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Klage på vedtak i sak 37/22 – Godkjenning av helikoptertransport i 

samband med filmopptak på Kjerag 
 

Naturvernforbundet i Rogaland (NiR)  og Norges Jeger-og Fiskerforbund, Rogaland (NJJF-R) viser til 

vedtak 37/22, godkjenning av helikoptertransport i forbindelse med filmopptak på Kjerag i 

Frafjordheiane landskapsvernområde gnr/bnr 221/1. NiR og NJFF-R vil med dette å påklage 

verneområdestyre for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane sitt vedtak. NiR  og NJFF-R 

representerer naturinteressene i Rogaland og har klagerett etter forvaltningsloven §28. Vi ber om at 

klagen tas opp til behandling og at den gis oppsettende virkning. 

Bakgrunnen for klagen omfanget av motorferdselen, grunngivingen i vedtaket og presedensen 

vedtaket vil gi for fremtidig forvaltningspraksis. 

Bakgrunn for klage 
Verneområdestyre har gitt tillatelse til 124 flygninger med helikopter. NiR og NJFF-R reagerer sterkt 

på omfanget. Fra før har man vært restriktive i godkjenning av flygninger med helikopter. Dette er i 

tråd med §5.1 i verneforskriften - Motorferdsel er forbode på land og i vatn. Hovedregelen er altså at 

man ikke skal ha motorferdsel innenfor vernegrensene. Godkjenningen det klages på er gitt etter §48 

i Naturmangfoldloven og stiller to vilkår for at dispensasjon skal gis. NiR og NJFF-R  har merknader til 

begge. 

1. Tiltaket kan ikkje påverke verneverdiane nemneverdig. 

Vurderingen av om 124 helikopterlandinger over 10 dager vil påvirke dyre- og plantelivet tar 

kun for seg de punktvise registreringene av naturmangfold som er gjort for verneområdet. 

Samtidig er verneformålet til Frafjordheiane å ivareta landskapet og leveområder. Vi mener 

landskapskvaliteten på Kjerag vil bli svekket i det tidsrommet flygningene gjennomføres. Vi 

mener også at det bør gjøres en mer helhetlig vurdering av flygningenes påvirkning på dyre- 

og plantelivets leveområde.  
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2. Tiltaket må ikkje vere i strid med formålet med vernet. 

Formålet med vernet er å ivareta kvalitetene listet opp i forskriften. Vi kan ikke se annet en at 

gjentakende helikopterflyging strider med formålet om å ivareta disse kvalitetene.   

  

I vedtaket blir det lagt vekt på at de besøkende fotturistene på Kjerag er skånet fra flygningene. NiR 

og NJFF-R mener dette ikke er relevant for vedtaket. Verneforskriften er ikke til for å skåne 

fotturister. Den skal verne om landskapet, dyre- og plantelivet i Frafjordheiane.  

NiR og NJFF-R støtter  forvalters innstilling til vedtak der man foreslår å gi avslag. Forvalter har helt 

rett når man er bekymret for presedensvirkninger og at flygningene strider mot verneformålet. NiR 

og NJFF-R er bekymret for at verneområdestyrets vedtak vil gjøre det utfordrende å føre en streng 

forvaltningspraksis. En praksis som vil være i tråd med formålet med vernet og forbudet mot 

motorferdsel.   

Konklusjon 
NiR påklager vedtaket med den grunngiving som er gitt i dette brev. Det gis forbehold om at 

utfyllende informasjon om kunnskapsgrunnlaget kan ettersendes Miljødirektoratet ved behov. 
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