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Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til lavtflyving for gjennomføring av
minimumstelling av villrein i Forollhogna
Vi viser til Deres søknad datert 06.02.2019 om tillatelse til bruk av fly for minimumstelling i
Forollhogna i 2019. Søknaden er behandlet som delegert sak jfr. pkt. 4.6.1 i delegeringsreglement vedtatt av nasjonalparkstyret 31.01.2017.
Vedtak:
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark v/nasjonalparkforvalter gir Forollhogna
villreinutvalg dispensasjon fra verneforskriftens § 3, punkt 5.1 for lavtflyving i Forollhogna
nasjonalpark i forbindelse med gjennomføring av minimumstellinger av villrein.
Tillatelsen gjelder inntil 4 turer i perioden 15.februar – 25.april 2019. Lavtflyving i tilknytning til
fostringsflokker/fostringsdyr skal unngås etter 15.april. Motorisert ferdsel skal også unngås på
høytidsdager i påsken.
Vilkår for tillatelsen:
- Antall flyvinger skal begrenses til det nødvendige og skal skje skånsomt av hensyn til villreinen.
- Tillatelsen kan benyttes av den/de personer villreinutvalget engasjerer. Søker er ansvarlig for
at tillatelsen blir brukt i henhold til vilkårene.
- Kort rapport om gjennomføring av tiltaket skal sendes nasjonalparkstyret i etterkant av
registreringsarbeidet.
Hjemmel og begrunnelse:
Tillatelsen er fattet med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 5.3 d. Det legges vekt på at
lavtflyving skal begrenses til det nødvendige for å utføre minimumstellinger som grunnlag for
langsiktig forvaltning av villreinstammen.
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev.
Saksopplysninger
Forollhogna Villreinutvalg søker om å benytte fly for å gjennomføre minimumstellinger av
villrein for 2019. Registreringene skal benyttes til forvaltning av villreinstammen og som
grunnlag for tildeling av villreinjakt høsten 2020. Grunnet usikkerhet i stammegrunnlaget er det
svært viktig for forvaltningen å kunne gjennomføre tellingen med fly.
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Det vil bli gjennomført så få flyvninger som mulig. Erfaringsmessig har det holdt med 1-4 turer.
Noen av turene vil bli gjennomført i form av lavtflyvinger om forholdene tillater det. Det søkes
om tillatelse fra 15. februar til 25. april. Det søkes for ett – 1. – år. Villreinutvalget vil på et
senere tidspunkt komme tilbake med en flerårig søknad for bruk av fly/helikopter/ drone.
Sakvurdering
Verneforskriften har et generelt forbud mot motorisert ferdsel og har forbud mot bruk av
luftfartøy lavere enn 300 meter. Flyving under 300 m krever derfor dispensasjon fra
verneforskriftens bestemmelser. I følge verneforskriftens § 3, punkt 5.3 d) kan
forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til lavtflyving i forbindelse med beitedyrleting og
viltregistreringer. Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok for å vurdere søknaden. Det vises
til forvaltningsplanen (2004) for Forollhogna nasjonalpark kapittel 4.4.6, s. 20. Utdrag fra
forvaltningsplanen: «Forvaltningsmyndigheten er innstilt på å gi tillatelser for lavtflyving i forbindelse med
beitedyrleting og viltregistreringer. Der det er hensiktsmessig, bør det benyttes flerårige tillatelser. Dette synes å
være særlig aktuelt for villreintellinger, som synes å ha sterkt preg av regelmessighet.»

Det er gitt tilsvarende tillatelser til lavtflyving i regi av villreinutvalget tidligere. Søknaden er
begrenset i tid og omfang og gjelder et dokumentert nytteformål. Søknaden anses derfor som
kurant med de vilkår som er gitt i vedtaket.
Med vennlig hilsen
Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Kopi (e-post):
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Hedmark
Villreinnemda i Forollhogna
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