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Dispensasjonsutvalg - motorferdsel

Saksfremlegg - Dispensasjon fra motorferdselloven - helikopter 2022 Miljøfaglig Utredning AS
Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6, innvilges Miljøfaglig
utreding AS sin søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for
helikoptertransport i perioden 01.07.2022 – 15.08. 2022. Tillatelsen gjelder kun for
landinger til områder i Porsanger kommune vist på vedlagt kart.
Vedtaket er videre vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Dispensasjonen er
gitt under forutsetning at ferdsel med helikopter blir gjort på en mest mulig
skånsom måte ut fra naturhensyn, herunder at landing ikke skal skje på myr.
Det anmodes til dialog med reindrifta i forkant av helikopterflygingen. Eventuelle
tillatelser etter annet lovverk må søker selv sørge for, inkludert eventuelle
grunneieres tillatelse.
MERK.
Tillatelse for å lande i punkt nr. 2, må innhentes fra Nasjonalparkstyret.
Begrunnelse
Hensyn til transportbehov ivaretas, og vilkår om «særlig grunn» vurderes følgelig
som oppfylt etter lovens § 6.

Figur 1: Innvilgete landingsområder med koordinater.

Sakens bakgrunn
På oppdrag for Miljødirektoratet skal Miljøfaglig Utredning AS utføre
vegetasjonsanalyser på tre lokaliteter i vestre deler av Porsanger kommune i 2021.
Vegetasjonsanalysene er en del av prosjektet Arealrepresentativ naturovervåkning
(ANO), et nasjonalt overvåkingsprogram i regi av Miljødirektoratet. Data blir samlet
inn for å overvåke endringer i artssammensetning, naturtyper og
vegetasjonsdekning over tid.
Det innsamla datamaterialet skal videre brukes til å vurdere økologisk tilstand, og
vil inngå som eit styrka datagrunnlag for miljøforvaltninga. Lokalitetene i prosjektet
er tilfeldig genererte fra SSB sitt rutenett, med flater på 500x500 meter.

Miljøfaglig Utredning AS søker med dette om tillatelse for til sammen 4
helikopterlandinger på 2 lokaliteter. Omsøkt periode for landinger er 01.07.2022 –
15.08.2022.

Figur 2: Omsøkte landingsplasser med koordinater.

Lovgrunnlaget
Motorferdselloven § 3 har et utgangspunkt at all motorferdsel i utmark og vassdrag
er forbudt, med mindre annet følger av lov eller vedtak fattet med hjemmel i loven.
Motorferdselloven § 6 åpner for å gi dispensasjon fra loven til bruk av motorfartøy
og luftfartøy i utmark dersom det foreligger «særlige grunner». Tillatelsen kan
ifølge paragrafens andre ledd gis for bestemte høve eller bestemte tidsrom.
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for

skade på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8. Virkninger av et tiltak skal
vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. § 10.
Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan
ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jf. § 9
Vurdering
Ved vurderingen om det foreligger «særlige grunner» etter motorferdselloven § 6,
vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål.
Behovet for transport skal vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen
kan forårsake.
Naturmangfoldloven § 8 setter krav til at offentlige beslutninger som berører
naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygges på blant annet effekten av
påvirkninger. Helikopterflyging medfører en viss forstyrrelse av dyrelivet, men den
omsøkte aktiviteten vurderes til å være forholdsvis liten og det dreier seg ikke om
en varig forstyrelse.
Flyvinger av tilsvarende karakter, med tanke på antall landinger og romlig
fordeling, er blitt gjennomført av andre forskningsprosjekt tidligere, og etter
erfaringer fra tidligere år vil det ikke være nødvendig å benytte seg av § 9, førevar prinsippet, i naturmangfoldloven.
Den samlede belastningen økosystemet utsettes for vurderes dermed å være
minimal, jf. naturmangfoldloven § 10. Det er ikke tenkelig at det blir flere søkere
som kan søke på samme grunnlag, derfor må denne søknaden isolert sett ses på
som et enkelt tilfelle.
Naturmangfoldloven §§ 11 og 12 anses å være godt ivaretatt ved at omfanget av
flyvingen er begrenset til spesifikke landingsområder og at det ikke er behov for
gjentatte landinger samme sted.
Søker må selv sørge for tillatelse til landing i nasjonalparken av Nasjonalparkstyret.
Etter en helhetlig vurdering av søkers transportbehov opp mot mulige skader og
ulemper, kan det gis tillatelse for landinger i angitt område i perioden 01.07.2022 –
15.08.2022.

