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SØKNAD OM TILLATELSE TIL LANDING MED HELIKOPTER I FORBINDELSE 
MED ELGMERKING I  GAUSDAL KOMMUNE  
 
Vedlegg:  
Ingen 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking – 
Oppland. Søknad av 09.12.2019 fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). 
Delegert vedtak- Dispensasjon – Langsua nasjonalpark – bruk av helikopter 2020 – 
NINA. Brev av 09.01.2020 fra Langsua nasjonalparkstyre. 
 
SAMMENDRAG: 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) søker som ansvarlig for Prosjektet «Elgen i 
Oppland» om tillatelse til bruk av helikopter for merking av elg i Gausdal vinteren 2020. I 
Gausdal Statsallmenning skal det merkes inntil 10 elger. Merkingen vil foregå i perioden 
februar – mars. Formålet med prosjektet er å undersøke elgens trekkmønster og områdebruk 
basert på 50 elger med GPS-radiosendere. Det skal merkes elg i Gausdal Vestfjell og i 
områdene Murudalen, Sjodalen og Randsverk.  
Saken er behandlet av Langsua nasjonalparkstyre og det er gitt tillatelse til lavtflyging og 
landing med helikopter i forbindelse med GPS merking av elg. Det kan videre opplyses at 
prosjektet er godkjent av Mattilsynet og Miljødirektoratet. 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke merking av elg med helikopter medføre 
vesentlige negative konsekvenser for dyrene som blir merket eller føre til vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
Rådmannen foreslår med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag at Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) får tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med 
merking av elg i Gausdal. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Oppland fylkeskommune ga i 2016 et tilskudd på kr 100.000,- til et forprosjekt som skulle 
utrede mulighetene for et nytt elgmerkeprosjekt. Arbeidet i forprosjektet har blitt ledet av ei 
styringsgruppe bestående av viltansvarlige i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå og 
Gausdal/Lillehammer, sammen med representanter fra rettighetshaverne. Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) er engasjert til å stå ansvarlige for prosjektet og det er planlagt 
oppstart av merking av elg vinteren 2020.  



  
 
 

  
 
 

 

NINA søker derfor om tillatelse til bruk av helikopter for merking av elg i Gausdal vinteren 
2020. Det er planlagt merking av totalt 50 elger i prosjektet og inntil 30 elger vil bli merket 
vinteren 2020. I Gausdal Statsallmenning skal det merkes inntil 10 elger. Merkingen vil 
foregå i perioden februar – mars. 
Formålet med prosjektet er å undersøke elgens trekkmønster og områdebruk basert på 50 elger 
med GPS-radiosendere. Det skal merkes elg i Gausdal Vestfjell og i områdene Murudalen, 
Sjodalen og Randsverk.  
 
Saken er behandlet av Langsua nasjonalparkstyre og det er gitt tillatelse til lavtflyging og 
landing med helikopter i forbindelse med GPS merking av elg. Det kan videre opplyses at 
prosjektet – merking av elg er godkjent av Mattilsynet og Miljødirektoratet. 
 
Lovgrunnlaget: 
Landing med helikopter i utmark er regulert gjennom lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag. Det følger av § 6 i denne lov at når særlige grunner foreligger kan kommunen gi 
tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov 
eller med hjemmel i loven. 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
 
VURDERING: 
I Gausdal kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Formålet 
med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i 
utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger videre av loven at 
den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den 
unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil et nytt elgmerkeprosjekt basert på GPS merking av 
elg gi ny kunnskap og forståelse av trekk og arealbruk for elgen innenfor området som 
tidligere var definert som Dokkfløy elgregion. Ny kunnskap om trekk og arealbruk vil danne 
et godt grunnlag for et framtidig samarbeid om forvaltning av elgen innenfor dette 
årsleveområdet.  
 
Om vinteren er elgen sårbar mht jaging og stress og det er viktig at dyrene ikke blir jaget over 
lengre distanser. Merkingen av elg med helikopter er svært effektivt. NINA har lang erfaring 
med dette og det benyttes egne godkjente veterinærer som foretar immobilisering av dyrene 
og det benyttes svært erfarne piloter. Etter kommunedirektørens vurdering er 
erfaringsgrunnlaget/kunnskapsgrunnlaget med merking av elg med helikopter godt, og vil 
ikke medføre vesentlige negative konsekvenser for dyrene som blir merket.  
Saken er behandlet og vurdert av Langsua nasjonalparkstyre. De mener at skade og 
forstyrrelse av vilt vil være kortvarig og at dette ikke vil føre til vesentlige negative 
konsekvenser. Man har likevel enkelte lokaliteter med sårbare arter hvor det ikke kan foretas 
merking etter 20. mars og avgrensing på disse vil bli oversendt NINA. Langsua 
nasjonalparkstyre ber videre fagmyndigheten vurdere faren for stress på dyrene som skal 
merkes hvis snødybden øker vesentlig. 



  
 
 

  
 
 

 

Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke merking av elg med helikopter medføre 
vesentlige negative konsekvenser for dyrene som blir merket eller føre til vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg i 
Gausdal. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder innenfor Gausdal Statsallmenning. 
- Merkingen skal foregå i perioden februar – mars 2020. I definerte områder med sårbare arter 
skal det ikke merkes senere enn 20. mars.  
-Det skal ikke foretas lavtflyging til og fra merkeområdet og bruken av helikopter skal 
begrenses til et minimum.  
- Under merking er det viktig at man unngår unødig jaging og stress av dyrene.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Det må innhentes tillatelse etter vernebestemmelsene for Langsua nasjonalpark med 
tilhørende vernebestemmelser. 
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt av Langsua nasjonalparkstyre. 


