
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset 
Dato: 06.02.2017 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-95 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 01.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 06.02.2017 

 

Søknad om motorferdsel i utmark - Nord-Troms skadefellingslag 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

jfr. §6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Det søkes her om dispensasjon fra motorferdsellovens forskrift § 6 – transport ved særlige 
behov. Søknadens formål: Bruk av snøscooter til sporing av dyr, frakt og forflytning av 
skadefellingspersonell ved skadefellingstillatelse utstedt av Fylkesmannen i Troms. 
 

Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nord Troms 

interkommunale skadefellingslag 
 

Rådmannens innstilling 
Viser til nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. §6 – 
transport ved særlige behov, og innvilger Nord-Troms interkommunale skadefellingslag 
v/skadefellingsleder bruk av inntil 6 - seks snøscootere til frakt av skadefellingspersonell for 
lokalisering, og ringe inn dyr. 
 
Dispensasjon gjelder innenfor Nordreisa kommunes grenser på snødekt mark frem til 4.5. hvert 
år til og med 2019. Dispensasjon gis med vilkår. Dersom dispensasjonsvilkårene ikke 
overholdes vil dispensasjonsutvalget trekke tillatelsen tilbake. 
 
Dispensasjon gis ved følgende vilkår: 

 Dispensasjon effektueres innenfor Nordreisa kommune til enhver tid angitt tidsramme og 
geografisk utstrekning der Fylkesmannen i Troms utsteder vedtak om skadefelling av 
rovvilt.  

 Dispensasjon gjelder kun ansatt skadefellingspersonell i Nord-Troms interkommunale 
skadefellingslag.  

 Rapporteringsplikt i henhold til vedtak: 
o Skadefellingsleder skal i etterkant av hvert enkelt skadefellingsvedtak som 

berører Nordreisa kommune sende inn kortfattet rapport til Lyngen kommune 
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med beskrivelse av omfanget av scooterbruk. (Rapporteringsplikten tillegges for 
å innhente data til evaluering av en slik dispensasjon for videre saksbehandling 
ved ny valgperiode) 

 All motorferdsel i regi av skadefellingslaget forventes planlagt slik at unødvendig 
transport unngås, og at planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for 
mennesker og naturmiljøet som mulig. 

o Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum og transporten 
utføres på mest mulig rasjonelt grunnlag innenfor skadefellingsvedtak gitt av 
Fylkesmannen i Troms. Dispensasjonen følger skadefellingsvedtak med begrenset 
tidsrom, geografisk virkeområde og formål for dispensasjonen. 

 Under transport skal skadefellingslaget ha med seg, og ved eventuell kontroll forevise: 
o denne dispensasjon, 
o Gyldig skadefellingsvedtak utstedt av Fylkesmannen i Troms. 
o Dokumentasjon på tillatelse fra grunneier. 

 
For eventuelle motorferdselssøknader i perioden 4. mai – 1. juli hvert år, skal det søkes 
Fylkesmannen i Troms, miljøvern avdelingen om dispensasjon. 
 
All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 
 
Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
 

Saksopplysninger 
Søknad mottatt: 04.01.17 
Søker: Lyngen kommune administrerer Interkommunalt skadefellingslag for Nord-Troms, 
v/skadefellingsleder Bjørn Johnny Rognli. 
Begrunnelse for søknad: Det søkes om dispensasjon for Motorferdselloven, forskrift om bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. § 6 motorferdsel i Nordreisa kommune 
med bakgrunn av skadefellingstillatelse på rovvilt utstedt av fylkesmannen i Troms. 

Vurdering 
Motorferdselloven 
Søknaden omfattes ikke av noen av § 5-reglene og må derfor behandles etter 
forskriftens § 6 der kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi dispensasjon. 
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper 
i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
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 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 
motorferdselen til et minimum 

 
I dispensasjonsutvalgsmøte 3.3.2014 åpnet Nordreisa kommune for prøveperiode med 
dispensasjon til Nord-Troms Interkommunale skadefellingslag ved daværende 
skadefellingsleder John Ivar Larsen. Prøveperioden varte da ut valgperioden med gyldighet frem 
til 4.5.2015. I prøveperioden for forrige valgperiode ble det ikke utstedt fellingstillatelse fra FM 
innenfor Nordreisa kommune på vintersesongen som iverksatte dispensasjon som da var gitt. 
Hos nabokommunene har det vært iverksatt fellingstillatelse fra FM der man ser at det er svært 
vanskelig å fatte et vedtak da det kreves at delegert utvalg skal samles og behandle saken. En 
fellingstillatelse utstedt av FM iverksettes på kort varsel og har som regel svært kort varighet. 
Som regel fra noen dager til to ukers gyldighetstid. Dette medfører at man må ha en stående 
dispensasjon som iverksettes fortløpende innenfor berørt kommune der skadefellingen er 
avgrenset til. 
 
En slik dispensasjon vil ikke være presedensskapende da det ikke er andre aktører som kan søke 
på samme vilkår og man har her et svært begrenset omfang av motorferdsel innenfor en kort 
tidsperiode. Ofte vil det være lite hensiktsmessig å bruke snøscooter da det vil skremme/uroe 
dyret og man tar sikte på at det brukes i begrenset omfang for å orientere seg om sporsituasjon i 
området og fort kunne forflytte skadefellingspersonell ved lokalisering av dyr. 
  
Dispensasjon har som formål å ligge vakant og aktiveres innenfor skadefellingstillatelsens 
tidsrammer og geografiske utstrekning gitt i hvert enkelt skadefellingsvedtak fra Fylkesmannen i 
Troms. Formålet er å kunne gi en smidig saksgang for å effektivisere forsøk på skadefelling når 
vedtak foreligger. 
 
Lyngen kommune som administrator av Nord-Troms Interkommunale skadefellingslag har 
påvistbehov for motorferdsel i utmark som knytter seg til Fylkesmannens vedtak om 
skadefelling av rovvilt. Behovet tillegges i de tilfeller der Fylkesmannen i Troms åpner for bruk 
av scooter for å effektivisere uttak av rovvilt ved lokalisering og innringing av dyr. 
Omsøkte transport faller inn under særlige behov, med formål bruk av snøscooter til frakt av 
ansatt skadefellingspersonell i forbindelse med skadefellingstillatelse der Fylkesmannen åpner 
for bruk av scooter. 
 
All transport skal skje på snødekt mark og etter egen sikkerhet og vurdering. Kjøringen skal 
ikke medføre skader i terrenget. Antall turer er ikke begrenset, men det forutsettes jfr. vilkår at 
motorferdsel begrenses til et minimum innenfor skadefellingsvedtak gitt av Fylkesmannen med 
begrenser og tidsrom, geografisk virkeområde og formål for dispensasjonen. 
 
 
Naturmangfoldsloven 
Kunnskapsgrunnlag - Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
Av naturfaglige vurderinger som ligger til grunn for skadefellingstillatelse på rovvilt, støtter 
dispensasjonsutvalget de vurderinger som er gjort iht. Naturmangfoldloven av Fylkesmannen i 
Troms og har ingen kommentarer til vurderingene. 
Når det gjelder annet dyreliv, planteliv og geologiske forekomster, vurderer 
dispensasjonsutvalget at man har tilstrekkelig kunnskap for å fatte vedtak der transport i et 
begrenset omfang effektiviserer uttak av rovvilt, og at dette medfører liten risiko for skade på 
disse verdiene. 
Motorisert ferdsel i regi av skadefellingslaget i helgene kan komme i konflikt med andre 
brukere. Et begrenset omfang er imidlertid nødvendig for å sikre effektivt uttak iht. 
skadefellingsvedtak. 
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Begrensningen er hjemlet i vilkår der all motorferdsel skal begrenses til et minimum. 
Dispensasjonsutvalget vurderer ut fra dette at transport i helgene om mulig bør unngås, men ser 
at dette er vanskelig siden transporten utføres av ansatt skadefellingspersonell innenfor rammer 
gitt av Fylkesmannen. 
Det er også vektlagt at formålet med tiltaket er skadefelling med formål å bedre tapsstatistikken 
for beitedyr i utmark, samt å legge til rette for bedre dyrehelse. 
 
Føre-var-prinsippet – Naturmangfoldloven § 9 
Dispensasjonsutvalget vurderer at en har nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og 
at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – Naturmangfoldloven § 10 
Både generelt i utmark og særlig i verneområder er det et mål å holde motorferdselen på et lavt 
nivå. Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer at dispensasjonsutvalget som 
forvaltningsmyndighet ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til motorferdsel, 
men at virkningen av alle tillatelser som gis skal vurderes samlet. 
Dispensasjonsutvalget har derfor satt vilkår om transport skal begrenses til et minimum, og 
maksimalt inntil 6 snøscootere. Dispensasjonsutvalget forventer at transporten planlegges slik at 
all nødvendig transport kan utføres med så liten innvirkning på mennesker og naturmiljø som 
mulig. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver – Naturmangfoldloven § 11 
Dispensasjonsutvalget vurderer at transport og uttak iht. skadefellingsvedtak sammen med 
vilkårene i denne tillatelsen ikke vil føre til miljøforringelse. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – Naturmangfoldloven § 12 
Vilkårene for dispensasjonen tillater kun kjøring på tider når det er nok snø til at kjøringen ikke 
lager varige spor i terrenget. Om tiltakene utføres i tråd med denne tillatelsen vurderer 
nasjonalparkstyret tiltaket som miljøforsvarlig. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Lyngen kommune
Plan, næring og teknikk

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«MOTTAKEREPOST»

«KONTAKT»

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2016/1093-8 133/2017 KO1 04.01.2017

Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nord Troms
Interkommunale Skadefellingslag.

Søknadsopplysninger:
Nord Troms Interkommunale skadefellingslag administreres av Lyngen kommune v/
Skogbrukssjefen i Nord Troms. Skadefellingslaget består av 9 faste jegere med pr. i dag, Bjørn
Johnny Rognli som skadefellingsleder. Skadefellingslaget tar skadefellingsoppdrag på rovvilt
som har påført skader på bufe, tamrein mv. Ett skadefellingsoppdrag skjer kun ved at en
skadefellingstillatelse er utstedt av Fylkesmannen i Troms.

På bakgrunn av kommende skadefellingstillatelser, søkes det om dispensasjon fra lov om
Motorferdsel i utmark og vassdrag. Det søkes dispensasjon for nåværende kommunestyres
valgperiode 01.01.2017 —04.05.2019.

Bruk av snøskuter til sporing ved en skadefelling er ett viktig hjelpemiddel for å lokalisere
skadedyret så fort som mulig og for å begrense tidsbruken som er gitt ved en
skadefellingstillatelse, utstedt av Fylkesmannen i Troms.

Ettersom bruk av motorkjøretøy ved en skadefelling ikke er direkte hjemlet i lov om
motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, skal alle søknader behandles etter forskriftens § 6,
som igjen må behandles i formannskap eller ett annet utvalg. Dette fører til store utfordringer
med tanke på oppdragets tidsperspektiv og ressursbruk.

All transport skal skje på snødekt mark og etter egen sikkerhet og vurdering. Kjøringen skal ikke
medføre skader i terrenget. Antall turer er ikke begrenset, men det forutsettes jfr. vilkår at
motorferdsel begrenses til et minimum innenfor skadefellingsvedtak gitt av Fylkesmannen med
begrenset tidsrom, geografisk virkeområde og formål for dispensasjonen.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77701000 Bankkonto: 4785.07.00059
Strandveien 24 Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET Organisasjonsnr: 840014932
E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no
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Det vektlegges at formålet med dispensasjonen er til bruk av snøscooter til sporing av skadedyr.
Formålet med skadefellingsoppdrag er å bedre tapsstatistikken for beitedyr i utmark, samt å legge
til rette for bedre dyrehelse.

Skadefellingstillatelse gitt av Fylkesmannen skal medbringes dispensasjonen, uten
skadefellingstillatelse er ikke dispensasjonen gyldig.

Dispensasjonen har som formål å ligge vakant og aktiveres innenfor skadefellingstillatelsens
tidsrammer og geografiske utstrekning gitt i hvert enkelt skadefellingsvedtak fra Fylkesmannen i
Troms. Formålet er å kunne gi en smidig saksgang for å effektivere forsøk på skadefelling når
vedtak foreligger.

Med hilsen

Elisabeth Torstad
Skogbrukssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Tilsvarende brev sendt til:




Kåfjord kommune Boks 74 9148 OLDERDALEN
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
Kvænangen kommune Rådhuset, Gargu 9161 BURFJORD
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/37-115 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 05.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 06.02.2017 

 

Søknad om motorferdsel i utmark §6 - vedkjøring og vedlikehold av hytte 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

jfr. § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag, vedkjøring og vedlikehold av hytte 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Motorferdsellovens forskrift § 6 og innvilger søknad fra med 
begrensning i antall turer jfr. kjørebok. Dispensasjon gjelder snøskuter på snødekt mark fra 
vedtaksdato til 01.05.2017. Dispensasjon gis til Jostein Mathisen med begrensning inntil 3-tre 
turer (tur/retur regnes som èn tur) v/kjørebok og ikke for flere perioder av gangen da det er 
uavklart eierforhold til hytta. Det presiseres her at eierforhold til hytta avklares og tinglyses for 
videre dispensasjon. 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Tidsbegrensing; fra vedtaksdato til 01.05.2017.  
 Dispensasjon gjelder for transportavstand fra brøytet bilvei ved Saraelv til hytta ved 

Gauraniva. 
 Under transport skal følgende være med og forevises ved eventuell kontroll: 

o Gyldig vedtak om dispensasjonen fra motorferdselloven §6. 
o Kart over løypetrase 
o Kjørebok i utfylt stand. 

 All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, 
og at planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og 
naturmiljøet som mulig. 

o Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten 
uføres på mest mulig rasjonelt grunnlag. 

 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 

9



Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift 
av den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt 
tilstand ved eventuell kontroll. Tur/retur regner som èn tur. 
 
 

Tur: Fra  Til Klokkeslett/Dato 
1    
    
2    
    
3    
    

 
 

Saksopplysninger 
Søknad mottatt: 14.12.2016 
Søker: Jostein Mathisen 
Formål: Transport til egen hytte samt vedlikehold, snømåking av tak og lignende. 
Det har tidligere år vært gitt dispensasjon for motorferdsel til hytta. 
 

Vurdering 
Motorferdselloven 
Søknaden kommer ikke inn under noen av §5 reglene og må derfor behandles etter forskriftens § 
6 der kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi dispensasjon da det ikke er noen som har 
tinglyst hjemmel til hytta.  
 
Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum 
 
Søkeren har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring, men der dispensasjon har til 
hensikt å dekke behov for vedlikehold, snømåking av tak, samt frakt av nødvendig utstyr til 
privat hytte. Transporten skal foregå i regi av søker. Transporten skal skje langs Trasevalg skal 
følge skogsbilveg ned mot elva og følge elven og elvebredden til hytte. Dette på grunn av 
potensielt konfliktnivå med mye brukt turområde langs 
Skogsbilveg forbi Gammetunet. 
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All motorferdsel er etter egen sikkerhet og vurdering. 
 
Kjøringen skal ikke medføre skader i terrenget. Antall turer er begrenset, både i antall og 
tidsrom for dispensasjonen. Kjørebok fylles ut før transport tiltar. 
 
 
Naturmangfoldloven 
Kunnskapsgrunnlag - Naturmangfoldloven § 8 
I Reisadalen hekker flere arter rovfugl. Enkelte av disse starter hekking allerede i mars 
måned. Rovfugl er generelt utsatt for forstyrrelser på hekkeplassene. Under etablering på 
hekkeplassene er fuglene spesielt sårbare. Forstyrrelse i dette tidsrommet kan medføre at 
etablering mislykkes. Med bakgrunn i dette ønsker man å minimere motorisert transport i nedre 
deler av Reisadalen. 
Når det gjelder annet dyreliv og planteliv vurderer dispensasjonsutvalget at transport i et 
begrenset omfang på henviste trase medfører liten risiko for skade på disse verdiene. 
Omfattende motorisert ferdsel langs Reisaelva og nærliggende områder i helgene kan komme i 
konflikt med andre brukere. Siden det er i helgene og spesielt i påsken det er mest folk ute på 
tur, er konfliktpotensialet størst disse dagene. 
Ut fra en vurdering av det aktuelle transportbehovet vurderer dispensasjonsutvalget at den 
aktuelle transporten bør kunne gjennomføres med begrensing i antall turer i løpet av den 
perioden tillatelsen er søkt for. 
 
Føre-var-prinsippet – Naturmangfoldloven § 9 
Dispensasjonsutvalget vurderer at en har nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og 
at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – Naturmangfoldloven § 10 
Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Prinsippet i 
naturmangfoldlovens § 10 innebærer at dispensasjonsutvalget som forvaltningsmyndighet ikke 
bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til motorferdsel, men at virkningen av alle 
tillatelser som gis skal vurderes samlet. 
Dispensasjonsutvalget har derfor satt begrensning på kjøringen på inntil 3-tre turer (en tur 
regnes som en scooter tur/retur). Dispensasjonsutvalget forventer at transporten planlegges slik 
at all nødvendig transport kan gjennomføres innenfor dette. Vilkåret om at kjøringen skal 
begrenses til et minimum innebærer at transporten skal uføres på kortest mulig tid. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver – Naturmangfoldloven § 11 
Dispensasjonsutvalget vurderer at transport i tråd med vilkårene i denne tillatelsen ikke vil føre 
til miljøforringelse langs omsøkte kjøretrase. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – Naturmangfoldloven § 12 
Vilkårene for dispensasjonen tillater kun kjøring innenfor begrenset tidsrom og på tider når det 
er nok snø til at kjøringen ikke lager varige spor i terrenget. Om tiltakene utføres i tråd med 
denne tillatelsen vurderer nasjonalparkstyret tiltaket som miljøforsvarlig. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for 
oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 1

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: CXKHMM

Registrert dato: 14.12.2016 17:08:49

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

19.05.1993
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Jostein
Etternavn

Mathisen
Adresse

Holmboveien 8
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

98404789
Mobil

98404789
E-post

josteinmathisen93@gmail.com
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Nei
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Yngve Hallgeier Mathisen 92052632 

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Snøscooter
Registreringsnummer

ZZ8292 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke T Spesialutstyr

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Snødekt mark/islagt vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 2

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

15.12.2016 05.05.2017  
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

10

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av ved
Nærmere opplysninger om formål

Transport av ved, snømåkking og vedlikehold av hytte.

Behov for ledsager
¤ Nei

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Viser til forrige kart som ble innvilget i 2016.

Grunneier(ne)s navn

Lillian Arny Hansen 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-97 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 05.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 06.02.2017 

 

Søknad om motorferdsel i utmark §6 - transport til hytte 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

jfr. § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark 2017 - § 5e vedkjøring  - § 5c privat hytte 
2 Kart 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Motorferdsellovens forskrift § 6 og innvilger søknad fra med 
begrensning i antall turer jfr. kjørebok. Dispensasjon gjelder snøskuter på snødekt mark fra 
vedtaksdato til 01.05.2017. Dispensasjon gis med begrensning inntil 3-tre turer (tur/retur regnes 
som èn tur) v/kjørebok og ikke for flere perioder av gangen da det ikke er avklart eierforhold til 
hytta. Det presiseres her at eierforhold til hytta avklares og tinglyses for videre dispensasjon. 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Tidsbegrensing; fra vedtaksdato til 01.05.2017.  
 Dispensasjon gjelder for transportavstand fra brøytet bilvei ved Helgeli til hytta ved 

Sobmejohka. 
 Under transport skal følgende være med og forevises ved eventuell kontroll: 

o Gyldig vedtak om dispensasjonen fra motorferdselloven §6. 
o Kart over løypetrase 
o Kjørebok i utfylt stand. 

 All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, 
og at planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og 
naturmiljøet som mulig. 

o Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten 
uføres på mest mulig rasjonelt grunnlag. 

 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
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Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift 
av den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt 
tilstand ved eventuell kontroll. Tur/retur regner som èn tur. 
 
 

Tur: Fra  Til Klokkeslett/Dato 
1    
    
2    
    
3    
    

 
 

Saksopplysninger 
Søknad mottatt: 13.01.2017 
Søker: Hans Jarle Oinas  
Formål: Transport til egen hytte samt vedlikehold, snømåking av tak samt transport av ved. 

Vurdering 
Motorferdselloven 
Søknaden kommer ikke inn under noen av §5 reglene og må derfor behandles etter forskriftens § 
6 der kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi dispensasjon da det ikke er tinglyst hjemmel 
til hytta.  
 
Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum 
 
Søkeren har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring, men der dispensasjon har til 
hensikt å dekke behov for vedlikehold, snømåking av tak, samt frakt av nødvendig utstyr til 
privat hytte. Transporten skal foregå i regi av søker. Transporten skal skje langs trasevalg jfr 
kart til hytte. Dette på grunn av potensielt konfliktnivå med mye brukt turområde. 
 
All motorferdsel er etter egen sikkerhet og vurdering. 
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Kjøringen skal ikke medføre skader i terrenget. Antall turer er begrenset, både i antall og 
tidsrom for dispensasjonen. Kjørebok fylles ut før transport tiltar. 
 
 
Naturmangfoldloven 
Kunnskapsgrunnlag - Naturmangfoldloven § 8 
I Rotsunddalen hekker flere arter rovfugl. Enkelte av disse starter hekking allerede i mars 
måned. Rovfugl er generelt utsatt for forstyrrelser på hekkeplassene. Under etablering på 
hekkeplassene er fuglene spesielt sårbare. Forstyrrelse i dette tidsrommet kan medføre at 
etablering mislykkes. Med bakgrunn i dette ønsker man å minimere motorisert transport i nedre 
deler av Reisadalen. 
Når det gjelder annet dyreliv og planteliv vurderer dispensasjonsutvalget at transport i et 
begrenset omfang på henviste trase medfører liten risiko for skade på disse verdiene. 
 
Omfattende motorisert ferdsel langs Rotsunddalen og nærliggende områder i helgene kan 
komme i konflikt med andre brukere. Siden det er i helgene og spesielt i påsken det er mest folk 
ute på tur, er konfliktpotensialet størst disse dagene. 
Ut fra en vurdering av det aktuelle transportbehovet vurderer dispensasjonsutvalget at den 
aktuelle transporten bør kunne gjennomføres med begrensing i antall turer i løpet av den 
perioden tillatelsen er søkt for. 
 
Føre-var-prinsippet – Naturmangfoldloven § 9 
Dispensasjonsutvalget vurderer at en har nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og 
at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – Naturmangfoldloven § 10 
Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Prinsippet i 
naturmangfoldlovens § 10 innebærer at dispensasjonsutvalget som forvaltningsmyndighet ikke 
bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til motorferdsel, men at virkningen av alle 
tillatelser som gis skal vurderes samlet. 
Dispensasjonsutvalget har derfor satt begrensning på kjøringen på inntil 3-tre turer (en tur 
regnes som en scooter tur/retur). Dispensasjonsutvalget forventer at transporten planlegges slik 
at all nødvendig transport kan gjennomføres innenfor dette. Vilkåret om at kjøringen skal 
begrenses til et minimum innebærer at transporten skal uføres på kortest mulig tid. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver – Naturmangfoldloven § 11 
Dispensasjonsutvalget vurderer at transport i tråd med vilkårene i denne tillatelsen ikke vil føre 
til miljøforringelse langs omsøkte kjøretrase. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – Naturmangfoldloven § 12 
Vilkårene for dispensasjonen tillater kun kjøring innenfor begrenset tidsrom og på tider når det 
er nok snø til at kjøringen ikke lager varige spor i terrenget. Om tiltakene utføres i tråd med 
denne tillatelsen vurderer nasjonalparkstyret tiltaket som miljøforsvarlig. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for 
oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON - MOTORFERDSEL I UTMARK

Opplysninger om/frasøker:
Navn:




• a,,4j2(.14,
Adresse:




k96

Type kjøretøy/fartøy:




(1.:j£.

Søknaden gjelder / formål (sett kryss) :
Jfr Lov om motorisert ferdsel I utmark av 10.06.77 og forskrift av 15.05.88




Forskriftenes §5a Ervervskjøring




Forskriftenes §5b Funksjons-/bevegelseshemmede
k Forskriftenes § 5c Bagasie/utstyr talprivat hytte oppgIgnr,bnr,




Forskriftenes §5d Utmarksnæring for fastboende
X, Forskriftenes §5e Vedkjøring




Forskriftenes § 6 ,Annet - angi forrnål
Annet formål

Nærmere beskrivelse av formal / behov:

4/24 c? ,s

Andre o I snin er:
Kjørerute (fra - til,
omtrentlig avstand)

-

(

,,-
- -",,

Pt2,

- 
o L74-r-ri

l'?,




Tidsrom for
transporten





Underskrift berørte runneiere:
Gnqbnf: _'I N, 4:zs-/r c..)il,

.4L.4 Gnr/bnr:

, ......._1--
Gnr/bnr:




Navp:

i

—TT\lavn:Gnr/bnr:/

76-/,
Gnr/bnr:

Navn:A27726",

Navn:




Gnr/bnr:




-747 r,




742777




Gnr/bnr:




Navn:



Navn:




nr/bir:..s- Nkvi? ....?..)01,

(}./1





Tydelig lesbar kopi av kart mi aks målestokk 1:50 000 med inntegnet trase skal legges ved søknaden, samt evt legeattest,
hogsttillatelse/teigseddel fra grunneier og evt annen dokumentasjon.

Oversikt over grunneiere finnes i egen perm hos Nordreisa kommunes servicekontor og på biblioteket i Halti bygget. Kartkopi
kan fås ved henvendelse til Nordreisa kommune, samt brosjyre vedl regelverk og forskrifter.

Sted:

ik0 65 ?,1kde
Dato:

-77L c17&«

Unders rift:

(5
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-98 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 05.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 06.02.2017 

 

Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Nordreisa scooter- og båtforening 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjoner for kjøring i utmark 2017 - § 5e vedkjøring 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa scooter- og båtforening innvilges tillatelse etter motorferdsellovens nasjonale forskrift 
§6 - transport ved særlig behov. Dispensasjon gjelder for motorferdsel med snøscooter tur-retur 
Saraelv - Naustihytta, samt inntransport av ved fra hogststed i perioden 01. januar til 15. mars 
sesongen 2017, 2018 og 2019. 
 
Tillatelsen gjelder inn til 8 turer, med inn til 4 scootere samlet. En scooter tur/retur Naustihytta 
regnes som en tur. Inntransport av ved fra hogststed kommer i tillegg og skal begrenses til 
nødvendig transport. 
 
 Vilkår: 

 Tillatelsen gjelder kun transport av i sammenheng med nødvendig tilsyn og drift av 
Nautsihytta samt transport av utstyr og ved til Naustihytta. 

 Tillatelsen er kun gyldig sammen med dispensasjon gitt etter verneforskriftens pkt 4.3 
som behandles av Nasjonalparkstyret. Søkes særskilt. 

 Vedlagt kjørebok jfr. vedtak fra NPS skal fylles ut før turen starter og være med en av 
førerne pr tur. Kjøreboken skal returneres til forvaltningsmyndigheten i utfylt stand 
straks etter endt sesong. Det er også ønskelig med en beskrivelse av arbeidet som er 
utført. 

 Kopi av dette vedtaket, vedtak etter verneforskriften og utfylt kjørebok skal tas med på 
hver tur og forevises i tilfelle kontroll.  

 Oppsynet v/Fjelltjenesten må varsles særskilt før oppdragene starter. 
 
All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 
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All motorferdsel i henhold til tillatelse gitt i denne dispensasjon, gjennomføres av søker 
etter egen sikkerhet og vurdering. 
 
Dersom vilkårene ikke overholdes vil forvaltningsmyndigheten trekke tillatelsen tilbake. 
 
Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. Den som fortsettelig eller uaktsomt overtrer 
loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven eller medvirker hertil, er 
straffeloven etter lovens § 12. 
 
 

Saksopplysninger 
Søknaden er mottatt: 12.01.2017 
Søker: Nordreisa scooter- og båtforening 
Formål: Drift av Naustihytta 
 

Vurdering 
Motorferdselloven 
Søknaden behandles etter motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 der kommunestyret eller 
annet politisk utvalg kan gi dispensasjon. 
 
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper 
i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum 
 
Søkeren har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring. Kjøringen er nyttetransport med 
formål bruk av snøscooter til frakt av personell, ved og materialer for tilsyn og drift av 
Naustihytta. All transport skal foregå i regi av Nordreisa scooter- og båtforening i tråd med 
vedtak fra Nasjonalparkstyret, det gis også dispensasjon for bruk av scooter i forbindelse med 
transport av ved fra plukkhogst. Transport skal skje på snødekt mark og etter egen sikkerhet og 
vurdering og skal ikke medføre skader i terrenget. Antall turer er begrenset, både i antall og 
tidsrom for dispensasjonen jfr. vilkår. Kjørebok fylles ut i.h.t innstilling fra Nasjonalparkstyret. 
 
Naturmangfoldloven 
Kunnskapsgrunnlag - Naturmangfoldloven § 8 
I Reisadalen hekker flere arter rovfugl. Enkelte av disse starter hekking allerede i mars måned. 
Rovfugl er generelt utsatt for forstyrrelser på hekkeplassene. Under etablering på hekkeplassene 
er fuglene spesielt sårbare. Forstyrrelse i dette tidsrommet kan medføre at etablering mislykkes. 
På grunn av dette bør motorisert transport opp dalen være avsluttet innen midten av mars 
måned. 
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Når det gjelder annet dyreliv, planteliv og geologiske forekomster vurderer nasjonalparkstyret ut 
fra erfaringsbasert kunnskap at transport i et begrenset omfang på elveisen medfører liten risiko 
for skade på disse verdiene. 
 
Omfattende motorisert ferdsel langs reisaelva i helgene kan komme i konflikt med andre 
brukere. Et begrenset omfang er imidlertid nødvendig for å sikre kvalitet på hytter og anlegg. 
Siden det er i helgene det er mest folk ute på tur, er konfliktpotensialet størst disse dagene selv 
om vi anser at grad av konflikt er svært liten. Dispensasjonsutvalget vurderer ut fra dette at 
transport i helgene om mulig bør unngås, men ser at dette er vanskelig siden denne transporten 
utføres på dugnad av frivillige innenfor Nordreisa scooter- og båtforening som stort sett bare har 
helgene ledig for slike oppdrag. 
 
Ut fra helhetsvurdering av det aktuelle transportbehovet vurderer dispensasjonsutvalget at den 
aktuelle transporten bør kunne gjennomføres i løpet av den perioden tillatelsen er søkt for. Det 
er også vektlagt at formålet med tiltaket faktisk er å legge til rette for friluftsliv og rekreasjon. 
 
Føre-var-prinsippet – Naturmangfoldloven § 9 
Dispensasjonsutvalget vurderer at en har nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og 
at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – Naturmangfoldloven § 10 
Både generelt i utmark og særlig i verneområder er det et mål å holde motorferdselen på et lavt 
nivå. Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer at dispensasjonsutvalget som 
forvaltningsmyndighet etter motorferdselloven ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt 
tillatelse til motorferdsel, men at virkningen av alle tillatelser som gis skal vurderes samlet. 
Dispensasjonsutvalget har derfor satt begrensning på kjøringen inn i nasjonalparken til 
maksimum antall turer (en tur regnes som en scooter tur/retur). Man forventer at transporten 
planlegges slik at all nødvendig transport kan gjennomføres innenfor dette. Vilkåret om at 
kjøringen skal begrenses til et minimum innebærer at transporten skal uføres på kortest mulig 
tid. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – Naturmangfoldloven § 12 
Vilkårene for dispensasjonen tillater kun kjøring fra 01. januar til 15. mars og på tider når det er 
nok snø til at kjøringen ikke lager varige spor i terrenget. Om tiltakene utføres i tråd med denne 
tillatelsen vurderer dispensasjonsutvalget tiltaket som miljøforsvarlig. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 1

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: 3AQIDH

Registrert dato: 12.01.2017 11:21:59

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Foretak/lag/forening
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

988195839
Foretak/lag/forening

NORDREISA SCOOTER OG BÃTFORENING
Adresse

postboks 100
Postnummer

9156
Poststed

STORSLETT
Telefon

94785210
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Arnold
Etternavn

Olsen
Adresse

Tømmernesveien 230
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

94785210
E-post

vangenmotor.arnold@hotmail.com
Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Arnold Olsen 94785210 
med  flere 94785210 

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Snøscooter
Registreringsnummer

inntil 4 snøscootere 
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke T Spesialutstyr

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Snødekt mark/islagt vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

12.01.2017 15.03.2017 5 - 10 turer 
01.01.2018 15.03.2018 2- 5 turer 
01.01.2019 15.03.2019 2- 5 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

3

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av utstyr og bagasje til hytte
T Transport av ved
T Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)
Nærmere opplysninger om formål

Ved kjøring og vedlikehold av nausti hytta

Behov for ledsager
¤ Nei

Hytta

Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
¤ Annet:
Gårdsnr

0
Bruksnr

0
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Nausti hytta ligger oppi Nordreisa nasjonalpark ca 2.5 mil fra saraelv
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Opplysninger om hytteeier
Fornavn

NORDREISA SCOOTER OG BÃ?TFORENING
Etternavn

0
Adresse

postboks 100
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
 

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Følger elveisen og naturlige passasjer opp etter elven

Grunneier(ne)s navn

statskog 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Søker om og benytte inntil 4 snøscootere inntil 8 turer .
er ikke fastsatt hvem som blir med .
vi har fått dispensasjon fra Reisa Nasjonalparkstyre for sesongen 2017-2018 og 2019
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-96 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 03.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 06.02.2017 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - Transport til privat 
hytte 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

jfr. § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for kjøring til privat hytte §5c 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Motorferdsellovens forskrift § 6 og innvilger søknad fra med 
begrensning i antall turer jfr. kjørebok. Dispensasjon gjelder snøskuter på snødekt mark fra 
vedtaksdato til 01.05.2017. Dispensasjon gis med begrensning inntil 3-tre turer (tur/retur regnes 
som èn tur) v/kjørebok og ikke for flere perioder av gangen da det ikke er avklart eierforhold til 
hytta. Det presiseres her at eierforhold til hytta avklares og tinglyses for videre dispensasjon. 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Tidsbegrensing; fra vedtaksdato til 01.05.2017.  
 Dispensasjon gjelder for transportavstand fra brøytet bilvei ved Saraelv til hytta ved 

Gauraniva. 
 Under transport skal følgende være med og forevises ved eventuell kontroll: 

o Gyldig vedtak om dispensasjonen fra motorferdselloven §6. 
o Kart over løypetrase 
o Kjørebok i utfylt stand. 

 All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, 
og at planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og 
naturmiljøet som mulig. 

o Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten 
uføres på mest mulig rasjonelt grunnlag. 
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All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift 
av den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt 
tilstand ved eventuell kontroll. Tur/retur regner som èn tur. 
 
 

Tur: Fra  Til Klokkeslett/Dato 
1    
    
2    
    
3    
    

 
 

Saksopplysninger 
Søknad mottatt: 07.01.2017 
Søker: Jan Mathisen 
Formål: Transport til egen hytte samt vedlikehold, snømåking av tak og lignende 
Det har tidligere år vært gitt dispensasjon for motorferdsel til hytta. 

Vurdering 
Motorferdselloven 
Søknaden kommer ikke inn under noen av §5 reglene og må derfor behandles etter forskriftens § 
6 der kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi dispensasjon da det ikke er noen som har 
tinglyst hjemmel til hytta.  
 
Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum 
 
Søkeren har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring, men der dispensasjon har til 
hensikt å dekke behov for vedlikehold, snømåking av tak, samt frakt av nødvendig utstyr til 
privat hytte. Transporten skal foregå i regi av søker. Transporten skal skje langs Trasevalg skal 
følge skogsbilveg ned mot elva og følge elven og elvebredden til hytte. Dette på grunn av 
potensielt konfliktnivå med mye brukt turområde langs 
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Skogsbilveg forbi Gammetunet. 
 
All motorferdsel er etter egen sikkerhet og vurdering. 
 
Kjøringen skal ikke medføre skader i terrenget. Antall turer er begrenset, både i antall og 
tidsrom for dispensasjonen. Kjørebok fylles ut før transport tiltar. 
 
 
Naturmangfoldloven 
Kunnskapsgrunnlag - Naturmangfoldloven § 8 
I Reisadalen hekker flere arter rovfugl. Enkelte av disse starter hekking allerede i mars 
måned. Rovfugl er generelt utsatt for forstyrrelser på hekkeplassene. Under etablering på 
hekkeplassene er fuglene spesielt sårbare. Forstyrrelse i dette tidsrommet kan medføre at 
etablering mislykkes. Med bakgrunn i dette ønsker man å minimere motorisert transport i nedre 
deler av Reisadalen. 
Når det gjelder annet dyreliv og planteliv vurderer dispensasjonsutvalget at transport i et 
begrenset omfang på henviste trase medfører liten risiko for skade på disse verdiene. 
Omfattende motorisert ferdsel langs Reisaelva og nærliggende områder i helgene kan komme i 
konflikt med andre brukere. Siden det er i helgene og spesielt i påsken det er mest folk ute på 
tur, er konfliktpotensialet størst disse dagene. 
Ut fra en vurdering av det aktuelle transportbehovet vurderer dispensasjonsutvalget at den 
aktuelle transporten bør kunne gjennomføres med begrensing i antall turer i løpet av den 
perioden tillatelsen er søkt for. 
 
Føre-var-prinsippet – Naturmangfoldloven § 9 
Dispensasjonsutvalget vurderer at en har nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og 
at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – Naturmangfoldloven § 10 
Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Prinsippet i 
naturmangfoldlovens § 10 innebærer at dispensasjonsutvalget som forvaltningsmyndighet ikke 
bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til motorferdsel, men at virkningen av alle 
tillatelser som gis skal vurderes samlet. 
Dispensasjonsutvalget har derfor satt begrensning på kjøringen på inntil 3-tre turer (en tur 
regnes som en scooter tur/retur). Dispensasjonsutvalget forventer at transporten planlegges slik 
at all nødvendig transport kan gjennomføres innenfor dette. Vilkåret om at kjøringen skal 
begrenses til et minimum innebærer at transporten skal uføres på kortest mulig tid. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver – Naturmangfoldloven § 11 
Dispensasjonsutvalget vurderer at transport i tråd med vilkårene i denne tillatelsen ikke vil føre 
til miljøforringelse langs omsøkte kjøretrase. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – Naturmangfoldloven § 12 
Vilkårene for dispensasjonen tillater kun kjøring innenfor begrenset tidsrom og på tider når det 
er nok snø til at kjøringen ikke lager varige spor i terrenget. Om tiltakene utføres i tråd med 
denne tillatelsen vurderer nasjonalparkstyret tiltaket som miljøforsvarlig. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for 
oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: E2CZ62

Registrert dato: 07.01.2017 12:28:19

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

19.07.1956
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Jan
Etternavn

Mattisen
Adresse

Holmboveien 42
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

77767177
Mobil

92218251
E-post

Ja-fisku@online.no
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Ja
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Snøscooter
Registreringsnummer

Fk 9013 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Snødekt mark/islagt vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

09.01.2017 01.05.2017  
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Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¡ Ja ¤ Nei

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Kjøring i utmarksnæring for fastboende
Nærmere opplysninger om formål

Transport til egen hytte samt vedlikehold, snømåking av tak og lignende

Behov for ledsager
¤ Nei

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Det søkes om å kjøre til egen hytte fra Saraelv til Gauraniva

Grunneier(ne)s navn

Statsskog 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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