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Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Mail-møte
Dato: 15.10.2014
Tidspunkt:

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 15/2014 15.10.2014

Saltfjelet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for lavtflyging. NRK

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak:

NRK Natur gis dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark, jfr 

kap. IV pkt. 4, for lavtflyging i forbindelse med filmopptak til «En naturlig helaften» 

Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens §48.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder for en dag i uke 43-44, 2014.

 Dispensasjonen gjelder for området Melfjorden, Nordfjorden, Glomdalen med Marmorslottet, 

Austerdalen med Austerdalvatnet og Austerdalsisen og Flatisvatnet; dalføret mellom Austisen og 

Vestisen.

 Før dispensasjonen nyttes skal det gis melding til Fjelltjenesten i Nordland (Kristian Sivertsen tlf 

988 42329), som er ansvarlig for oppsynet i nasjonalparken

 Dispensasjonen skal tas med ved flyging og forevises ved kontroll.

 Det skal tas hensyn til dyreliv og annen ferdsel i området.

 Det skal tas hensyn til rein på beite. Saltfjellet reinbeitedistrikt ved Per Tomas Kuhmunen, tlf. 

466 28243 og Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt ved Kjell Gaup, tlf. 958 71290 bør 

kontaktes før flyging.
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Bakgrunn
Viser til søknad av 8. oktober 2014.

NRK Natur arbeider med opptak til programmet «en naturlig helaften» som skal sendes i NRK1 
søndag 21.12.2014. Saltfjellet-Svartisen er rammen for dette programmet. Det er allerede gjort 
en del opptak på bakken, men det er også ønskelig med opptak fra luften slik at man kan se 
området mer i sammenheng. De er avhengig av været for å få gode opptak, slik at det er ikke 
mulig å fastslå en eksakt dato for opptakene. For å få gode opptak er de avhengige av å fly 
lavere enn lovlig lavtflygingsgrense.

Grunnlaget for avgjørelsen

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble vedtatt ved kgl. res av 8. september 1989. 

Formålet med nasjonalparken er:

- å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og 
geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull.

- i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder 
og Storlia naturreservat bidra å bevare et sammenhengende naturområde som også 
inneholder mange samiske og andre kulturminner.

- å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området.

I følge verneforskriftens kap.4 pkt. 4.1 heter det:
“Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing med luftfartøy og lavtflyging er ikke 

tillatt. Med landing menes her også henting og bringing av passasjerer og gods selv om landing 

i egentlig forstand ikke skjer.”

Ingen av de spesifiserte unntaksbestemmelsene er her relevante. Søknaden må derfor vurderes 

etter den generelle unntaksparagrafen, § 48 i Naturmangfoldloven. Denne fastslår at 

forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verne-verdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunns-interesser gjør det nødvendig. 

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Dette går 

særlig på kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning.

Verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark forvaltes av Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre.

Vurdering

Det er et mål for forvaltningen å minimalisere motorisert ferdsel i Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark. 

Bruk av helikopter til filming i nasjonalparken vurderes ikke å ha noen relevans i forhold til 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser. 
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Den omsøkte flygingen i det aktuelle området på denne tid på året vil ikke berøre spesielle 

biologisk mangfold verdier og med de vedtatte begrensninger i forhold til omfang og geografisk 

område vurderes den i svært liten grad å påvirke friluftsinteresser.

Det er ingen andre tilsvarende dispensasjoner i dette området.

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 

naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Datagrunnlaget i forhold til biologisk mangfold vurderes som godt for denne del av 

nasjonalparken og det er heller ingen andre dispensasjoner for lavtflyging i dette området.

Det er også lagt vekt på at dette programmet vil gi god informasjon om nasjonalparken og at 

tiltakshaver er en nasjonal mediebedrift.

Konklusjon
Omsøkte tiltak vurderes ikke å være i strid med vernevedtakets formål og vurderes ikke å 
påvirke verneverdiene nevneverdig.

Klageadgang/saksopplysninger
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.
Nødvendig tillatelse fra kommunene og grunneiere må foreligge.

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
Verneforskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Naturmangfoldloven

Parter i saken
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Hestmannen / Strandtindene reinbeitedistrikt Heiryggen 40 8614 MO I RANA
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellveien 7 8602 Mo i Rana
Statskog Fjelltjenesten ved Kristian Sivertsen Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Saltfjellet reinbeitedistrikt Junkerdal 8255 RØKLAND
Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA
Rødøy kommune
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