennomføres. Rundskrivet legger vekt på at
alle typer øvelser inn i et verneområde er søknadspliktig. Øvelser som kan legges
utenfor verneområdet skal legges utenfor og at øvelser skal være strengt nødvendige.
Forvaltningssekretariatet har sammen med politiet i Agder og Rogaland gått gjennom
rundskrivet på flere møter med de lokale redningsgruppene. Det er også utarbeidet
regionale retningslinjer for øvelser i samarbeid med politiet og SNO. Dette er sendt til
samtlige hjelpekorps sammen med øvingsplaner, rapportskjema og rutineskriv for
gjennomføring av øvelsene.

Forvaltningsmyndighet
Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene har
forvaltningsmyndighet for SVR og Frafjordheiane.
Vurdering
Vurdering av søknaden etter retningslinjer om redningstjenestens
snøskuter i utmark og i verneområder.

bruk av

Retningslinjene fra Miljøverndepartementet for øvelseskjøring til hjelpekorpsene i
verneområdet setter klare grenser for kjentmannskjøring. Med bakgrunn i dette
rundskrivet, har politiet i Agder og Rogaland, lokalt SNO (Statens Naturoppsyn) og
forvaltningssekretariatet utarbeidet regionale og mer konkrete retningslinjer for
øvelseskjøring i våres verneområder:
De regionale retningslinjene understrekker de samme reglene som går frem av
rundskrivet fra departementet:
Alle øvelsene som kan legges utenfor verneområdet, skal legges utenfor.
Redningstjenesten kan allikevel ha behov for øvelser inn i verneområdet, da
særlig for å bli kjent. Denne type kjøring skal være strengt nødvendig.
Det er ikke behov for stående beredskap inn i verneområdet, og fast patruljering
av løypenettet med snøskuter er ikke tillatt.
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Ved akutte behov for merking og sikring kan politiet sette i gang tiltak uten
søknad, men det skal meldes i fra til oppsyn og forvaltningsmyndighet.
Verneområdestyret skal så sant det er råd gi løyve til kjentmannsturer for en
fireårig periode.
Redningsgruppene er selv ansvarlige for å innhente godkjenning til øvelse fra
alle aktuelle grunneiere.

Politiet i Rogaland har hatt øvingsplan/søknad fra Sandnes og Stavanger Røde Kors,
Roverne og Norsk Folkehjelp til vurdering.
De frivillige gruppene er uomtvistelig et nyttig supplement til de lokale leitegruppene i
Sirdal, spesielt i helgene vinterstid. De har mye godt materiell og mange av
medlemmene har nødvendig kompetanse for redningsarbeid i fjellheimen. Gruppene er
også en nyttig ressurs for helsetjenesten i forbindelse med rene henteoppdrag.
Lensmannen i Sirdal konkluderer med at Røde Kors og Rovernes Beredskapsgruppe
får innvilget inntil 6 kjentmannsturer hver i verneområdet, men at det tilstrebes felles
øvingsopplegg for turene.

Vurdering av søknaden etter verneforskrift og Naturmangfoldloven
Formål med vernet av Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde går
fram av verneforskriften. For vårt verneområde er det særlig lagt vekt på at vi skal ta
var på et sammenhengende leveområde for Europas sørligste villreinstamme.
I følge registreringer av villreintrekk og kalvings og beiteområde for villrein er i det
omsøkte området merket av flere områder der en skal ta særlig hensyn. I forbindelse
med utarbeiding av Heieplanen ble det utarbeidet egne kart over leveområdene, trekk
og kalvningsområder for villreinen. Disse kartene viser de omsøkte rutene for
kjentmannskjøring vil komme i berøring av viktige villreinområder.
Selv om villreinstammen sør for Blåsjø er redusert er det registreringer gjennom det
pågående GPS- prosjektet og gjennom SNO og lokale grunneiere viser at det er det
relativt lite villrein i området nord for Ådneram de siste årene. Det arbeides nå målrettet
med å øke stammen sør for Blåsjø gjennom avskytingsplaner og gjennom tiltak for å
øke trekket nord-sør.
Frafjordheiene blir i liten grad brukt av villreinen, og denne lave bruken har vært
normalen for villreinens arealbruk i Frafjordheiane. Dette blir og godt dokumentert av
resultatene sm kommer frem av GPS- merkeprosjektet (NINA rapport 694/2011). Her er
det blant annet dokumenter at ingen av de ni simlene som har nyttet seg av
sørområdet har vert i denne delen av Frafjordheiane når de gikk med sender. I Norsk
Villreinsenters rapport Kartlegging av villreinens arealbruk i SVR og Setesdal Austhei
(NVS rapport 6/2010) er det registrert en villreintrekk vest for Langavatn og et ved
Sandvatn. Den omsøkte motorferdselen kommer i kontakt med disse trekkene, men slik
situasjonen er i dag, så vil det rolig ikke oppstå en konflikt.
I området øst for Sandvatn, ca 400 meter fra vinterløype, mellom Sandvatn og Lortabu
er det registrert to hekkelokaliteter for jaktfalk. Jaktfalk er oppført som nørt truet i Norsk
Rødliste for arter 2010. Denne arten er svært sårbar for forstyrrelse i nærheten av
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reirplass. Egglegging skjer i midten av april, men jaktfalken oppholder seg i reirområde
noen uker før dette.
Med hensyn til § 48 i Naturmangfoldloven må det være to vilkår for dispensasjon etter
denne bestemmelsen og begge vilkårene må være oppfylt for at dispensasjon kan gis:
1. tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og
2.tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål.

En kjentmannstur på snøskuter vil i seg selv kan ikke påvirke verneverdiene
nevneverdig, men sett under ett omfang av motorisert ferdsel i Sirdal vil det kunne
være betydelig. Det er en målsetting for forvaltningsmyndigheten å holde motorisert
ferdsel på et minimum, og ikke gi tillatelse til kjøring med snøskuter som ikke er
nødvendig. Dersom det skal gis dispensasjon til kjentmannskjøring i det omfang det er
søkt om, vil kjøringen krysse viktige trekk og leveområde for villreinen samt kunne gi
forstyrrelser for noen rovfugl lokaliteter nær omsøkt kjøretrase. Det må derfor kun gis
dispensasjon til kjøring som er helt nødvendig. I denne vurderingen må en også legge
vekt på at alle de kommunene det er søkt kjøring i, har oppegående
fjellredningstjenester som tar seg av di alle viktigste redningsaksjonene.
Foruten om leveområde og trekkruter for villrein er det så langt forvaltingen kjenner til
registrert noen rødlista rovfugl lokaliteter i nærliggende områder til kjøretrassene det
blir søkt om å kjøre, som kan risikere å ta skade av snøskuterkjøring da særlig i marsapril.
Kunnskapsgrunnlaget må etter dette vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i
hvilken grad kjentmannskjøringen det er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og
verneformålet (§ 8i Naturmangfoldloven).
Kjentmannskjøring medfører i seg selv liten risiko for alvorlige og irreversible skader på
naturmangfoldet, men i dette skal en ta hensyn til et større antall snøskutere på en
gang og ikke minst presedenshensyn. En kjentmannstur med 10 snøskutere som
gjennomføres etter en plan som koordineres med andre hjelpekorps med samme
behov vil i liten grad medføre vesentlig skade eller ulempe for naturmangfoldet.
Forstyrringen er avgrenset i tid og dreier seg i hovedsak om støy (§ 9 i
Naturmangfoldloven).
Det er allikevel viktig at en ikke bare ser på den aktuelle kjøringen isolert sett, men har
et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Faren for forverring
av naturmiljøet blir vurdert som liten dersom kjøringen kan avgrenses i omfang (§ 11 i
Naturmangfoldloven). Det er ikke mange buer i denne delen av verneområdet, men
samlet sett er omfanget av motorferdsel stort og må avgrenses til det som er helt
nødvendig.
Etter forvaltningsmyndighetens syn vil den omsøkte motorferdselen i liten grad føre til
større belastning på økosystemet i området dersom øvelsene blir koordinert med andre
hjelpekorps og avgrenset i omfang (§ 10 i Naturmangfoldloven). I forhold til behovet
som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheten bruk av snøskuter som
det eneste alternativet (§ 12 i Naturmangfoldloven).
Rovernes beredskapsgruppe har ikke fått innvilget løyve til alle kjørerutene de har søkt
om. Omsøkt kjørerute fra Ådneram til Børsteinen og videre til Langavatn bør innvilges,
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men kjentmannsturer videre over til Grauthellar er det lite hensiktsmessig å gi tillatelse
til siden det ikke er stikka løype Langavatn - Grauthellar, jf. politiets uttalelse.
Omsøkt kjørerute rundt Rosskreppfjorden blir heller ikke innvilget, området er mye
beferdet av Sira- Kvina ansatte, som igjen er med i Øvre Sirdal leitegruppe. Østsiden
av Roskreppfjoren blir dessuten dekket av leitegruppene i Setesdal. Dette avslaget er i
samsvar med holdningen til Sirdal lensmannskontor.

Konklusjon
Den omsøkte motorferdselen vil i liten grad ha en negativ innvirkning på verneverdiene
i SVR og Frafjordheiane og kommer ikke i konflikt med verneformålet dersom øvelsene
blir koordinert mellom hjelpekorpsene og avgrenset til det som er strengt nødvendig.
Det omsøkte kjentmannsturene må og ses på som et viktig tiltak for å sikre en god
beredskap og et godt forberedt hjelpekorps.

Vedlegg
Kart over kjøretraseer.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE
OG FRAFJORDHEI ANE

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2013/5789-0
Saksbehandler: Guro Sødergren
Dato: 11.02.2014

Utvalg
Arbeidsutvalget

Utvalgssak
20/14

Møtedato
18.02.2014

Søknad/øvingsplan om snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Frafjordheiane
landskapsvernområde, Sandnes Røde Kors Hjelpekorps
Forvalters innstilling
I henhold til § 48 i Naturmangfoldloven og § 3, punkt 5.3 a i Forskrift om vern av
Frafjordheiene landskapsvernområde får Sandnes Røde Kors Hjelpekorps
dispensasjon til kjentmannskjøring med snøskuter i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
landskapsvernområde og Frafjordheiane landskapsvernområde.
Løyvet gjelder for to årlige kje ntmannsturer til hvert av disse områdene:
Ådneram-Taumevatn-Storevatn-Kringlevatn- Litle Aurådalen-GrauthellerÅdneram.
Ådneram- Taumevatn-Grønaplasset- Gofartdalen-Ådneram.
Sinnes-Degvass-Mangerne- Sandvatn-Lortabu.
Løyvene gjelder frem til 30.4.2015 og for inntil fire snøskutere.
Løyvene blir gitt med disse vilkårene:
Kjentmannsturene skal gå etter kvistet vinterløype.
Utover dette er patruljering av de stikka løypene ikke tillatt.
Kjentmannsturene skal varsels, gjennomføres og rapporteres etter
retningslinjene fra Miljøverndepartementet.
Kjentmannsturene fra Ådneram skal samordnes med Rovernes
Beredskapsgruppe og må gjennomføres på samme tid som de har øving.
Alle kjentmannsturene må avsluttes før 30.april hvert år.
For å unngå konflikt med turfolk som bruker DNTs kvistete løyper skal en så
langt som mulig unngå at kjentmannsturer blir gjennomført i vinter- og
påskeferie.
Andre vilkår fremgår av standard løyve.
Verneområdestyret viser til uttallelsen fra politiet, verneforskriftene og rundskrivet fra
Miljøverndepartementet og avslår søknaden om kjentmannstur fra Haugen til
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Øyuvsbu/Håheller og Suleskard. Verneområdestyret viser til rundskriv fra
departementet der det blir presisert at øvelseskjøring skal være strengt nødvendig.

Saks opply sninger
Bakgrunn for søknaden
Viser til søknad og øvingsplan fra Sandnes Røde Kors Hjelpekorps datert 08.01.2014,
og uttalelse fra Sirdal lensmannskontor datert 10.01.2014. Denne søknaden ble
behandlet av arbeidsutvalget for SVR 29. 01.2014, saken ble da bestemt utsatt.
Arbeidsutvalget ville ha en bekreftelse på at forslag til vedtak var i samsvar med
politiets behov, da dette ikke kom godt nok frem i uttalelsen forvaltningssekretariatet
hadde mottatt fra politiet.
Sandnes Røde Kors Hjelpekorps søker om løyve til kjentmannsturer med snøskuter i
forbindelse med forebyggende hjelpearbeid til fjells. Det blir søkt om kjentmannskjøring
i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene landskapsvernområde i Forsand, Sirdal og Valle
kommune.
Det blir argumentert i søknaden fra Sandnes Røde Kors Hjelpekorps at
redningsaksjoner og ambulanseoppdrag skal kunne gjennomføres så effektivt og
sikkert som mulig så er det viktig at mannskapene i hjelpekorpsene er kjent i de
aktuelle områdene. Å være kjent betyr for redningstjenesten blant annet følgende:
Kartlegging av snø – og skredforhold etter væromslag, sterk vind og mye
nedbør.
Innlegging av sporlogg i GPS for sikker navigering i dårlig sikt er viktig.
At mannskapene er kjent med området/traseen og de lokale snøforhold er med
på å øke sikkerheten til mannskapene så vel som de nødstedte.
Sandnes Røde Kors Hjelpekorps er stasjonert på Sinnes i Sirdal kommune. De søker
om tilsammen 17 kjentmannsturer i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
landskapsvernområde. Etter øvingsplanen ønsker de å kjøre etter disse rutene:
Ådneram- Taumevatn- Storevatn- Kringlevatn- Litle Åurådalen- GrauthellerÅdneram.
Ådneram- Taumevatn- Grønaplasset- Gofartdalen- Ådneram
Haugen-Øyuvsbu- Håheller-Suleskard (evt Joggledalen).
Sinnes- Degevass- Mangerne- Sandvatn- Lortabu.
Oversiktskart av de omsøkte kjørerutene ligger som vedlegg til saksutredningen.
Aktuelt tidsrom er fra januar til april, og det er kalkulert 4 personer som skal delta på
hver øving.
En generell påtegning/anbefaling for øvingsplanen er tidligere sendt verneområdestyret
fra Norges Røde Kors hjelpekorps sentralt.

Formell bakgrunn for vurdering og vedtak
Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde av
28.4.00.
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Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2004.
Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde av 19.12.03.
Forvaltningsplan for Frafjordheiane, godkjent mars 2007.
Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2004.
Naturmangfoldloven.
Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i
verneområder. Rundskriv fra Miljøverndepartementet, datert 31.01.2013.
«Retningslinjer for øvingsplanene til fjellredningsgruppene og den frivillige
redningstjenesten (FORF) i verneområdet i SVR og Frafjordheiane», utarbeidet
av Agder og Rogaland politidistrikt, Statens Naturoppsyn og
forvaltingssekretariatet i SVR 16.09.2013.
Plan for øvingsvirksomhet/vurdering av beredskapsbehovet i Setesdal Vesthei
og Ryfylkeheiene landskapsvernområde, samt Frafjordheiene. Utarbeidet for
Rogaland Politidistrikt, Sirdal lensmannskontor 03.01.2013.
Med hensyn til Politiet sine uttalelser vil behandlingen av søknadene være innenfor
disse rammene:
Hver redningsgruppe kan få inntil 6 kjentmannsturer.
Eventuelle løyve til kjentmannsturer blir avgrenset til traseer til turistforeningen
sine vinterløyper, andre kvistet skiløyper eller ubrøyta vegtraseer.
Hjemmelsgrunnlag
Verneforskrifter
Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde ble vernet ved
Kronprinsregentens resolusjon av 28. april 2000.
Formålet med vernet går frem av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde:
“1. Å ta vare på et sammenhengende, særpreget og vakkert naturområde med urørte
fjell, hei og fjellskogsområder med et særpreget plante- og dyreliv, stølsområder,
beitelandskap og kulturminner.
2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste
villreinstammen i Europa. “
Motorisert ferdsel i verneområdet reguleres av verneforskriften kapittel IV, punkt 5.
Motorisert ferdsel på land er forbudt i landskapsvernområdet - med en del unntak.
Forvaltningsstyresmakta kan gi dispensasjon til motorisert transport i noen tilfeller etter
kapittel VI. Etter Naturmangfoldloven som ble vedtatt i 2011, er dette kapittelet i
verneforskriften erstattet av § 48 i Naturmangfoldloven og dispensasjon i særskilte
tilfelle må derfor behandles etter denne paragrafen.
Frafjordheiane landskapsvernområde og de tilgrensende naturreservatene Ørestø og
Migaren ble vernet ved kronprinsregentens resolusjon av 19.desember 2003.
Formål med opprettingen av vernet av Frafjordheiane landskapsvernområde er:
1. å ta vare på en representativt, særpreget og vakkert naturlandskap, med
bratte fjord- og dalsider via lavheier opp til glattskurte høyfjell.
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2. å ta vare på vann og vassdrag, viktige leveområder for et særmerket
plante og dyreliv , geologiske landskapsformer, samt beite og
stølslandskap med automatisk fredet freda og nyere tids kulturminne.
Videre heter det at « allmenheten skal ha muligheten til naturopplevelse gjennom
utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging».

Motorisert ferdsel i verneområdet reguleres av verneforskriften kapittel IV, punkt 5 i
SVR. Motorisert ferdsel på land er forbudt i landskapsvernområdet - med en del
unntak. Forvaltningsstyresmakta kan gi dispensasjon til motorisert transport i noen
tilfeller etter kapittel VI. Etter Naturmangfoldloven som ble vedtatt i 2011, er dette
kapittelet i verneforskriften erstattet av § 48 i Naturmangfoldloven og dispensasjon i
særskilte tilfelle må derfor behandles etter denne paragrafen.
For Frafjordheiene blir motorisert ferdsel i verneområde regulert av verneforskriften §3,
punkt 5.1. Her heter det at motorferdsel er forbudt på land og i vann. I §3, punkt 5.3,
bokstav a. heter det videre at forvaltningstyremakten kan etter søknad gi dispensasjon
til bruk av båt med motor, motorkjøretøy på frossen eller snødekt mark, eler luftfartøy i
sammenheng med øvelse.
Omsøkte kjentmannskjøring fra Sinnes til Degevass videre til Mangerne- Sandvatn og
Lortabu kommer etter vårt syn inn under §3 punkt 5.1, og krever derfor dispensasjon
for å kunne gjennomføres jamfør §3, punkt 5.3, bokstav a.

Naturmangfoldloven

Etter § 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8- 12 legges til
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten
må i alle tiltak som berører naturmangfoldet vurdere søknadene etter disse
paragrafene.
§ 48 åpner for at forvaltningsmyndigheten i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon
dersom tiltaket ikke strider med formål for vernet og heller ikke kan påvirke
verneverdiene nevneverdig.
§ 48 i Naturmangfoldloven «åpner for at det kan gis dispensasjon dersom det ikke
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det
nødvendig»
Det er to vilkår for dispensasjon etter denne bestemmelsen og begge vilkårene må
være oppfylt for at dispensasjon kan gis:
1. tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og
2. tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål.
Vilkåret om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig innebærer at
dispensasjonsadgangen er snever. Det kan bare dispenseres i de tilfeller tiltaket vil ha
begrenset virkning for verneverdiene. Det er mao i første rekke bagatellmessige
inngrep som eller forbigående forstyrrelse som er av stor betydning for søker

Side 14

sammenholdt med verneinteressene, som omfattes bestemmelsen. Siktemålet er at
verneforskriften ikke uthules gjennom omfattende dispensasjonspraksis.
Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i verneområderMiljøverndepartementet.
Miljøverndepartementet og Justisdepartementet har samarbeidet om utarbeidelsen av
rundskrivet for å klargjøre praktiske retningslinjer innenfor rammene av gjeldene lover
og forskrifter som kan ivareta redningstjenestens forberedende funksjoner.
Rundskrivet gir en detaljer oversikt over retningslinjene for slik kjentmannskjøring etter
Motorfedselloven og verneforskriften, understreker rammene for kjentmannskjøring til
hjelpekorpsene og gir også detaljerte retningslinjer for utforming av øvingsplaner og
hvordan kjentmannsturene skal varsles og gjennomføres. Rundskrivet legger vekt på at
alle typer øvelser inn i et verneområde er søknadspliktig. Øvelser som kan legges
utenfor verneområdet skal legges utenfor og at øvelser skal være strengt nødvendige.
Forvaltningssekretariatet har sammen med politiet i Agder og Rogaland gått gjennom
rundskrivet på flere møter med de lokale redningsgruppene. Det er også utarbeidet
regionale retningslinjer for øvelser i samarbeid med politiet og SNO. Dette er sendt til
samtlige hjelpekorps sammen med øvingsplaner, rapportskjema og rutineskriv for
gjennomføring av øvelsene.

Forvaltningsmyndighet
Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene har
forvaltningsmyndighet for SVR og Frafjordheiane.
Vurdering
Vurdering av søknaden etter retningslinjer om redningstjenestens
snøskuter i utmark og i verneområder.

bruk av

Retningslinjene fra Miljøverndepartementet for øvelseskjøring til hjelpekorpsene i
verneområdet setter klare grenser for kjentmannskjøring. Med bakgrunn i dette
rundskrivet, har politiet i Agder og Rogaland, lokalt SNO (Statens Naturoppsyn) og
forvaltningssekretariatet utarbeidet regionale og mer konkrete retningslinjer for
øvelseskjøring i våres verneområder:
De regionale retningslinjene understrekker de samme reglene som går frem av
rundskrivet fra departementet:
Alle øvelsene som kan legges utenfor verneområdet, skal legges utenfor.
Redningstjenesten kan allikevel ha behov for øvelser inn i verneområdet, da
særlig for å bli kjent. Denne type kjøring skal være strengt nødvendig.
Det er ikke behov for stående beredskap inn i verneområdet, og fast patruljering
av løypenettet med snøskuter er ikke tillatt.
Ved akutte behov for merking og sikring kan politiet sette i gang tiltak uten
søknad, men det skal meldes i fra til oppsyn og forvaltningsmyndighet.
Verneområdestyret skal så sant det er råd gi løyve til kjentmannsturer for en
fireårig periode.
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Redningsgruppene er selv ansvarlige for å innhente godkjenning til øvelse fra
alle aktuelle grunneiere.

Politiet i Rogaland har hatt øvingsplan/søknad fra Sandnes og Stavanger Røde Kors,
Roverne og Norsk Folkehjelp til vurdering.
«De frivillige gruppene er uomtvistelig et nyttig supplement til de lokale leitegruppene i
Sirdal, spesielt i helgene vinterstid. De har mye godt materiell og mange av
medlemmene har nødvendig kompetanse for redningsarbeid i fjellheimen. Gruppene er
også en nyttig ressurs for helsetjenesten i forbindelse med rene henteoppdrag».
Lensmannen i Sirdal konkluderer med at Røde Kors og Roverne får innvilget inntil 6
kjentmannsturer hver i verneområdet, men at det tilstrebes felles øvingsopplegg for
turene.

Vurdering av søknaden etter verneforskrift og Naturmangfoldloven
Formål med vernet av Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde går
fram av verneforskriften. For vårt verneområde er det særlig lagt vekt på at vi skal ta
var på et sammenhengende leveområde for Europas sørligste villreinstamme.
I følge registreringer av villreintrekk og kalvings og beiteområde for villrein er i det
omsøkte området merket av flere områder der en skal ta særlig hensyn. I forbindelse
med utarbeiding av Heieplanen ble det utarbeidet egne kart over leveområdene, trekk
og kalvningsområder for villreinen. Disse kartene viser de omsøkte rutene for
kjentmannskjøring vil komme i berøring av viktige villreinområder.
Selv om villreinstammen sør for Blåsjø er redusert er det registreringer gjennom det
pågående GPS- prosjektet og gjennom SNO og lokale grunneiere viser at det er relativt
lite villrein i området nord for Ådneram de siste årene. Det arbeides nå målrettet med å
øke stammen sør for Blåsjø gjennom avskytingsplaner og gjennom tiltak for å øke
trekket nord-sør.
Frafjordheiene blir i liten grad brukt av villreinen, og denne lave bruken har vært
normalen for villreinens arealbruk i Frafjordheiane. Dette blir og godt dokumentert av
resultatene sm kommer frem av GPS- merkeprosjektet (NINA rapport 694/2011). Her er
det blant annet dokumenter at ingen av de ni simlene som har nyttet seg av
sørområdet har vert i denne delen av Frafjordheiane når de gikk med sender. I Norsk
Villreinsenters rapport Kartlegging av villreinens arealbruk i SVR og Setesdal Austhei
(NVS rapport 6/2010) er det registrert en villreintrekk vest for Langavatn og et ved
Sandvatn. Den omsøkte motorferdselen kommer i kontakt med disse trekkene, men slik
situasjonen er i dag, så vil det rolig ikke oppstå en konflikt.
I området øst for Sandvatn, ca 400 meter fra vinterløype, mellom Sandvatn og Lortabu
er det registrert to hekkelokaliteter for jaktfalk. Jaktfalk er oppført som nært truet i Norsk
Rødliste for arter 2010. Denne arten er svært sårbar for forstyrrelse i nærheten av
reirplass. Egglegging skjer i midten av april, men jaktfalken oppholder seg i reirområde
noen uker før dette.
Med hensyn til § 48 i Naturmangfoldloven må det være to vilkår for dispensasjon etter
denne bestemmelsen og begge vilkårene må være oppfylt for at dispensasjon kan gis:
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1. tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og
2.tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål.

En kjentmannstur på snøskuter vil i seg selv kan ikke påvirke verneverdiene
nevneverdig, men sett under ett omfang av motorisert ferdsel i Sirdal vil det kunne
være betydelig. Det er en målsetting for forvaltningsmyndigheten å holde motorisert
ferdsel på et minimum, og ikke gi tillatelse til kjøring med snøskuter som ikke er
nødvendig. Dersom det skal gis dispensasjon til kjentmannskjøring i det omfang det er
søkt om, vil kjøringen krysse viktige trekk og leveområde for villreinen samt kunne gi
forstyrrelser for noen rovfugl lokaliteter nær omsøkt kjøretrase. Det må derfor kun gis
dispensasjon til kjøring som er helt nødvendig. I denne vurderingen må en også legge
vekt på at alle de kommunene det er søkt kjøring i, har oppegående
fjellredningstjenester som tar seg av di alle viktigste redningsaksjonene.
Foruten om leveområde og trekkruter for villrein er det så langt forvaltingen kjenner til
registrert noen rødlista rovfugl lokaliteter i nærliggende områder til kjøretrassene det
blir søkt om å kjøre, som kan risikere å ta skade av snøskuterkjøring da særlig i marsapril.
Kunnskapsgrunnlaget må etter dette vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i
hvilken grad kjentmannskjøringen det er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og
verneformålet (§ 8i Naturmangfoldloven).
Kjentmannskjøring medfører i seg selv liten risiko for alvorlige og irreversible skader på
naturmangfoldet, men i dette skal en ta hensyn til et større antall snøskutere på en
gang og ikke minst presedenshensyn. En kjentmannstur med flere snøskutere som
gjennomføres etter en plan som koordineres med andre hjelpekorps med samme
behov vil i liten grad medføre vesentlig skade eller ulempe for naturmangfoldet.
Forstyrringen er avgrenset i tid og dreier seg i hovedsak om støy (§ 9 i
Naturmangfoldloven).
Det er allikevel viktig at en ikke bare ser på den aktuelle kjøringen isolert sett, men har
et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Faren for forverring
av naturmiljøet blir vurdert som liten dersom kjøringen kan avgrenses i omfang (§ 11 i
Naturmangfoldloven). Det er ikke mange buer i denne delen av verneområdet, men
samlet sett er omfanget av motorferdsel stort og må avgrenses til det som er helt
nødvendig.
Etter forvaltningsmyndighetens syn kan den omsøkte motorferdselen i liten grad føre til
større belastning på økosystemet i området dersom øvelsene blir koordinert med andre
hjelpekorps og avgrenset i omfang (§ 10 i Naturmangfoldloven). I forhold til behovet
som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheten bruk av snøskuter som
det eneste alternativet (§ 12 i Naturmangfoldloven).
Sandnes Røde Kors Hjelpekorps bør etter sekretariatet sitt syn ikke få innvilget løyve til
alle kjørerutene de har søkt om. Omsøkt kjørerute fra Haugen- Øyuvsbu- HåhellerSuleskard ser forvaltingssekretariatet det som lite hensiktsmessig å gi tillatelse til siden
området er mye beferdet av Sira – Kvina ansatte som igjen er med i Øvre Sirdal
leitegruppe. Øyuvsbu er også svært godt dekket av leitegrupper i Setersdal. Disse vil i
all hovedsak bli satt inn i søk i dette området. Dette avslaget er ogsåi samsvar med
holdningen til Lensmannskontoret i Sirdal – jf. epost datert 3. februar 2014.
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Konklusjon
Den omsøkte motorferdselen vil i liten grad ha en negativ innvirkning på verneverdiene
i SVR og Frafjordheiane og kommer ikke i konflikt med verneformålet dersom øvelsene
blir koordinert mellom hjelpekorpsene og avgrenset til det som er strengt nødvendig.
Det omsøkte kjentmannsturene må og ses på som et viktig tiltak for å sikre en god
beredskap og et godt forberedt hjelpekorps.

Vedlegg
Kart over kjøretraseer.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE
OG FRAFJORDHEI ANE

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2013/5090-0
Saksbehandler: Alf Odden
Dato: 12.02.2014

Utvalg
Arbeidsutvalget

Utvalgssak
21/14

Møtedato
18.02.2014

Stavanger turistforening - Søknad om dispensasjon til motorferdsle i
samband med utbetring av tursti til Kjerag i Frafjordheiane
landskapsvernområde, gnr/bnr, 22/2, Forsand kommune
Forvalters innstilling
I medhaldav §48i Naturmangfaldslovafår Stavangerturistforeningløyvetil å gjennomføre såmange
helikoptertransportarsomer naudsyntfor å gjennomføresikrings- og tilretteleggingstiltakpå turstien
mellom Øydegardsstølog Kjerag.Løyvegjeldtransport frå tre kartfestalokalitetarfor uttak av steinog
fram til byggestadanelangsturstien.
Stavangerturistforeningfår og løyvetil ein tur med tre snøskutararfor å spreieut svartkalkpå stadane
kor det skaltakastut steinfor å sikreraskaresnøsmelting.Snøskutertransportenskalta til i
Hunnedalenog følgjekjørerutaSandvatn-Langavatn-Kjerag.
Løyvetgjeldfor tidsrommet15.04-15.07.2014

Løyveblir gjevemed dessevilkåra:
Datofor oppstartav transportanemå meldastinn til forvaltningsstyresmaktasåsnartdei liggføre.
Rapportskjemaover kor mangetransportarsomer gjennomførdemå sendastinn til
forvaltningssekretariatetinnan1 desember2014.
Andrevilkårgårfram av standardløyve.

Saks opply sninger
Bakgrunnfor søknaden
Visertil søknadfrå Stavangerturistforeningdatert 08.11.2013,og prosjektbeskrivingdatert 25.08.2013.
Stavangerturistforening(STF)søkerom eit naudsyntantall helikoptertransportarfor å gjennomføre
sikringsog tilretteleggingstiltakpå turstien mellom Øydegardsstølog Kjerag. Søknadengjeldløyvetil å
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transporteresteintil byggearbeidafrå tre lokalitetar og fram til stien.Transportstrekningafrå
uttaksstadanefor steiner om lag500m.
Stavangerturistforeningsøkari tilleggom ein tur med tre snøskutararfor å spreieut svartkalkpå
stadanekor det skaltakastut steinfor å sikreraskaresnøsmelting.Snøskutertransportenvil ta til i
Hunnedalenog følgjekjørerutaSandvatn-Langavatn-Kjerag.Alletiltaka er lokaliserti Frafjordheiane
landskapsvernområdepå gnr/bnr, 22/2, i Forsandkommune,men snøskutertransportenfrå
Hunnedalenvil og berøreGjesdalog Sirdalkommunar.Alle tiltaka er planlagtgjennomførti løpet av tre
vekerfrå snøengårvårenog sommaren2014.
StienmellomØydegardsst
øl og Kjerager om lag5 km, og 4.5 km ligginne i Frafjordheiane
landskapsvernområde.Kjerager eit sværtpopulærtturmål for bådenorskeog utanlandsketuristar, og
ein reknarmed at såmangesom30.000nytta stieni 2013.Basertpå utviklingapå Preikestolenreknar
ein og med at trafikkenvil aukeytterlegarei åraframover.
Mykje av stiengårpå bart fjell og tålar såleismykjeslitasje,men på stadermed lausmassarer det store
erosjonsskadari terrenget.Herer det planlagtsteintrapperog steinsettingar somsamlarferdslapå ein
sti. Dennyestiener planlagtmed ein bredd opptil 100-120cm.Steinentil byggearbeidavil bli hentafrå
tre steinureri nærleikenav stien,og to av desseligginne i verneområde.
Stavangerturistforeningfekk løyvetil å gjennomføresikrings- og tilretteleggingstiltakapå stientil
Kjeragi AUsak63/2013.
Kartfestingog bilete av dei ulike tiltaka er vist i vedleggatil saksframlegget.Baki saksframleggetliggog
sjølvesøknadenfrå STF.

Formellbakgrunnfor vurdering og vedtak
Forskriftom vern av Frafjordheianelandskapsvernområde
av 30.01.2004.
Forvaltingsplanfor Frafjordheiane,godkjendmars2007.
Naturmangfaldlova.
Heimelsgrunnlag
Frafjordheianelandskapsvernområde
og dei tilgrensandenaturreservataØrestøog Migarenvart
oppretta vedKronprinsregentensinresolusjon19.12.2003.Direktoratetfor naturforvaltningvedtok
30.01.2004ei mindre endringi verneforskrifta
Føremåletmed opprettingaav Frafjordheianelandskapsvernområde
er etter §2 mellom anna:
- å ta varepå eit representativt,særpregaog vakkertlandskap,med bratte fjord- og dalsidervia
lågheiaropp til glattskurthøgfjell.
- å ta varepå vatn og vassdrag,viktigeleveområdefor eit særmerktplante-og dyreliv,geologiske
landskapsformer,samtbeite- og stølslandskapmed automatiskfreda og nyaretids kulturminne.
Vidareheter det at ”Allmentaskalha høvetil naturopplevinggjennomutøvingav tradisjoneltog enkelt
friluftsliv medlita gradav teknisk tilrettelegging”.
Motorisert ferdseli verneområdetvert regulertav verneforskrifta§3,punkt 5.1.Herheter det at
motorferdseler forbode på landog i vatn, og vidareat ” Flyginglågareenn300m overbakken,og
landingog start medmotordrivneluftfarty er forbode.Hentingog bringingav passasjerarog gods,der
luftfartyet ikkjeer nærbakken,er og forbode”. I §3,punkt 5.2 er det nemnt einskilteunnatakfrå
forbodet og i §3,punkt 5.3er det lista opp fleire tiltak somforvaltningsstyresmaktakan gje løyvetil
etter søknad.
Etter forvaltningsmyndigheitasi vurderingkjemdei omsøktehelikopter- og snøskutertransportaneikkje
inn undernokre av dei tiltaka somer nemnt i §3,punkt 5.2 og 5.3i verneføreskriftafor Frafjordheiane
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landskapsvernområd
e. Dispensasjonssøknaden
må derfor handsamastetter §48Naturmangfaldlova
somhar avløystdei generelledispensasjonsreglane
i §4 i verneføreskrifta.
Verneområdestyretfor SetesdalVesthei,Ryfylkeheianeog Frafjordheianehar forvaltningsmyndefor
Frafjordheianelandskapsvernområde.
I §48i Naturmangfaldslovaheiterdet at ”Forvaltningsmyndighetenkangjøreunntakfra et vernevedtak
dersomdet ikkestridermot vernevedtaketsformål og ikkekan påvirkeverneverdienenevneverdig,eller
dersomsikkerhetshensyn
eller hensynettil vesentligesamfunnsinteresser
gjør det nødvendig”.
RundskrivetForvaltningav verneforskrifter(Direktoratetfor naturforvaltningnov. 2001,revidert 2009)
gir i kapittel. 6 føringerfor dispensasjonsbehandling
etter § 48. I følgerundskrivetmå følgendeto vilkår
beggeværeoppfylt for å kunnegi dispensasjon:
- Tiltaketkanikkepåvirkeverneverdienenevneverdig.
- Tiltaketmå ikke stride mot vernevedtaketsformål”.
Det følgerav sammeretningslinjerat forvaltningsmyndighetensærligbør vurderepresedensvirkninger
av en dispensasjon.

Vurderi ng
Naturmangfaldlova
Etter § 7 i Naturmangfaldlovaskaldei miljørettslegeprinsippai §§ 8 til 12 leggasttil grunnsom
retningslinjervedutøvingav offentlegmyndigheit.Forvaltingsmyndigheita
må vedalle tiltak som
vedkjemnaturmangfaldetvurderesøknadaneetter desseparagrafane,og dessevurderinganeskalgå
fram av vedtaket.
Innverknadpå verneverdiarog verneføremål
Kjeragplatåetligg1000mrett over Lysefjorden,og utgjør eitt til delsflatt landskapdominert av fjell i
dagenog ellesskrinnvegetasjon.Stienfrå Øydegardstølkjeminn i verneområdeom lag800moh og
kryssarto djupetverrdalarpå veginn til Kjerag.I dissedalane er det meir lausmassarog eit meir
samanhengandevegetasjonsdekke.
Dennedelenav Frafjordheianeblir i liten gradbrukt av villreinenog
dennelågebrukenhar vore mønsteretei tid. Dette blir og stadfestaav resultatafrå NINAsitt GPSmerkeprosjekt(NINArapport 694/2011).Herer det dokumentertat ingenav dei ni simlenesomhar
nytta sørområdet har vore i nærleikenav områdetder arrangementetskalgjennomførastden tida dei
haddesendar. I NorskVillreinsentersrapport Kartleggingav villreinensarealbruki SetesdalVestheiRyfylkeheianeog SetesdalAusthei(NVSrapport 6/2010)er det ikkjeregistrert villreintrekki dette
området.
Kunnskapom naturmangfaldeti områdetbaserarsegog på Direktoratetfor naturforvaltingsin
naturdatabasemed innsyn til sensitivinformasjon(www.naturbase.no). Sålangtforvaltingsstyresmakta
kjennertil etter søki Naturbase,er det ikkje registrertinformasjonenom prioriterte arter, trua eller
nær trua arter på Norskrødliste for arter 2010eller andreverdifullearter. Det er heller ikkje
informasjonom utvalte naturtypar,trua eller nær trua naturtyparpå Norskrødlistefor naturtypar2011
eller andreverdifullenaturtypar.Det har ikkje kommefram andreopplysningarsomtyder på at det
finnsslikearter og/eller naturtypari det aktuelleområde.I følgjeFylkesmanneniRogaland(2001)er
områdarundt Kjeraggjennomgåandeartsfattige.
Kunnskapom kulturminnei områdetbaserarsegpå Riksantikvarensinkulturminnebase
(www.askeladden.no
). Det er ikkjeregistrert kulturminnei nærleikenav det omsøktetiltaket.
Kjeragplatåetblir besøktav om lag30.000fotturistar kvarsesong.Trafikkener størsti juli og augustog
størrei helganeenn på kvardagar.
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Kunnskapsgrunnlaget
(§8)somliggføre for å vurderedei omsøktetiltaka sininnverknadpå
verneverdiarog verneføremål,må derfor vurderastsomtilstrekkelegtil at forvaltingsstyresmaktakan
fatte vedtaki saka.§9 om ”Førevar prinsippet” vil derfor bli tillagt mindre vekt i dei følgjande
vurderingane.
§10tek føre segden samlabelastningaav økosystemeti området.Det er ingenstørretekniske
installasjonarpå Kjeragplatåetutover ei mindrekvilehytteog eksisterandestiar. Påveginn til Kjerager
det ikkje andreinngrepenn stienog tidlegaresikrings- og tilretteleggingstiltakpå denne.
Forvaltningsstyresmakta
vurderardei omsøktesikrings- og tilretteleggingstiltakasomheilt naudsynte
medomsyntil den sværtomfattandebrukenav område.Slitasje- og erosjonsskadane
er stadvis
omfattandemed dagenssti, og tryggleikentil fotturistane er problematiski dårlegvær.Etter
forvaltningsstyresmaktasi vurderingvil dei omsøktetiltaka redusereslitasjenpå terrenget nærstien og
betre tryggleikenfor dei besøkandepå Kjerag.Tiltakavil heller ikkjeberøretruga artar eller naturtypar,
men motorferdslavil verkeforstyrrandefor dyre- og fuglelivetdei vekenetransportanegårføre seg.
Det er fare for at dei sombesøkerKjeragfør sesongenkanfå redusertsi naturopplevingi sambandmed
byggearbeidaog motorferdsla.
§12omhandlarmiljøforsvarlegteknikkar,driftsmetodarog lokalisering.Forvaltningsstyresmakta
vurdererdei planlagdetiltaka somei godløysingpå dei eksisterandeproblema.
Forvaltningsstyresmakta
vurderarog utak av lokal steinsomkrev lite transport somei betre løysingenn
å transporterestein inn i verneområde.§11leggtil grunnat eventuellekostnadervedmiljøforringing
skalbærastav tiltakshavar.Tiltakshavarer fullt og heilt ansvarlegfor ei miljømessiggodløysing.
Konklusjon
Deiomsøktetiltakavil berre i liten gradein negativinnverknadpå verneverdianei Frafjordheiane
landskapsvernområde
og vil i liten gradkommei konflikt med verneføremålet.Deiomsøktetiltaka vil til
ein vissgradfremmeverneføremåletog verneverdianevedå redusere skadarpå vegetasjonog
landskap,og vedå betre tryggleikentil dei besøkandepå Kjerag.
Kart over tiltaket:
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Søknadfrå STF:

SVR
Postboks4
4747Valle

Stavanger8.11.2013

Søknadom tillatelse for å utbedre av sti Øygardsstøl– Kjerag Langavatn og helikoptertransport samt ein skutertransport inne i
SVR område for 2014
Denstørsteutbedringener stienfrå p-plassØygardsstølog opptil Kjerag.Det er planerom å
leggenedbetydeligeressurserfor å utbedrestieni 2014
Sefor øvrig Vedlegg:
Plan oppgraderingsti Kjerag
Kjerag sti medbeskrivelsepå kart
Kjerag sti oppgraderingog Finansieringsplan
Det er behovfor helikoptertransport for å frakte stein til sti frå nærliggendeområder.(se
vedleggsistesidepåKjeragstidel 1-4 medBeskrivelse)Startstedvil væreStølsdalen(lysesi
anleggshytte)
Det søkesherved om tillatelse til det antall turer somtrengs for å fullføre prosjektet
Detteplanleggeså utføresover3 ukersåsnartsnøener smelteti samarbeidmedGeirr Vettir
somhar ansvaretfor Sherpaenefrå Nepal.Sherpaeneskalgjøresteinarbeidetpå stienog
plukkeut steinenefør transportmedhelikopter
Det søkesogsåom tillatelsetil påta ut steini nærhetenav stien(seplan)til bruk påstien.
Det søkesogsåom 1 stk skuterturfor 3snøskutere(IngeMartonØvstebø,PerHenriksenog Erik
GramKverneland)for å leggesortkalk overdersomdeter tiltenkt å henteut stein.Hele
prosjekteter avhengigav at snøener smeltetdersteinener planlagtå hente.Detvar snøresteri
områdei oktober2013!
Turenplanleggesi forbindelsemeddriftstur til Langavatnfør 30. april medstartfråHunnedalen
P-Plass
Håper SVR kan behandlesøknadenfør 1. desemberdafristenfor å søkespillemidlerer via
DNT 1. desemberfor prosjekter2014
Det er ogsåsendttilsvarendesøknadtil Forsandkommune
Det er ogsåsentbrevtil grunneierom tillatelse
Med vennlighilsen
PerHenriksen
Driftsansvarlig
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