
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.: K01 Lnr.: 9507/19 Arkivsaksnr.: 19/1515-2 
 
Saksbehandler: Sigbjørn Strand 
 
SØKNAD OM TILLATELSE TIL LANDING MED HELIKOPTER PÅ 
SKRUVDALSTJERNET, ESPEDALSVATNET OG ØVRE REINSJØEN  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Undersøking av landets vassressursar – Søknad om løyve til å lande med helikopter i perioden 
15. september – 1. desember. 
 
SAMMENDRAG: 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) søker om tillatelse til å lande med helikopter 
på  Skruvdalstjern, Espedalsvatnet og Øvre Reinsjøen i perioden 15. september til 01. 
desember 2019. Dette i forbindelse med innhenting av vannprøver. Rådmannen 
anbefaler søknaden innvilget. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Niva skal undersøke om lag 1.000 innsjøer i Norge for å se på effekten av forurensa luft og 
nedbør. De har fått i oppdrag å innhente landingstillatelse for helikopter på de innsjøer som er 
omfattet av undersøkelsen. I Gausdal gjelder dette på Skruvdalstjern, Espedalsvatnet og Øvre 
Reinsjøen. Iht søknaden skal prøvene tas fra lufta. Det skal tas ei prøve pr innsjø og dette skal 
fortrinnsvis tas midt på vannet. For å sikre godt flyvær og effektiv logistikk ønsker de stående 
tillatelse i perioden 15. september til 01. desember.  
Det er NIVA på vegne av Miljødirektoratet som søker, men ber om at tillatelsen må kunne 
nyttes av den oppdragstaker som skal gjennomføre prøvetakingen.  
 
Lovgrunnlaget: 
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger av loven eller etter vedtak med hjemmel i 
loven. 
Etter § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag kan kommunen når særlige grunner 
foreligger 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: 
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. 
 
Niva skal foreta prøvetaking på 1.000 innsjøer og det er behov for å løse dette på en enkel og 
rasjonell måte. Etter Rådmannens vurdering har tiltaket en klar nytteverdi. 
 
Etter rådmannens vurdering vil ikke tiltaket ha negativ innvirkning på natur eller naturmiljøet - 
med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA) eller den som på oppdrag fra NIVA skal utføre prøvetakingen, tillatelse 
til å lande på Skruvdalstjern, Espedalsvatnet og Øvre Reinsjøen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil èn landing pr innsjø i perioden 15. september til 01. desember 
- Flygingen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Ettersom Skruvdalstjern og Øvre Reinsjøen ligger innenfor Langsua Nasjonalpark, må det 
innhentes tillatelse etter vernebestemmelsene for Langsua nasjonalpark. 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre. 
 


