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D5  Polarsirkelen friluftsråd

i Wvpgo i i Moveien 24, 8700 Nesna
, _ _ Telefon 91  77  87 67
. ' . E-post knutbernlsenañtriluftsradetno

u  I www.t‘rilufIsrad.n0/ olarsirkelen/

Til Midtre-Nordland Nasj onalparkstyre

SØKNAD OM TILLATELSE TIL GJ ENNOFØRIN G AV ARRANGEMENT VED

POLARSIRKELSENTERET

I samband med starten av siste etappe i Arctic Race og Norway planlegger vi et eget

arrangement ved Polarsirkelsenteret. En del av aktivitetene er ønsket plassert i

Landskapsvernområdet. Rana kommune v/prosj ektleder Knut Berntsen søker herved tillatelse

fra dere om gjennomføringen av arrangementet. Dette i henhold til vedlagte plan for bruk av

arealet samt program for gjennomføringen. Vi tar sikte på å samle 1000 telt på området og

dermed 2-4000 mennesker.

Vedlegger også første utkast til ROS-analyse. Her fremgår noe om hvordan vi tar tenkt å sikre

at arrangementet ikke gjør skade på landskapet.

Vi ønsker også å kunne filme 4 av programpostene med drone. Dette er fiellklatringa søndag

l4.august kl. 09.00, Vennskapslenka samme dag kl. 10.00, Hjulet kl. 11.00 og

verdensrekordforsøket i Souvas-steking kl. 12.00. Filmingen vil bli foretatt av fotograf Hans

Petter Sørensen som har de nødvendige sertifikater for å utføre dette. Vedlagt er kart over

hvor denne filmingen vil foregå.

For mer informasjon kan dere kontakte undertegnede på telefon 91778767 eller e-post

knut.bemtsen(i1`1frilufisradetno

Vi håper på positiv behandling av søknaden

j flI.
.V I

u _
i o

r ek eder pa vegne av Rana kommune

Ve ljfgg: Utkast ROS-analyse

Program

Plankart

Kart filming med drone

1
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Polarsirkelcamp i  samband med starten på siste etappe i Arctic Race og Norway 2016.

Vi trenger 1000telt ved Polarsirkelsenteret. Familiecamp med plass til alle.

Program

Lørdag 13.august

Kl. 16.00 :Vi er ferdig rigget med toalett, søppel, merking, bål. Kom og slå opp teltet.

Kl. 17.00 2 Familietur til Bolnatinden med Statskog, Fjelltjenesten

Kl. 17.30- 18.30: Varderiving. Konkurranse. I samarbeid med Midtre-Nordland Nasjonalparkstyre.

KI. 19.00 :Generalprøve Lavvo-hjulet

KI. 20.00  —23.00:Bål på 6 ulike steder

KI. 22.00 : Nattlig tur til Bolnatinden med Statskog Fjelltjenesten

KI. 23.00z Ro

Søndag 14.august

Kl. 09.00- 10.00:Rana Spesialsport stiller opp med sykkelstunt under Bolnatinden (Fjellklatring

m/sykkel) og lek i snøen

Kl.  10.00 — 11.00  2 Vennskapslenke Iangs Polarsirkelen - 1000stk. i lilla T- skjorter strømmer ut fra

Polarsirkelsenteret og går langs Polarsirkelen. Vi støtter BUFF-etat.

Kl 11.00- 12.00  2 Lavvohjulet  —600mennesker, 12 lavvoer og en svær ballong lager sykkelhjul

Kl. 12.00  — 13.00  :  Arctic Rein og Vilt sammen med Kokk Svein Jæger Hansen skal sette verdensrekord

iSouvas-steking - minst 1000porsjoner  -  og publikum får spise

Kl. 13.00- 14.00:Full fokus om etappestarten m/små artige påfunn

-Direktesending av rittet på storskjerm på Polarsirkelsenteret

Åarjelhsaemien Teatere  — Sydsamisk Teater  Vil  bidra  med joik og dans.

Døgnet rundt:

Polarsirkelsenteret er åpnet

Polarsirkelfilmen vises hver 20 minutt på senteret

Endringer i programmet kan forekomme p.g.a TV-produksjonen.

Arrangør: Rana kommune i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd, Kunnskapsparken Helgeland,

Saltdal kommune, Statskog, Arctic Rein og Vilt, Meyergården Hotell, Rana Spesialsport, Sportshuset

Rana, Salten friluftsråd, Polarsirkelsenteret, Friluftskolene, Sysamisk Teater, Midtre-Nordland

Nasjonalparkstyre, BUFF-etat, Fjelltjenesten, Mo i Rana Mottak,
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Fra: eirik.audunson@gmail.com[eirik.audunson@gmail.com]
Dato: 29.06.2016 15:51:59
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Søknad om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel - droneflyvning

> Søknaden gjelder videoopptak med dronehelikopter over ruin av krigsmonument ved Sukkertoppen på 
toppen av Saltfjellet i Nordland.  Opptaket fra luften vil ha en radius på 500 meter rundt monument, dog 
avgrenset mot E6 som ligger 350 meter øst for monument.
> 
> Opptaket vil skje over 1 dag i perioden 17 - 22 juli.
> 
> Jeg er billedkunstner og har de siste tre årene jobbet med dette monumentet som kunstprosjekt. Mitt 
prosjekt dokumenterer den historiske viktigheten av området og formidler kunnskap om krigsminnene som 
befinner seg der.
> 
> Håper på et positivt svar på denne søknaden. Ta gjerne kontakt med meg for eventuelt ytterligere 
informasjon på mobil: 41 50 92 40.
> 
> Med vennlig hilsen
> Eirik Audunson Skaar
> 
> 

Side 1 av 1Søknad om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel - droneflyvning

29.06.2016file:///C:/Ephorte/PDFDocProc/EPHFMNO/866239_FIX.HTML
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2016/4858-0

Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen

Dato: 29.06.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 52/2016 08.07.2016

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 9/2016 08.07.2016

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.

Bakgrunn
Viser til søknad fra Polarsirkelen friluftsråd v. prosjektleder Knut Berntsen om søknad til
tillatelse til gjennomføring av et større arrangement ved Polarsirkelen i forbindelse med 
siste etappe av Arctic Race of Norway. Arrangementet starter lørdag 13. august kl. 
16:00 og varer til rittets start kl. 14:00 søndag 14. august. Program vedlegges. 
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Arrangøren har som mål å samle 1000 telt i området, med rundt 2000 – 4000 
besøkende. Arrangementet skal bestå av: teltcamp, fjellklatring, vennskapslenke (folk 
som holder hender og danner en visuell «polarsirkel»), verdensrekordforsøk i souvas-
steking, lavvohjul (visuelt sykkelhjul med folk og lavvoer) og turer i området. Alle 
aktivitetene skal filmes, og det søkes om tillatelse til bruk av drone. 

Noen av aktivitetene er ønsket plassert i Saltfjellet landskapsvernområde. Blant annet 
teltcamp, lavvohjul og filming av arrangementet med drone. I programmet er det satt av 
tid til turer i området, noen av forslagene er på grensen til Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark. Organisert ferdsel i nasjonalparken er søknadspliktig.  

Det er tatt ut et areal rundt Polarsirkelsenteret som ikke er vernet som 
landskapsvernområde. Innenfor dette arealet skal det anlegges toalettfasiliteter og 
søppelhåndtering. Siden samme areal skal benyttes til rittet søndag 14. august blir det 
ikke anledning å parkere på de store parkeringsplassene rundt Polarsirkelsenteret. Det 
skal parkeres i veiskulderen til E6 østside på sørsiden av Polarsirkelsenteret, og på E6 
vestside på nordsiden av Polarsirkelsenteret. Det er satt av 2,5 km til parkering, og det 
skal være redusert fartsgrense i dette området.

I søknaden er det vedlagt kart over området og hvor de ulike aktivitetene skal foregå 
samt en ROS-analyse fra Rana kommune om gjennomføringen av arrangementet. 

Grunnlaget for avgjørelsen

Saltfjellet landskapsvernområde ble vernet av kongelig resolusjon 8. september 
1989. Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet 
landskapsvernområde.

Formålet med vernet er å bevare et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap. I 
tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, 
Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare 
sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske kulturminner.

Verneforskriften kap. IV lister opp bestemmelsene for Saltfjellet landskapsvernområde. 
Aktuelle bestemmelser er:

1. Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbud. 

8. 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.

10. Oppsetting av foreløpig og eller transportable konstruksjoner eller anlegg, inkludert 

campingvogner, salgsbuer, skur, opplag eller lignende er bare tillatt i de områder som er 

avsatt for slike formål.

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble vernet av kongelig resolusjon 8. september 
1989. Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark. 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.
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- 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.

Verneforskriften kap. IV pkt. 6 for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark regulerer organisert 
ferdsel: 

All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader 
natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for 
andre. Bruk av motorisert isbor er ikke tillatt. Idrettsarrangement, jakthundprøver 
og annen større organisert virksomhet er ikke tillatt.

Bruk av ride- og kløvhest er bare tillatt langs eventuelle traséer som er særskilt 
utpekt til dette av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan gi tillatelse til turlagsvirksomhet, naturguiding m.v. Det 
samme gjelder arrangementer av lokale reiselivsbedrifter, lag og foreninger, og 
vitenskapelig eller pedagogisk virksomhet som drives av universitetet, skoler 
eller andre institusjoner og som ikke strider mot vernebestemmelsene.

Ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet er tillatt.

Naturmangfoldloven § 48 dispensasjon fra vernevedtak:

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider 
mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller 
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 
nødvendig.

I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til 
verneområdet skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede 
nettverket av verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller 
utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved 
ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område.

Trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan 
tiltakshaver velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes 
etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller 
forvaltningsmyndighetens samtykke.

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon 
om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal 
begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert 
virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt 
på dette.

Tiltaket er også vurdert etter naturmangfoldloven § 8 – 12. 

Vurdering 
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Verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde regulerer ikke organisert ferdsel / 
friluftsliv, men siden arrangementet er av såpass omfattende karakter kan man tenke 
seg at bestemmelsen «alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller 
karakter er forbud» blir gjeldende. Selv om det vil bli en del skader på vegetasjonen 
under arrangementet vil det ikke bli en permanent endring i landskapet. Landskapet 
rundt Polarsirkelsenteret har fra før tegn til slitasje som følge av turismestrømmen i 
sommerhalvåret. Et ytterligere arrangement på slutten av turistsesongen vil ikke endre 
landskapet vesentlig eller endre landskapets karakter. Polarsirkelen friluftsråd har lagt 
inn én time med varderiving inn i programmet (premiering til den som river flest varder), 
etter forespørsel fra nasjonalparkforvalter. Vardebygging i og rundt området ved 
Polarsirkelen har blitt et stadig økende problem, da omfanget ser ut til å øke i radius fra 
senteret. Stadig nye områder blir tatt i bruk, og det er sjenerende for landskapet og 
ødeleggende for samiske kulturminner i nærhet til senteret. Dersom denne 
konkurransen får god deltakelse kan det faktisk tenkes at arrangementet vil ha en 
positiv innvirkning på landskapet. 

Oppsetting av transportable konstruksjoner, som det blir henvist til i verneforskriften, 
skal være utenfor Saltfjellet landskapsvernområde, i det arealet som er avsatt til 
Polarsirkelsenteret. Derfor vil ikke denne bestemmelsen komme til anvendelse.

Verdensrekordforsøket på Souvas-steking skal skje i bålpanner, og vil ikke etterlate 
seg spor utover rester / avfall fra stekingen. Lavvohjulet skal skje på et avsatt område, 
og skal foregå to ganger i løpet av arrangementet (en generalprøve og en 
gjennomføring). I dette området vil det ikke være noen teltcamp, utover de 12 lavvoene 
som skal brukes i gjennomføringen. Vennskapslenke skal gå mellom to 
Polarsirkelmonumenter. Ingen av disse aktivitetene blir regulert av verneforskriften. 

Det søkes om å bruke drone til filming av aktivitetene. Dette er søknadspliktig jfr. kap. 
IV punkt 8 i verneforskriften. I utgangspunktet er bruk av motoriserte luftfartøy forbudt, 
og krever hjemmel fra verneforskriften. Det er ingen hjemmel til denne typen 
motorferdsel i verneforskriften for Saltfjellet landskapsvernområde. En dispensasjon må 
gis etter § 48 i naturmangfoldloven. I et stille fjellområde som store deler av Saltfjellet 
landskapsvernområde er, vil slik droneflyging kunne være til skade på verneverdiene 
med tanke på fjellfaunaen i området. Det vil ikke være til skade på botaniske 
verneverdier. I forbindelse med et så stort arrangement med så mange mennesker, vil 
ikke flygingen påvirke disse verneverdiene, fordi arrangementet i seg selv vil være til 
sjenanse for fugl og dyr i området. I tillegg skal flygingen skje like ved eller innenfor 
området rundt Polarsirkelsenteret, hvor det er stor grad av motorisert ferdsel hele året. 
Fjellklatringen under Bolnatind skal og filmes, her vil droneflygingen være lengre inn i 
landskapsvernområde. Samtaler med Fjelltjenesten avdekker at det ikke er noen 
rovfugler som holder til i det aktuelle området, og derfor vil ikke flygingen påvirke de 
mest sårbare dagrovfuglene. 

Det skal arrangeres to guidede turer til Bolnatind. Fjellet danner grense mellom 
Saltfjellet landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Verneforskriften 
for nasjonalparken regulerer organisert ferdsel, og tiltaket krever tillatelse i hht. samme 
forskrift. Nasjonalparkforvalter kan behandle dette på delegert myndighet, men siden 
det må gis dispensasjon til droneflyging vil det være lettest å behandle dette sammen. 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Ett av verneformålene for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark er å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante-
og dyreliv og geologiske forekomster. I det aktuelle området er det ingen registrerte 
forekomster av sjeldne planter eller dyr, og området vil fremdeles fremstå som uberørt 
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etter disse turene. Et annet formål er å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i 
området. Omsøkte tiltak må derfor vurderes som positivt for denne delen av 
verneformålet. Tar man med usikkerheten om hvor mange som faktisk kommer til å gå 
disse turene, og at det ikke er sikkert at alle går inn i nasjonalparken er det ikke noen 
grunn til ikke å gi dispensasjon til guidede turer inn i denne delen av Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark. 

Når hele arrangementet ved Polarsirkelsenteret tar slutt skal det gås manngard over 
teltcampene for å påse at det ikke ligger igjen etterlatenskap og/eller søppel.

Vurdering etter naturmangfoldloven § 8 -12:
Kunnskapsgrunnlag § 8 - I det aktuelle området er det ikke noen kjente sjeldne eller 
truede arter. Det har vært registrert enkeltobservasjoner av brushane og fjelljo, men 
ingen botaniske verdier. 

Føre-var-prinsippet § 9 – Polarsirkelen har 150 000 besøkende innom i 
sommermånedene. Omsøkte arrangement skal legges i et område som er mye 
benyttet av turister innenfor denne sesongen. Føre-var-prinsippet kommer ikke til 
anvendelse. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 – Området rundt Polarsirkelsenteret er 
såpass hardt belastet gjennom hele sommeren. Et arrangement innenfor 
turistsesongen vil ikke resultere i stor økning i belastning. 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 – Tiltakshaver har 
påtatt seg ansvaret for å samle sammen en manngard som går over området etterpå 
for å hindre at det ligger igjen søppel og etterlatenskaper. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 – Tiltakshaver bruker bålpanne 
istedenfor bål direkte på bakken for å redusere fotavtrykket etter arrangementet. 

Konklusjon
Etter verneforskriften er det kun droneflyging som er søknadspliktig. Droneflyging vil ha 
liten/ingen negativ innvirkning på verneverdiene under et arrangement med så mange 
deltakere. Det innstilles på positivt utfall. 

Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
Verneforskrift for Saltfjellet landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Veileder M106 – 2014 – Rundskriv om forvaltning av verneområder
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MIDTRE  NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2016/4935-0

Saksbehandler: Gunnar Rofstad

Dato: 04.07.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Midtre Nordland nasjonalparkstyre 53/2016 08.07.2016

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 10/2016 08.07.2016

Dispensasjon fra motorferdselsforbud - Saltfjellet 
landskapsvernområde – Eirik Audunson Skaar

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.

Bakgrunn
I e-post av 29.06.2016 søker billedkunstneren Eirik Audundson Skaar om tillatelse til å 
fly et dronehelikopter over krigsmonumentet ved Sukkertoppen innen Saltfjellet 
landskspsvernområde.

Prosjektet handler om å dokumentere den historiske viktigheten av området og formidle 
kunnskap om krigsminnene som befinner seg der.
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Flygingen vil skje innen en radius på 500 meter fra monumentet, og i øst avgrenset mot 
E6 som ligger 350 meter fra monumentet.

Flygingen skal skje en dag i perioden 17- 22 juli 2016.

Grunnlaget for avgjørelsen
Saltfjellet landskapsvernområde ble etablert 08. september 1989.

Formålet med Saltfjellet landskapsvernområde er:

«å bevare et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap.

I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, 

Gåsvatnan landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et 

sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre 

kulturminner.»

I Saltfjellet landskapsvernområde er det et generelt forbud mot motorferdsel:

«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.», jfr forskriften kap. IV punkt 8 i verneforskriften for 
Saltfjellet landskapsvernområde 

Verneforskriften inneholder ingen relevante spesifiserte unntaksbestemmelser.

Søknadene må derfor vurderes i forhold i § 48 i naturmangfoldloven som lyder: 
«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Vurdering 
Verneverdige forekomster og kulturminner i aktuelt flyområde er kjent. 

Omsøkte aktivitet har ingen relevans i forhold til sikkerhetshensyn eller hensynet til 
vesentlige samfunnsinteresser. 

Omsøkte tiltak vil ikke være i strid med verneformålet eller påvirke verneverdiene 
nevneverdig.

Ca. 3 km fra Sukkertoppen er det et fjellrev hi som vi antar også er i bruk i år. Trafikken 
langs jernbanen (Nordlandsbanen) og E6 er betydelig. Et dronehelikopter i tillegg til 
trafikken etter E6 og jernbane vil ikke medføre at disse fjellrevene vil bli nevneverdig 
forstyrret. 

Konklusjon
Dispensasjonen gjelder i begrenset omfang (begrenset i areal og tid). Den vil ikke være 
i strid med verneformålet og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. 

Klageadgang:
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.
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Parter i saken:
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHE
Statskog Fjelltjenesten 
ved Jim Kristensen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Statskog Fjelltjenesten 
ved Kristian Sivertsen

Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Naturvernforbundet i 
Nordland
Statskog Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Saltfjellet reinbeitedistrikt Lønsdal 8255 RØKLAND

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt:
Verneforskrift for Saltfjellet landskapsvernområde.
Naturmangfoldloven.
Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter. Veileder M106.2014. Miljødirektoratet.
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