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Alf Robert Arvassli
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Vigdis Hjulstad Belbo
NESTL
Eva Anette Wilks
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Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
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Nasjonalparkforvalter
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________
Alf Robert Arvassli

______________________
Vigdis Hjulstad Belbo

_______________________
Eva Anette Wilks
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Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 02.09.2013
Arbeidsutvalgs behandling av saken
Under behandling av saken opplyste Eva Anette Wilks om at Skjækra reinbeitedistrikt
skulle ha reinsamling fra den 9. – 11. september og forslo at disse dagene ble unntatt
fra dispensasjonen.
Forslaget ble enstemmig vedtak.
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark og Lierne / Lijre nasjonalpark og § 48 i naturmangfoldloven
«Dispensasjon fra vernevedtak» (jf. § 4 i verneforskriftene) har Arbeidsutvalget fattet
følgende vedtak:
 NGU gis tillatelse til å lande med helikopter for å samle inn materiale for
geokjemisk kartlegging i Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker,
Skjækra landskapsvernområde, Berglimyra/Klumplifjellet og Storfloa
naturreservater.
 Dispensasjonen gjelder for de punktene som er angitt på kart, vedlagt saken.
 Dispensasjonen gjelder for en periode på to dager primært i løpet av
perioden 1. september – 9. september, sekundært 1. september – 15.
september 2013.
 Dispensasjonen gjelder ikke lavt flyving / landing i området sør for
Grønningsvassdraget dagene 9. – 10. og 11. september, da det foregår
reinsamling, og ikke etter 15. september for hele det omsøkte området, da
reinen går i brunst og småviltjakta starter.
 Før flyvingen finner sted skal følgende varsles, lokalt lensmannskontor
reinbeitedistriktene og fjellstyrene.
 Grunneiers tillatelse, der det er relevant, må også innhentes før tillatelsen
kan iverksettes.
 En kortfattet rapport om datoer, tidspunkt og rute for flyvingen sendes
Nasjonalparkstyret, ved Nasjonalparkforvalter, umiddelbart etter at oppdraget
er gjennomført, og senest innen 1. oktober 2013
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i NML § 48 (jfr. verneforskriftens § 4, “Generelle
dispensasjonsbestemmelser”) og knytter det til at søkeren driver med – “ vitenskapelige
undersøkelser […]og det strider ikke mot formålet med vern”.

