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PS 1/17 Skadefellingslaget 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 06.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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 
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. 



PS 2/17 Søknad om motorferdsel i utmark §6 - vedkjøring og vedlikehold av 
hytte 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 06.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
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. 
 
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     

   
 



PS 3/17 Søknad om motorferdsel i utmark §6 - transport til hytte 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 06.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
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. 
 
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     

   
 



PS 4/17 Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Nordreisa scooter- og 
båtforening 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 06.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
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. 
 
 
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. 
 
 

PS 5/17 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - Transport til 
privat hytte 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 06.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
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. 

 
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     

   


