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Sak i Arbeidsutvalget med høring i styret, 12 representanter gav 
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Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
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Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om 
dispensasjon for bruk av helikopter i forbindelse med 
sauesanking - Wanja Rakvaag

2013/6863

AU 33/2013 Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for 
bruk av helikopter i forbindelse med sauesanking - Wanja Rakvaag

Forslag til vedtak

Avslag:
Wanja Rakvaag gis med dette avslag på søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark og Storlia naturreservat for bruk av helikopter forbindelse med leting av sau i  
Bjøllådalen.  Avslaget er gitt med hjemmel i kapittel IV, pkt. 4.1 i verneforskriften for nasjonalparken og 
kap. IV, pkt. 4 i verneforskriften for naturreservatet.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 14.10.2013 

Styrets behandling:

Et flertall av styrerepresentantene ønsket at det ble gitt tillatelse til den omsøkte 
helikoptertransporten.

Følgende forslag til vedtak ble satt fram:

Wanja Rakvåg gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Storlia NR og Saltfjellet –
Svartisen NP for bruk av helikopter i forbindelse med sanking av sau. Dispensasjonen gis med
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vilkår for dispensasjonen:
Dispensasjonen gjelder for leting etter beitedyr ut oktober 2013.. Det gis dispensasjon til
lavtflyvning under 300 meter og landing med helikopter i Storlia NR og Saltfjellet – Svartisen
nasjonalpark NP.
- Dispensasjonen er betinget av nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier.
- Hvis det er rein i området skal det tas hensyn til det.
- Før flygingen starter, skal Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Per Thomas Kuhmunen
kontaktes.
- Landingsplass benyttes uten at vegetasjon og terreng påføres slitasjeskader.

Begrunnelse:



Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet da dette kan ha negative effekter for 
verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at helikoptertransport i et 
begrenset tidsrom, vil ha liten innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.

Den omsøkte transporten er vurdert opp mot føre-var-prinsippet og §§8-12 i 
naturmangfoldloven. Med de vilkår som er satt vil helikoptertransport i dette omfanget ikke 
skade naturmangfoldet.
Vi vurderer det heller ikke til at denne transporten sammen med annen lovlig motorisert ferdsel i 
området vil medføre for stor samlet belastning på økosystemet.

Vi vurderer omsøkte tiltak, med de forslag til begrensinger som er gitt, til ikke å være i strid 
med formålet med vernet av Storlia NR og Saltfjellet-Svartisen NP, og mener derfor det kan gis 
dispensasjon.

Styrets vedtak – med 10 mot 2 stemmer:

Wanja Rakvåg gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Storlia NR og Saltfjellet –
Svartisen NP for bruk av helikopter i forbindelse med sanking av sau. Dispensasjonen gis med
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.

Vilkår for dispensasjonen:
Dispensasjonen gjelder for leting etter beitedyr ut oktober 2013. Det gis dispensasjon til
lavtflyvning under 300 meter og landing med helikopter i Storlia NR og Saltfjellet – Svartisen
nasjonalpark NP.
- Dispensasjonen er betinget av nødvendig tillatelse fra kommunen og grunneier.
- Hvis det er rein i området skal det tas hensyn til det.
- Før flygingen starter, skal Saltfjellet reinbeitedistrikt v/Per Thomas Kuhmunen
kontaktes.
- Landingsplass benyttes uten at vegetasjon og terreng påføres slitasjeskader.


