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21.02.2017

Nordreisa  kommune

Pb 174
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Varsel om mulig omgjøring av dispensasjoner for bruk av snøskuter til
Somashytta

Fjelltjenesten har bedt Fylkesmannen om  å  gjøre lovlighetskontroll av  Nordreisa  kommune
sin dispensasjonspraksis, som gjelder dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av
bagasje og utstyr, fra skuterløype til Somas hytta. Vi Viser også til e—post korrespondanse
mellom F jelltjenesten og Nordreisa kommune i februar  2017.

Dispensasjon for bruk av snøskuter til  å  transportere bagasje/utstyr til Somas hytta,
som innvilget i sak 9/ 17, regnes ikke som et særlig behov, og kan dekkes på annen måte.
Dispensasjonen kan også knyttes til turkjøring. Vedtaket er fattet i strid med
delegasjonsbegrensningen inf  §  6, er ikke begrunnet etter gjeldene regelverk, og er
heller ikke kontrollerbart. Fylkesmannen vurderer at kommunens dispensasjonspraksis
for bruk av snøskuter til Somas hytta, er i strid med motorferdselloven og nasjonal
forskrift  §  6.

Fylkesmannen  vurderer  å  benytte vår omgjøringskompetanse, og varsler mulig
omgjøring av tilsvarende dispensasjonsvedtak, for bruk av snøskuter til Somas hytta fra
høsten  2017.

Bakgrunn for saken

I  januar  2017  ble Fylkesmannen bedt om  å  gjøre lovlighetskontroll av Nordreisa kommune
sin dispensasjonspraksis, for bagasjetransport til Somas hytta. Henvendelsen kom fra
Fjelltjenesten, som blant annet viste til kommunens vedtak i sak 9/ 17. Vedtaket gjelder
dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr, fra godkjent skuterløype
til Somas hytta. Vedtaket i sak  9/17  er et av flere dispensasjonsvedtak, om bagasjetransport til
Somas hytta vinteren  2017.  Vedtak om slik bagasjetransport er gitt over flere år.  I  februar
hadde Fylkesmannen møte med F j elltj enesten og nasjonalparkforvalteme for Reisa
nasjonalpark og Raisduottarhåldi landskapsvemområde, for  å  diskutere dispensasjonspraksis
i Raisduottarhéldi landskapsvemområde. Etter møtet ba Fj elltj enesten kommunen om  å  gjøre
lovlighetskontroll av egne vedtak til Somas hytta.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 OO Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannenno
Postboks 6105,  9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Dag Funderud, ved Nordreisa kommune svarte Fj elltj enesten i e-post datert 20. februar 2017;

«Det har helt siden  1997  (se vedlegg: Brevfra FM Troms; Datert 10feb. 199 7) vært en

ordning ved at det kan gis inntil  4  scooterdispensasjoner for kjøring av bagasje og utstyr til

Somashytta. Ordningen kom i stand etter revidering av løypenettet. Før det gikk løypa via

hytta og utpå vannet. Fylkesmannen ga i  2006  en rammetillatelse/fullmakt og senere har

Reisa nasjonalparkstyre sak  23/13  (Se vedlegg: NPS -videreføring av rammetillatelsefor

ferdsel mellom hytte og Somasløypa.) gitt fullmakt til Nordreisa kommune til å behandle

scooterdispensasjoner siden hytten ligger i landskapsvernområdet. Kommunen behandler

sakene etter motorferdselforskriftens  §  6. Dispensasjonsutvalget har gjort vedtak etter  § 6

som gir inntil  4  dispensasjoner pr dag, og så skrives disse ut på navn etter hvert som folk

søker. Vi mener dette er en god saksbehandling som oppfyller alle krav og har ingen planer

om å endre på den praksisen vi har. Til slutt vil vi poengtere første avsnitt i oppsummeringa i

sak  23/13  i nasjonalparkstyret. Der konkluderes det med at ordningen fungerer godt for alle
parter.»

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen skal veilede kommunene om gjeldede regelverk for motorferdsel i utmark.

Dette innebærer lovlighetskontroll av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark og

vassdrag, for å minimalisere negativ påvirkning på naturmiljø og friluftsliv. Gjennom

veiledning skal vi også bidra til å gjøre dispensasjoner kontrollerbare i felt. Fylkesmannen

samarbeider derfor med Politi, SNO og Fjelltjenesten i slike saker. Et av målene med

samarbeidet, er å veilede kommunene slik at de har god nok kunnskap til å fatte lovlige og

kontrollerbare vedtak.

Nordreisa kommune v/ Dag Funderud sier kommunen ikke vil endre på

dispensasjonspraksisen til Somashytta, og at ordningen fungerer godt for alle parter.

Kommunen har vist til brev fra Fylkesmannen i 1996, for å underbygge dagens praksis. I dette

brevet, og under Fylkesmannens vurdering står det «Den omfattende bruken har medført en

del skader på Somashytta. Det vil være etforsøk verdt å legge skuterløypa noe lenger bortfra

hytta. Det må følges opp med kontroll og evaluering av virkningen etter en viss tid». Ut fra

det vi kan se, godkjenner Fylkesmannen omlegging av løypa. Denne vurderingen kan

imidlertid ikke legges til grunn for dagens dispensasjonspraksis. Selv om kommunen har gitt

dispensasjon for bagasjetransport til Somas hytta over flere år, betyr det ikke at praksisen er

lovlig.

Kommunen har også vist til at Fylkesmannen i 2006 ga en rammetillatelse/ fullmakt til

kommunen. Fylkesmannen har ikke lenger myndighet til å gi slike tillatelser. Somas hytta

ligger i Råisduottarhåldi landskapsvemområde. Bruk av motorkjøretøy utenom godkjente

skuterløyper, krever tillatelse fra både verneforskriften og motorferdselloven. Reisa

nasjonalparkstyre kan gi tillatelse i henhold til vemeforskriften, men ikke motorferdselloven.

Det er kommunen som skal vurdere søknader om bruk av snøskuter etter motorferdselloven.

Vår lovlighetskontroll gjelder kommunens vedtak og dispensasjonspraksis. Vi har ikke

myndighet til å gjøre lovlighetskontroll av vedtak som er fattet av dette styret.

Etter vår vurdering er vedtaket i sak 9/17 ugyldig. Vi vet at kommunen har fattet flere

lignende vedtak til Somas hytta. Vi velger derfor å veilede Nordreisa kommune, for å oppnå

lovlig vedtak i lignende saker  i  framtiden.
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Lovgr—unnlaget

I følge motorferdselloven  §  3  er motorferdsel i utmark ikke tillatt med mindre noe annet er

bestemt i eller i medhold av loven. Etter nasjonal forskrift, heretter kalt nf, § 1 første ledd, kan

motorferdsel i utmark bare skje i samsvar med forskriften. Bruk av snøskuter til transport av

bagasje og utstyr til Somashytta, regnes som motorferdsel i utmark, og er dermed ikke tillatt

med mindre noe annet er bestemt i eller i medhold av motorferdselloven, jf.

motorferdselloven  §  3.

Lov og forskrift åpner for flere nytteformål der motorferdsel er tillatt, hvor man kan kj øre

uten å måtte søke om tillatelse. Anerkjente nytteformål er listet opp i  §  4 i motorferdselloven,

i nasjonal forskrift §  2  (barmark), og nasjonal forskrift  § 3  (vinterføre). Bruk av snøskuter til

transport av bagasje og utstyr til Somas hytta faller ikke inn under disse. Somashytta regnes

ikke som privat hytte, jf. vilkår etter nf § 5c. Vilkåret om å kunne vurdere søknaden etter

nf § Sc er dermed ikke tilstede. Bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til

Somashytta må derfor behandles etter  §  6.

Dele as'onsbe ensnin inf 6

Søknader som skal vurderes etter nasjonal forskrift § 6 (særlige grunner) kan ikke delegeres

til kommunal tjenestemann, men må gjøres politisk, av kommunestyret eller eget politisk

utvalg. I slike saker kan evt. ordfører eller leder av utvalget fatte vedtak dersom saken ikke er

av prinsipiell betydning. Dette forutsetter et delegasj onsvedtak fra kommunestyret til ordfører

eller fra utvalget til utvalgsleder. Kommunelovens  §  30 åpner for bruk av telefomnøte. Merk

at krav til innkalling og kunngjøring av møter også gjelder for teleforrmøter. Dersom dette

ikke er mulig, må vedtak utstå.  I  sak 9/17 har administrasjonen fattet vedtak etter nf  §  6. Dette

er brudd på delegasjonsbegrensningen.

Vinteren 2010 gjermomførte Fylkesmannen en undersøkelse av Nordreisa kommune som

rniljøverrnnyndighet på motorferdselloven. Fylkesmannen fant avvik, og hadde merknader

angående saksbehandlingspraksisen. Et av avvikene var brudd på delegasjonsbegrensningen i

nf  §  6. Vi merker oss at kommunen ikke vil endre denne praksisen.

Alle søknader om bagasje og utstyr til Somas hytta skal behandles politisk, og etter nf § 6.

Administrasjonen har ikke myndighet til å fatte vedtak etter nf § 6. Fylkesmannen har også

vurdert hvorvidt kommunen, forutsatt politisk behandling etter nf  §  6, har mulighet til å

innvilge dispensasjon for å frakte bagasje og utstyr til Somas hytta.

Trans ort av ba as'eo utst etter nf  6  særli behov

Etter nasjonal forskrift § 6 kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring utover

§§ 2, 3, 4 og 5, dersom søkeren påviser et særlig behov, som ikke knytter seg til turkjøring, og

som ikke kan dekkes på annet måte.

For at kommunen skal kunne gi tillatelse må derfor alle disse betingelsene være oppfylt;

a) Søkeren må påvise et særlig behov

b) Behovet må ikke knyttes til turkjøring
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c) Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte

d) Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere

motorferdselen til et minimum

I veiledning til § 6, særlige behov, er det listet opp en rekke eksempler på hva som kan være

særlige behov, og hva som ikke faller inn under dette. Vurdering av hva som kan gå under

«særlige behov», som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte,

er en skjønnsmessig vurdering. Ved vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" sier

rundskrivet at det vil være av betydning om kjøringen er nødvendig, og har et akseptert

nytteforrnål, eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med kjøringen som er

avgjørende. Med en forutsetning som listet over, skal kommunen bruke sitt forvaltnings-

messige skjønn, og ta stilling til om man skal innvilge eller avslå søknad om dispensasjon.

Motorferdselloven er streng i forhold til tillatelser gitt etter nf § 6. I rundskrivet til forskriften

er transport til hytte og forholdet mellom dette og nf  §  6 vurdert slik: «Transport av ordinært

utstyr, bagasje, proviant o.l kan det normalt ikke gis tillatelse til der avstanden til hytta er

kortere enn 2,5 km. Gjelder det derimot transport av gjenstand som er for tung til å fraktes på

annen måte enn med motorlg'øretøy, kan detforeligge et særlig behov for transport. Eventuell

tillatelse etter forskriftens  § 6  må i tilfelle begrenses til et enkelttilfelle».

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen, innenfor gjeldende regelverk kan gi

dispensasjon til omsøkte kjøring. Som nevnt over finnes det verken i lov, eller forskrift,

hjemme] for omsøkte kjøring uten særskilt tillatelse. Ut fra gjeldende regelverk kan man

normalt ikke gi tillatelse til transport av ordinært utstyr, bagasje, proviant eller lignende etter

nf § 6. Hvis en slik tillatelse skal gis, må det begrenses til et enkelttilfelle.

Vurderin av etter motorferdselloven o naturman foldloven

Rundskriv T l-/96 presiserer at før kommunen gir tillatelse, skal den vurdere transportbehovet

mot mulige skader og ulemper, i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et

minimum. Ivurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at

bestemmelsens strenghet ivaretas. Den enkelte søknad skal ses i sammenheng med forventet

antall tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper,

kan en søknad bli avslått av hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende

søknader.

Nordreisa kommune skal behandle søknaden etter gjeldende lovverk og naturrnangfoldlovens

prinsipper §§ 8-12. Vurdering av disse prinsippene skal synliggjøres i vedtaket, dvs. § 8 om

kunnskapsgrunnlaget, § 9 om føre-var—prinsippet, §  10 om økosystemtilnærming og samlet

belastning, § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og § 12 om

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. En slik vurdering gjelder bl.a. behovet for

transport opp mot mulige skader og ulemper for natur og friluftsliv.

Be nnelse av vedtak

Alle vedtak skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 25. Alle vedtak etter nf § 6 skal ha en

skriftlig begrunnelse. Det ligger ingen skriftlig begrunnelse i vedtaket, som viser om

kommunen har gjort vurderinger etter motorferdselloven og naturmangfoldloven. Vedtak som
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ikke er begrunnet, vil i utgangspunktet kunne anses å være ugyldi ge. En slik type

saksbehandlingsfeil er i seg selv grunnlag for å oppheve vedtaket. Dette vedtaket er ikke

begrunnet.

Dis ensas'onens omfan

Dispensasjonen som Nordreisa kommune har innvilget i sak 9/ 17 gjelder bruk av snøskuter til

transport av utstyr og bagasje, fra skuterløypetrase til Somas hytta. Denne dispensasjonen

gjaldt 30. mars  — 2. april 2017. I begrunnelsen viser kommunen til vedtak fattet av Reisa

nasjonalparkstyre, sak 23/13. Styret har videreført en ordning med rammetillatelse for inntil

fire — 4- snøskutere per dag, til transport av utstyr og bagasje, mellom skuterløypetrase og

Somas hytta.

Kommunen har ikke stilt krav om bruk av slede, eller begrenset transporten til et visst antall

turer. Konsekvensen av vedtaket er at dispensasjonsinnehaver kunne bruke snøskuter til/fra

hytta flere ganger ila denne perioden. Dispensasjonen i dette tilfellet kan i praksis knyttes til

turkjøring.

Fylkesmannen har vurdert at en dispensasjonspraksis, hvor kommunen legger opp til at fire

personer hver dag kan kjøre snøskuter for å transportere bagasje og utstyr til Somas hytta,

ikke er i tråd med forskriftens § 6. Dette er ikke innenfor målet om å redusere motorferdselen

til et minimum, og vil ikke være innenfor kommunens skjønnsrom. Ut fra vår vurdering kan

ikke kommunen gi dispensasjon til omsøkte transport etter nf  §  6. Det er ca. 1 km fra

skuterløypa til Somashytta. Det er mulig å frakte bagasje og utstyr fra løypa til hytta uten bruk

av motorkjøretøy. Hvis det som skal transporteres er for tungt til å kunne ta med i sekk/pulk,

eller personen som søker har en bevegelseshemming som gjør at vedkommende ikke kan

transportere bagasj e/utstyr til hytta, kan dette være innenfor nf  §  6.

Kommunens muli heter 'ennom leiek'ørin

Etter skriftlig søknad etter nf § 5, kan kommunen gi tillatelse til bruk av snøskuter til

fastboende, som i «ervervsmessi g øyemed» vil påta seg ulike typer transportoppdrag. Dette er

omtalt i Rundskriv T-l /96. For å redusere kjøring i utmark, bør nødvendig transport med

snøskuter i størst mulig utstrekning skje som leiekj øring. Kommuner som har

leiekj øringsordninger, skal henvise til leiekj øring når det søkes om transport. De som har

hytte nærmere enn 2,5 km fra brøytet bilveg kan da benytte seg av dette for å få transportert

bagasje og utstyr til egen hytte ved behov.

Fylkesmannen anbefaler alle kommuner som har et visst behov for transport til hytter mv., om

å etablere leiekjøring. En leiekjøringsordning i Nordreisa, kan være med å løse

transportbehovet for slike hytter. Transporten vil være enklere å kontrollere, og

motorferdselen vil trolig begrenses i og med at slik transport koster penger.

Konklusjon

Dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr til Somas hytta, som

eksempelvis innvilget i sak 9/17, regnes ikke som et særlig behov, og kan dekkes på annen

måte. Transporten kan også knyttes til turkjøring. En slik dispensasjonspraksis er, etter
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Fylkesmamiens vurdering, i strid med motorferdselloven og nasjonal forskrift § 6. Vilkåret for

å gi dispensasjon for dette formålet etter nf  §  6, særlig behov, er ikke til stede.

Vedtaket er fattet i strid med delegasjonsbegrensningen i nf  §  6, er ikke begrunnet etter

gjeldene regelverk, og er heller ikke kontrollerbart i felt. Dette innebærer at alle lignende

dispensasjoner til Somas hytta, vil kunne omgjøres i medhold av forvaltningsloven § 35 annet

ledd, jf. første ledd.

Fylkesmannen varsler derfor at vi vurderer å benytte vår omgj øringskompetanse, for å unngå

at dere viderefører en praksis, som ikke er innenfor gjeldende regelverk.

Med hilsen

Evy Jørgensen

milj øvemdirektør

Heidi-Marie Gabler

fagansvarlig

Kopi: Statskog Fj elltjenesten Troms, Halti, 9156 Storslett

Statskog SF, Pb 174, 2402  Elverum

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

9



Fra: Postmottak Miljødirektoratet (post@miljodir.no)
Sendt: 25.09.2017 09:10:30
Til: Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet
Vedlegg: Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess.PDF

Vår ref 2017/8803

Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no

Vennlig hilsen 
Marit Johanne Birkeland | seniorrådgiver 
e-post: marit.johanne.birkeland@miljodir.no 

10



Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og 
veiledning til utredning og prosess 

Motorferdselloven og forarbeidene til loven er klar på at kommunene i Finnmark og Nord-Troms skal 
følge de samme regler som kommunene i resten av landet når de vedtar snøskuterløyper. Dette 
gjelder både for nye løyper og eksisterende løyper som skal videreføres innenfor det nye 
regelverket.   
 
Klima- og miljøministeren har redegjort for dette i brev av 23. januar 2017 til KS Finnmark. Klima- 
og miljøministeren påpeker samtidig i brevet at dersom eksisterende løyper er ukontroversielle, og 
natur- og friluftslivshensyn allerede er godt utredet og ivaretatt, har kommunene i stor grad gjort 
de forberedelser som kreves. Krav til prosess for å videreføre eksisterende løyper er også omtalt i 
brev av 14. september fra Klima- og miljøministeren til Kautokeino kommune.   
 
Miljødirektoratet vil i dette brevet gi noen praktiske råd og anbefalinger om hvordan kommunene på 
egen hånd kan gå frem for å videreføre eksisterende snøskuterløyper innenfor rammen av nytt 
regelverk. Vi håper denne veiledningen vil være til hjelp for å klargjøre kravet til utredning og 
saksbehandling. Utredningskravet knyttet til eksisterende løyper vil i de fleste tilfeller være på et 
nivå som tilsier at kommunene selv bør kunne foreta de nødvendige vurderingene.     
 
Noen overordnede anbefalinger for videreføring av eksisterende løyper: 
 
 Bruk erfaringsbasert kunnskap  

Kommunene har trolig god oversikt og kunnskap om eventuelle konflikter knyttet til 
eksisterende løyper. Den faktiske kunnskapen om hvordan løypene fungerer bør tillegges 
vekt. Dersom det er interessemotsetninger og konflikter knyttet til de hensyn regelverket 
skal ivareta, må dette omtales og vurderes nærmere i saksframlegget og forslaget som 
sendes på høring, blant annet; Hva består konfliktene i? Hva er omfanget? Kan enkle 
justeringer på løypene forebygge konflikter?  
 

 Involver Fylkesmannen før saken sendes på høring.  
Fylkesmannen har god kunnskap om de interesser og hensyn som regelverket skal ivareta, 
for eksempel naturmangfold, friluftsliv, reindrift og støy. Fylkesmannen i Troms og 
Fylkesmannen i Finnmark skal ikke kreve omfattende utredninger for løyper som ikke er i 

Kommuner i Nord-Troms og Finnmark 
 
  

 
 
Trondheim, 22.09.2017 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2017/8803 

Saksbehandler: 
Marit Johanne Birkeland 
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konflikt med disse interessene. Fylkesmennene kan imidlertid kreve mer omfattende 
utredninger for løyper der det er konflikter, eller potensiale for konflikter, for eksempel 
med naturmangfold, reindriften eller støy opp mot bolig- og hytteområder. Kommunene bør 
bli enige med Fylkesmannen om hva utredningsbehovet består i, samt hvilket nivå 
utredningene/vurderingene bør ha. Tidlig avklaring av dette vil være ressursbesparende.  

  
 Vent med prosessen til kommunen har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder 

Kartlegging av friluftslivsområder er en landsdekkende satsing som regjeringen startet opp i 
2014, og målet er at alle kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder 
innen utgangen av 2018. Målet gjelder altså uavhengig av arbeidet med snøskuterløyper. 
Kartlegging og verdsetting vil gi et kunnskapsgrunnlag for friluftslivsinteressene som 
kommunen kan bruke i ulike prosesser og planer.  
 
Dersom kommunen har kartlagt sine friluftslivsområder innen 2018 vil det fortsatt være god 
tid til å få fastsatt snøskuterløypene innen 2021. Miljødirektoratet anbefaler at kommunen 
avventer prosessene med å fastsette snøskuterløyper til kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder er gjennomført. Når kartleggingen er gjennomført vil kommunen ha det 
kunnskapsgrunnlaget som forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag stiller krav om når det gjelder friluftsliv – både for videreføring av eksisterende 
løyper og for fastsetting av nye løyper. Kommunene bør tar kontakt med fylkeskommunen 
for mer informasjon og veiledning til arbeidet med kartlegging og verdsetting. Vi gjør 
samtidig oppmerksom på at kommunene kan søke fylkeskommunen om tilskudd til 
gjennomføring av arbeidet. 
  
Nye løyper bør ikke lokaliseres i områder som er kartlagt som svært viktig eller viktig for 
friluftslivet, jf. føringer gitt av departementet i merknadene til forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Når det gjelder eksisterende løyper må 
kommunen vurdere konsekvensene for friluftslivet dersom løypene ligger i områder som blir 
kartlagt som svært viktig eller viktig.  

Miljødirektoratet vil presisere at vi med friluftsliv legger friluftslivsmeldingens forståelse av 
friluftsliv til grunn. St.melding 18 (2015 – 2016) om friluftsliv definerer friluftsliv som 
"Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse." Stortingsmeldingen presiserer at motorisert ferdsel ikke omfattes av 
friluftslivsbegrepet. 

 Vurder gamle og nye løyper samtidig – samlet belastning 
Dersom kommunen har planer om å etablere nye snøskuterløyper, anbefaler 
Miljødirektoratet at prosessen med videreføring av eksisterende løyper samkjøres med 
planarbeid for nye løyper.  Dette er hensiktsmessig for å kunne vurdere samlet belastning 
for friluftsliv, naturmangfold og andre interesser motorferdselloven har som formål å 
ivareta. Videreføring av eksisterende løyper kan være uproblematisk, men dersom det 
kommer mange nye løyper i tillegg, kan den samlede belastningen gi negative konsekvenser 
for de hensyn regelverket skal ivareta. Det er enklere å se den samlede belastning når 
gamle og nye løyper behandles samtidig. Samlet belastning er en del av vurderingene 
kommunen må gjøre etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.   
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 Høringen er den viktigste delen i prosessen for videreføring av eksisterende løyper  
Høringen er viktig for at ulike interessenter kan si sin mening gjennom høringsinnspill. Når 
forslag om videreføring av eksisterende løyper sendes på høring, vil dette kunne belyse 
eventuelle konflikter eller problemområder som kommunen selv ikke er kjent med. Dersom 
løypene har vært ukontroversielle er det nærliggende å tro at høringen vil gjenspeile dette. 
Vi viser til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, samt 
merknader til bestemmelsene, for nærmere informasjon om krav til høringsforslaget.   

 
Nærmere om utredningskrav 
De nye reglene for fastsetting av snøskuterløyper sier: «Ved fastsetting av løypene skal kommunene 
ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til 
naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for 
de som kjører og andre.», jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
4a. fjerde ledd.  
 
Videre heter det i femte ledd at «Før kommunen sender forslaget på høring skal den utrede 
virkningene løypene har for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og 
verdsette friluftsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen.» 
 
I merknadene til bestemmelsene har departementet presisert at kartlegging og verdsetting skal skje 
med utgangspunkt i Miljødirektoratets håndbok M98-2013. 
 
Med "utrede" menes at kommunen må gjøre skriftlige vurderinger av hvordan løypene vil påvirke 
friluftsliv, reindrift, naturmangfold med videre, med bakgrunn i den faktakunnskapen kommunen 
har. I mange tilfeller kan en utredning være en kort tekst som forklarer konsekvensene av 
løypeforslaget. Det er viktig å finne riktig nivå på vurderingene. Jo mer konflikter rundt en løype, jo 
grundigere vurderinger må kommunen gjøre. Dette er en oppgave som kommunene selv bør kunne 
utføre, uten at det er nødvendig å innhente store og omfattende rapporter fra konsulentfirma – som 
samtidig vil fordyre prosessen. Kommunene har erfaringsbasert kunnskap om de eksisterende 
løypene som det er naturlig å bruke i denne sammenhengen.  
 
Regelverket som de eksisterende løypene ble fastsatt etter bygger på en forutsetning om at løypene 
ikke skulle legges i sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder, jf. forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4. Vi legger til grunn at det ble foretatt 
vurderinger opp mot de nevnte hensyn den gang de eksisterende løypene ble opprettet. Det kan 
likevel ha skjedd endringer i lovverk, eller i bruken av områdene, eller kommet ny kunnskap som 
gjør at hensyn til naturmangfold og friluftsliv må vurderes på nytt.   
 
Når kommunen sender forslaget om videreføring av løyper på høring, må den lage en 
saksfremstilling som opplyser saken tilstrekkelig. Saksfremstillingen må tilpasses den konkrete 
situasjonen og behovet i den enkelte sak. Kommunen må legge ved vurderingene den har gjort av 
virkningene av løypene for friluftsliv med videre, og skrive på hvilken måte den tar hensyn til 
virkningene, jf. forskriften § 4a femte ledd. Kommunen må også skrive hvordan de vurderer de 
innkomne høringsuttalelsene.  
 
Tema som må omtales i saksframlegg/høringen: 
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Friluftsliv:  
Aktuelle spørsmål å få besvart: 

- Berører løypene områder som kommunene selv har kartlagt som viktig eller svært viktig for 
friluftslivet? 

- Hvis ja: har kommunen erfaringer som tilsier at løypene er i konflikt med friluftslivet? 
- Hvis ja: kan det løses gjennom tiltak eller en omlegging av løypen? 

 
Dersom det er kjente konflikter må kommunene vurdere om disse er forenlige med de hensyn som 
regelverket er ment å ivareta.  
 
Viser for øvrig til omtale av friluftsliv over. Miljødirektoratet anbefaler at prosessene avventes til 
kommunene har kartlagt og verdsatt sine friluftsområder. 
 
Reindrift: 
Aktuelle spørsmål å få besvart: 

- Er eksisterende løype i konflikt med reindriftsinteressene? 
- Har det ofte vært behov for å stenge løypene på forlangende fra reindriften? 
- Hvis det er tilfelle: Er konflikten løsbar ved å gjennomføre tiltak – for eksempel stengning av 

løyper i korte perioder? Eller bør løypetraseene legges om?  

 
Bruk erfaringsbasert kunnskap for å gjøre nødvendige vurderinger. Ta også kontakt med 
reinbeitedistriktet for vurderinger av hvordan de berørte opplever at eksisterende løypene 
fungerer.  
 
Kommunen må vurdere om eventuelle konfliktene er forenlige med kravet i forskriften om at 
snøskuterløypene ikke skal være til skade og ulempe for reindriften.  
 
Støy: 
Aktuelle spørsmål å få besvart: 

- Ligger løypen nært bolig og hytteområder? 
- Er det viktige friluftslivsområder som berøres av støy?  
- Kjenner kommunen til at det er klager på støy i området?  
- Dersom det er konflikter; Hvor mange er berørt? Kan det gjøres tiltak? Kan/bør løypene 

legges om? 

 
Bruk erfaringsbasert kunnskap for å gjøre de nødvendige vurderinger. Miljødirektoratet har 
utarbeidet en støyveileder som angir anbefalinger om hvordan støy bør håndteres i planleggingen av 
snøkuterløyper. Veilederen gir også praktiske råd om tiltak for å begrense rekkevidden av støy fra 
snøskutere. Vi gjør oppmerksom på at støyveilederen er under revisjon, og at ny revidert veileder 
vil foreligge i løpet av høsten. Når det gjelder eksisterende løyper bør støy vurderes med bakgrunn i 
erfaringene som løypene gjennom mange år har gitt, men veilederen kan samtidig gi råd og 
anbefalinger for avbøtende tiltak med videre. 
 
Dersom det er kjente konflikter knyttet til støy – enten for friluftslivet, eller etablerte bolig- og 
hytteområder - må kommunene vurdere om disse er forenlige med de hensyn som regelverket er 
ment å ivareta.  
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Naturmangfold:  
Aktuelle spørsmål å få besvart: 

- Finnes det sårbart naturmangfold lokalisert i løypenes influensområde?  
- Hvilke konsekvenser kan snøskuterløypene ha for naturmangfoldet? 

 
Det var en forutsetning da de eksisterende løypene ble etablert at disse ikke ble lagt i områder med 
sårbart naturmangfold. Direktoratet legger derfor til grunn at dette er vurderinger som ble foretatt 
ved etablering av løypene. Samtidig fikk vi naturmangfoldloven i 2009 som stiller krav om 
vurderinger etter §§ 8 – 12. Det kan også ha kommer til ny kunnskap og registreringer, for eksempel 
om fjellrev, rovfugler eller andre sårbare arter.  
 
Kommunen kan enkelt sjekke om det er registrert sårbare arter i Naturbase og Artskart i løypenes 
influensområde, samt sjekke med Fylkesmannen om løypen er i berøring med sensitive arter. 
Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om hensynet til naturmangfold. I denne vises det til 
arter som kan bli påvirket av snøskuterløypene, samt anbefalte avstandssoner. Kommunen bør ta 
kontakt med Fylkesmannen for å bli enig om hva utredningsbehovet består i.   
 
Dersom det er kjente konflikter må kommunene vurdere om disse er forenlige med de hensyn som 
regelverket er ment å ivareta.  
 
Sikkerhet for de som kjører og andre 
Aktuelle spørsmål å få besvart: 

- Ligger løypene i skredfarlige områder eller over islagte vann? 
- Er det andre forhold som kan representere fare ved kjøring i løypene? 
- Hvis ja: hvilken risiko vurderer kommunen at dette utgjør? Hvilke erfaringer har kommunen 

fra årene det har vært snøskutertrafikk i området? 

 
Bruk erfaringsbasert kunnskap, men suppler med å sjekke tilgjengelig kartdatabaser, for eksempel 
fra NGI. Konferer gjerne skredeksperter dersom kommunen er i tvil. 
 
Andre forhold 
Kommunen må også kort omtale/synliggjøre hvordan andre hensyn er ivaretatt, for eksempel 
hensynet til bolig- og hytteområder, kulturminner- og kulturmiljø med videre. 
 
Videreføring av isfiskeløyper 
De samme råd og anbefalinger som er gitt over vil også gjelder for de kommuner som har 
isfiskeløyper som kommunen ønsker å videreføre etter nytt regelverk.  
 
Isfiskeløyper har likevel hatt et avgrenset formål. Dersom kommunene ønsker å videreføre løypene 
som åpne løyper, og ikke avgrenset til formålet isfiske, må kommunene vurdere hvilke konsekvenser 
dette vil gi i forhold til de interessene regelverket er ment å ivareta. 
 
 
Miljødirektoratet sender dette brevet til alle kommuner i Nord-Troms og Finnmark. Råd og 
anbefalinger gitt i brevet vil også legges ut på Miljøkommune.no som er vår kanal for veiledning av 
motorferdsel i utmark. 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ivar Myklebust Terje Qvam 
avdelingsdirektør seksjonsleder 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-195 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 07.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 09.11.2017 

 

Søknad om motorferdsel i utmark - hogst av ved. § 6 

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 med formål: Bruk av ATV til 
transport av ved fra vedteig på statsgrunn til Lilandveien jf. vedlagt kart. 
 

Vedlegg 
1 resultset_479_10103_vedlegg1 
2 Søknad om dispensasjoner for kjøring i utmark med ATV - §6 
3 Hogstilatelse 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Motorferdsellovens forskrift § 6 og innvilger dispensasjon for 
Yngve Mathisen og Jostein Mathisen for bruk av ATV etter eldre traktorvei/hogstled fra 
kommunal vei (Lilandveien) til/fra vedteig. Behovet er bekreftet ved vedteigseddel.  
 
Det settes følgende vilkår:  

 Dispensasjon gjelder for tidsrommet 01.07. t.o.m. 15.10. og ut barmarksesongen 2019.  
 Dispensasjon gjelder for transportavstand fra offentlig vei og skal følge 

traktorveig/hogstled jf. kart til/fra vedteig forutsatt at kjøringen ikke medfører skader i 
terrenget.  

 Under transport skal følgende være med og ved eventuell kontroll forevises:  
o Gyldig vedtak om dispensasjonen fra motorferdselloven §6.  
o Kart/beskrivelse over trase  
o Vedteigseddel utstedt av Statskog 

 
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.  
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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 fortsettelig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i  
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Yngve Mathisen og Jostein Mathisen 
Formål: Bruk av ATV til transport av ved fra vedteig tildelt av Statskog SF jf. vedteigseddel 
3634. 
Omsøkt periode: 22.09.2017-31.10.2019  
 

Vurdering 
Ved vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" vil det være av betydning om kjøringen 
er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er 
formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. 
 
Søknaden er vurdert etter Nasjonal forskrift §6. Motorferdsel på barmark til uttak av ved til eget 
bruk er et akseptert nytteformål og kan gå under definisjon «særlig behov», så lenge man 
benytter allerede eksisterende veinett slik at man unngår kjøreskader i terrenget. Ved vilkår er 
det forutsatt at all motorferdsel skal planlegges på en slik måte at motorferdsel skal begrenses til 
et minimum, og transporten uføres på mest mulig rasjonelt grunnlag.  
 
Ettersom det tas sikte på å bruke allerede eksisterende vei/tømmerled er driftsteknisk løsning 
innenfor naturmangfoldloven. Behovet kan dekkes ved bruk av snøskuter, noe som medfører 
betydelig ekstra arbeid og langt farligere transportdistanse da søker må krysse offentlig vei flere 
ganger til fast bopel. Samtidig man vil da ha en betydelig lengere transportstrekning i utmark 
som i større grad vil påvirke dyrelivet på den vanskeligste tiden av året. Kommunen som 
forvaltningsmyndighet skal også ivareta hensynet til dyr gjennom hele året. Her er hogstfeltet i 
et av de beste vinterbeitene for elg, og transport på vinterstid kreve mye unødvendig tap av 
energi for dyrene å forflytte seg i djup snømengde. Beste alternativet for elgen er om 
skogsdriften unnagjøres på barmark med god planlegning fra søker. 
 
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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22.09.2017kilden.nibio.no

Kart fra Kilden
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 1

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: EWCQ5F

Registrert dato: 22.09.2017 10:06:39

Vedlegg:

Kart vedteig Yngve Mathisen.pdf

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

04.12.1960
Fornavn

Yngve Mathisen
Etternavn

Mathisen
Adresse

Holmbiveien 8
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

92052632
Mobil

92052632
E-post

yngvemat@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

Jostein  Mathisen  

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Firehjuls- / sekshjulstrekker
Registreringsnummer

xxxxxxx 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Barmark/åpent vann
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 2

 
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

22.09.2017 31.10.2019 21 - 30 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 ved
Nærmere opplysninger om formål

Transport av ved fra vedteig hos Statskog, Liland.

Behov for ledsager
¤ Nei

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

Se vedlagt kart

Grunneier(ne)s navn

Statskog 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Transportstrening fra kommunal vei til vedteig er etter en gammel hogstvei som er etter eldre tømmerdrift i
området.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-196 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 07.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 09.11.2017 

 

Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Ettersøk av sauer 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 

og 7 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Kart søkeområde småfe 

 
Viser til telefonmøte med Nordreisa dispensasjonsutvalg 07.11.2017.  

- Behandling: Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket blir protokolert i ordinært møte i dispensasjonsutvalget 09.11.2017.  
 

Rådmannens innstilling 
Viser til nasjonal forskrift §6 og innvilger søknad om motorferdsel i utmark med formål ettersøk 
etter syv villsaulam med begrensning i tid mot omsøkt. Søknaden innvilges som hastevedtak på 
bakgrunn av værmelding kommende fire døgn. Man anser at dårlig vær vil forringe 
dyrevelferden der dyrene vil lide av sult, samt større risiko for tap til rovvilt.  
 
Dispensasjon gis ved følgende vilkår: 

 Varighet: Innenfor avgrensning jf. kart, og fra vedtaksdato til og med tirsdag 14.11.2017. 
 Dispensasjon gjelder for inntil to snøskutere pr dag i følge. All motorferdsel skal skje i 

regi av landbruksforetaket Slettvoll gård. 
 Under transport og ved eventuell kontroll skal følgende være ned og forevises: 

o Gyldig vedtak etter motorferdselloven utstedt av Nordreisa kommune. 
o Kart over hogstområde 

 
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. 
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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 
Søker: Landbruksforetaket Slettvoll gård. 
Søksområde angitt i vedlagt kart.   
Omsøkt tidsperiode 2 uker fra vedtaksdato. 
Leting har foregått til fots, med ski og bruk av drone for å få oversikt over områdene de har 
oppholdt seg på ved tidligere observasjoner av dyrene. 
 
De skriver i sin søknad: 
Søker med dette om tillatelse til bruk av snøcooter til ettersøk av sauer som ikke er 
funnet/kommet ned fra beite. 
Observasjoner gjort av andre, fra begynnelsen av oktober, tyder på at de holder til i området 
rundt nordkjosfjellet. Det er snakk om 7 villsaulam. De skal normalt gå i flokk, men i og med at 
vi har fått de resterende dyra (ca. 25) ned i tre puljer, tyder det på at de har blitt skremt av 
rovdyr. 
 
Nå er det så mye snø i fjellet at dyra antageligvis ikke flytter på seg mer enn nødvendig og de er 
dermed et lett bytte for rovdyr. I og med at de er lam, og det er så mye snø, er det meget lite 
sannsynlig at de finner veien ned. Samtidig er de av natur mer sky for mennesker, og vil holde 
seg unna bebyggelse og folk. 
 
Pga lite dagslys og stort leteområde er det behov for å bruke snøscooter for å lete effektivt. Hvis 
de ennå er i live, vil de etter hvert utmagres og dø sult/rovdyr, så det haster med å finne de. 
 
Håper på en åpen dispensasjon, slik at vi kan mobilisere flere snøscootere i søket. (Det kan jo 
variere etter hvem som har tid å bidra.) 
 
Registreringsnummer på min snøscooter er zd2882. 
Holder på å innhente tillatelser fra grunneiere. 
Legger ved kart over søkeområde. 
Ønsker 2 ukers lengde på dispensasjon, fra vedtaksdato. 

Vurdering 
Lov om motorferdsel i utmark åpner for bruk av motorferdsel i landbruksnæringa. Det er likevel 
presisert i rundskriv at det ikke er lov å benytte terrengmotorsykkel i sauesanking. Tiltaket kan 
her ikke regnes som sauesanking etter lovens definisjon da det er en akutt situasjon som krever 
rask handling. Vinteren har allerede satt seg med opptil 60 cm snø enkelte steder noe som fører 
til låsing av beitene for sauen, samt at de ikke beveger seg mye når snømengden øker eller at 
været blir dårlig. For å få oversikt over et så stort område er det nærliggende å bruke snøskuter 
for raskt forflytning, da dagene allerede nå er korte og med relativt lite dagslys på morgenen og 
ettermiddagen. Omsøkte område har ingen registrerte rødlistearter i noen av kriteriene som 
nevnes etter naturmangfoldloven, samt at det er utprøv tiltak uten at de har luktes.  
Av hensyn til dyrevelferden anses behovet som dekt etter nasjonal forskrift §6 da det her er 
snakk om særlig behov av dyrevelferdsårsaker som nevnt tidligere. Behovet har meldt seg da det 
tidligere er prøvd flere tiltak for å lokalisere dyrene og få de ned fra fjellet tidligere uten og 
lyktes. Ferdselen skal begrenses til den aktuelle situasjon og meldes fra til kommunen ved funn 
av dyr, eller om det er behov for lengere tid enn det som er gitt i dispensasjon.  
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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. 

 
 
 
 

26



06.11.2017kilden.nibio.no

Kart fra Kilden
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Fra: Odd-Eirik Steinsvik (ODDEIRIK_STEINSVIK@hotmail.no)
Sendt: 06.11.2017 12:51:56
Til: Kristian Berg
Kopi: 

Emne: Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med ettersøk av sauer
Vedlegg: Kart søkeområde småfe.pdf
Søker med dette om tillatelse til bruk av snøcooter til ettersøk av sauer som ikke er funnet/kommet ned fra
beite.
Observasjoner gjort av andre, fra begynnelsen av oktober, tyder på at de holder til i området rundt
nordkjosfjellet. Det er snakk om 7 villsaulam. De skal normalt gå i flokk, men i og med at vi har fått de
restende dyra (ca 25) ned i tre puljer, tyder det på at de har blitt skremt av rovdyr.

Nå er det så mye snø i fjellet at dyra antageligvis ikke flytter på seg mer enn nødvendig og de er dermed et
lett bytte for rovdyr. I og med at de er lam, og det er så mye snø, er det meget lite sannsynlig at de finner
veien ned. Samtidig er de av natur mer sky for mennesker, og vil holde seg unna bebyggelse og folk.

Pga lite dagslys og stort leteområde er det behov for å bruke snøscooter for å lete effektivt. Hvis de ennå er i
live, vil de etter hvert utmagres og dø sult/rovdyr, så det haster med å finne de.

Håper på en åpen dispensasjon, slik at vi kan mobilisere flere snøscootere i søket. (Det kan jo variere etter
hvem som har tid å bidra.)

Registreringsnummer på min snøscooter er zd2882.

Holder på å innhente tillatelser fra grunneiere.

Legger ved kart over søkeområde.

Mvh Odd Eirik Steinsvik
Storvikveien 990
9151 Storslett
Slettvoll gård, org nr 915179967
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-199 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 08.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 09.11.2017 

 

Søknad om dispensasjon for bruk av ATV til trening av hunder - Tromsø 
villmarkssenter 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1     Dispensasjon ATV – Tromsø villmarkssenter AS 
2 Om dispensasjon for bruk av ATV i forbindelse med hundekjøring, og bruk av snøskuter 

for preparering av hundespannløyper. Veiledning i forbindelse med tidligere 
dispensasjonspraksis i Nordreisa kommune 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til søknad om dispensasjon fra Tromsø villmarkssenter AS for bruk av ATV til trening av 
hunder på barmark.  
 
Søknaden avslås med begrunnelse at kommunen ikke har hjemmel etter Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag eller Nasjonal forskrift til å innvilge søknader for motorkjøretøy som vogn 
til trening av hundespann slik som omsøkt. 
 
For utfyllende informasjon om tolkning av forskriften henvises det til vedlagte skriv fra 
Fylkesmannen i Troms datert 26.04.2016 der de redegjør for kommunens handlingsrom innenfor 
nevnte lovverk: Om dispensasjon for bruk av ATV i forbindelse med hundekjøring, og bruk av 
snøskuter for preparering av hundespannløyper. Veiledning i forbindelse med tidligere 
dispensasjonspraksis i Nordreisa kommune  
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Tromsø villmarkssenter AS 
Omsøkt: Dispensasjon for trening av hunder med bruk av ATV.  
Begrunnelse for søknad: ATV brukes som vogn for å bremse hundene og oppnå best mulig 
trening og sikkerhet for hundene og spannfører. Tromsø villmarkssenter har også 
dyrevelferdshensyn å ta der de er pålagt å trene alle hundene minst 10 timer i uka. 
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Tidligere praksis: Nordreisa kommune har praktisert dispensasjon for bruk av ATV til trening 
av hundespann, og bruk av snøscooter til preparering av treningsspor så langt tilbake som sent 
på 1990-tallet. Dispensasjonene har vært gitt uten at det fra kommunens side har vært oppdaget 
at denne praksisen er i strid med gjeldende lovverk.  
 
Dispensasjonspraksisen opphørte ved svarbrev fra Fylkesmannen i Troms 26.04.2016 på 
henvendelse fra Nordreisa hundekjørerlag ved Geir Wang, datert 17. mars 2016. Wang ber her 
Fylkesmannen vurdere lovligheten på et privatrettslig nivå mellom grunneier og 
hundekjørerlaget hvorvidt de kan trene hunder i beiteområde for sau, samt lovligheten bak 
dispensasjonene.  
 
Direkte utklipp av konklusjon på lovlighetskontrollen fra FM-Troms datert 26.04.2016: 
«Konklusjon 
Det ikke ligger innenfor rammene av nasjonal forskrift § 6 å gi dispensasjon for trening med 
hundespann med kjøretøy. Bruk av snøskuter for å preparere hundespannløyper for 
hundekjøring med slede, utenom enkeltarrangement av sportslig karakter, faller heller ikke 
innenfor rammene av nf § 6, særlig behov. 
Vi ber kommunen om å ta veiledningen til etterretning.» 
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har over lengere periode hatt dispensasjonspraksis i strid med gjeldende 
lovverk ifølge lovlighetskontrollen fra FM-Troms datert 26.04.2016. 
«Om dispensasjon for bruk av ATV i forbindelse med hundekjøring, og bruk av snøskuter for 
preparering av hundespannløyper. Veiledning i forbindelse med tidligere dispensasjonspraksis i 
Nordreisa kommune» 
 
Kommunen har tidligere vektlagt sikkerhetsmomentene for hund og fører dit at det er lite 
forsvarlig å trene trekkhunder i spann større enn seks-spann med bruk av trollvogn eller 
lignende. Hundekjørermiljøet har utviklet seg mye de siste 10 årene med lokale-, nasjonale-, og 
internasjonale konkurranser som målsetninger der det er nødvendig med tidlig treningsstart på 
barmark før oppkjøring inn mot vintersesongen. Kommunen har prøvd å tilrettelegge for et 
positivt miljø innad i kommunen, men det er mange hensyn å ta til ulike interessegrupper. I dette 
arbeidet fra da hundesporten ble introdusert i Nordreisa med et svært begrenset antall kjørere til 
i dag, har antallet hundekjørere økt betydelig og sterke interessekonflikter av privatrettslig 
karakter kommet til syne. I denne prosessen har det vært ønsket økt sikkerhet for at hunder ikke 
slites løs av spannet under kjøring og utgjøre en trussel for småfe på beite, samt økt sikkerhet for 
hundeføreren for å kunne stoppe et større spann. Bruk av ATV som sikkerhetsmoment ble sterkt 
vektlagt og man innvilget dispensasjon etter §6-søknad. 
 
Kommunen har tatt ..Veiledning i forbindelse med tidligere dispensasjonspraksis i Nordreisa 
kommune til etterretning og endret dispensasjonspraksis iht. saksbehandling etter Nasjonal 
forskrift ved denne type søknader. 
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Fra: Einarsen, Gøril (fmtrgei@fylkesmannen.no)
Sendt: 11.10.2017 09:52:57
Til: Kristian Berg
Kopi: 

Emne: VS: Dispensasjon atv - Tromsø villmarkssenter AS
Vedlegg: image002.jpg;image001.png;image002.jpg
Hei!
 
Se saken nedenfor.
 
Vil gjerne få tilsendt vedtaket  ( uansett utfall) når det er ferdig. Jeg har fått forståelse av at hundekjørere kan
trene hunder på grusvei ( som ikke regnes som utmark) , og at eneste grunnen til at de ikke ønsker å benytte
denne er fordi de da må laste opp hunder på bil ?
 
Stemmer det at kommunen vurderer å regulere et område for hundekjøring, der kommunen mener man kan bruke
ATV for å trene hundespann i på traktorveg/kjørespor ( som regnes som utmark)?  Vil i så fall undersøke dette med
Miljødirektoratet.
 
Med vennlig hilsen

Gøril Einarsen
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Miljøvernavdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:   +4777642113
Telefaks:  +4777642139
Mobil:       
E-post:     fmtrgei@fylkesmannen.no
Web:         www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

 

Fra: Jørgensen, Evy 
Sendt: 11. oktober 2017 08:33
Til: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no>
Emne: VS: Dispensasjon atv ‐ Tromsø villmarkssenter AS
 
t.o og føring som kopi i saken.
 
Evy
 

Fra: Tove Sørensen [mailto:tove@villmarkssenter.no] 
Sendt: onsdag 11. oktober 2017 08:25
Til: kristian.berg@nordreisa.kommune.no
Kopi: Jørgensen, Evy <fmtrejo@fylkesmannen.no>; kontrakt@statsskog.no; Torkil Hansen
<torkil@villmarkssenter.no>
Emne: Dispensasjon atv ‐ Tromsø villmarkssenter AS
 
Vi viser til tidligere samtaler og svaret fra Miljødirektoratets  på vår søknad om dispensasjon
vist nedenfor
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Vi søker om dette Nordreisa kommune om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag paragraf 6
som de foregående 15år.
 
Håper på rask behandling av vår søknad

Med vennlig hilsen
Tove Sørensen 
Adm. Dir
Tromsø Villmarkssenter AS
776 96002
913 87456
www.villmarkssenter.no

Den 9. okt. 2017 kl. 14.16 skrev Marit Johanne Birkeland <marit.johanne.birkeland@miljodir.no>:

Hei,
Viser til e‐post under – samt tidligere telefonsamtale.
Jeg vil bare påpeke at Miljødirektoratet ikke har myndighet til å behandle søknader om
dispensasjoner – det er det kommunen som har. Miljødirektorats rolle er å veilede i og fortolke
regelverket for motorferdsel i utmark. I den sammenheng har jeg allerede orientert deg om hva
hvordan vi tidligere har vurdert bruk av ATV i forbindelse med hundekjøring.
 
Til orientering vil vi se på brevet ditt – herunder spørsmålet om hva som gjelder dersom motoren er
defekt, og du skal få en tilbakemelding fra oss. Vil bare med dette avklare at det ikke er vår rolle å ta
stilling til konkrete søknader om dispensasjon. Vi har imidlertid en rolle i å gi generell veiledning til
hvordan lov og forskrift skal forstås.
 
 
<image002.jpg>Med hilsen

Marit Johanne Birkeland
seniorrådgiver, seksjon for friluftsliv

Miljødirektoratet 
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 995 21 514
E‐post: marit.johanne.birkeland@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no ‐ www.miljøstatus.no

 

 
 
 
 

Fra: Tove Sørensen [mailto:tove@villmarkssenter.no] 
Sendt: 9. oktober 2017 12:49
Til: Marit Johanne Birkeland <marit.johanne.birkeland@miljodir.no>
Kopi: Torkil Hansen <torkil@villmarkssenter.no>
Emne: Dispensasjon atv ‐ Tromsø villmarkssenter AS
 
Hei
 
Viser til telefonsamtale om bruk av atv med hundespann i Nordreisa
Vegen vi bruker er gamle grusveier fra krigens dager og leier et lite område av statsskog
Om dere trenger bilder av området kan vi ordne det
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Jfr under brev

Med vennlig hilsen
Tove Sørensen 
Adm. Dir
Tromsø Villmarkssenter AS
776 96002
913 87456
www.villmarkssenter.no
 

 

 
Miljødirektoratet

 

Søknad om dispensasjon fra Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 for
Tromsø Villmarkssenter AS

Tromsø Villmarkssenter AS etablerte gård ved Nedre Holmbo i Nordreisa kommune i
2002 som et ledd i driften og hundeholdet ved Tromsø Villmarkssenter. Tromsø
Villmarssenter driver bedrift med salg at naturbaserte opplevelser , der
kjerneroduktet er hundekjøring og høysesong er vinterhalvåret. Bedriften er i dag
eier og ansvarlig for ca 330 hunder/ Alaska Huskyer. I tråd med Mattilsynets krav –
hjemlet i Lov om dyrevelferd og Mattilsynets retningslinjer for hundehold ‐ skal
Tromsø Villmarkssenter bl.a. påse at hver enkelt hund sikres fysisk aktivitet og fri
bevegelse minst 10 timer i uken hele året igjennom. I tillegg er det kritisk viktig for
bedriften og hundene å være godt forberedt til sesongstart. Innen første snøfall må
hundene være fysisk godt trent for å kunne gjennomføre sledekjøring på en sunn og
riktig måte i vintermånedene. Derfor har gården ved Nedre Holmbo vært base i over
15 år for trening av våre hunder ved Bergskogen i Nordreisa. Treningen har i alle år
foregått ved bruk ATV for sikkerhet og effektivitet. 

Den 2.oktober 2017 ble det rettet en politianmeldelse mot Tromsø Villmarkssenter
med begrunnelse om at denne praksisen bryter med Motorferdselloven § 6.

Tromsø Villmarkssenter søker om dispensasjon fra denne bestemmelsen slik at vi
fortsatt kan trene våre hunder ved bruk av ATV, med følgende begrunnelser:

 

Innarbeidet system over mange år

Da vi startet treningsprogram med ATV for hundene i Nordreisa i 2002 ble
dette godkjent av Nordreisa kommune, og årlig leie for kjøring langs den
gamle etablerte veien ble godkjent av Statsskog. Vi viser til tidligere
søknader (2005, 2010, 2015). Ved 2005 og 2010 varte kontraktene i 5 år, i
2015 var dette endret til varighet i 1 år, som ikke vi dessverre ikke hadde fått
med oss. Vi anser det som urimelig at et innarbeidet system over mange år
som ikke har vært til sjenanse for noen, brått skal bortfalle. 
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Sikkerhet og effektivitet for hundene 

I tidligere søknader er det godkjent med bruk av ATV ved trening av
hundene. Dette er begrunnet med at sikkerheten er større ved bruk av ATV
istedet for vogn uten motor. Motor blir brukt de første 3 km for å kunne
anvende motorbrems og på den måten tilpasse farten og sikre at ingen
hunder skades inntil de er inne i riktig fart og rytme. I tillegg er det ekstra
vekt i motor, som gjør at vi kan holde igjen hundespannet og det gir mer
effektiv trening.

Vogn uten motor, á la Troll vogn er ikke trygt å bruke fordi vekten på vognen
er for lett og bremsene er dårlige, som innebærer at vi ikke klarer å holde
igjen hundespannet. Innenfor fagmiljøet er det ikke ansett som trygt å trene
mer enn 8 hunder på en Trollvogn, da vognen blir for lett og skjør. Vi har ved
2 tilfeller denne høsten hjulpet andre hunderkjørere med 8 spann og
Trollvogn, som har mistet hjul og bremser på vogn.

 

Konsekvenser ved bortfall av treningsmulighet med ATV

Tromsø Villmarkssenter har hatt kontakt med Tromsø kommune (Kristian
Berg), Fylkesmann(Bård Magne Pedersen) og Miljødirektoratet (Marit
Johanne Birkelund) for å legge fram saken og vurdere løsninger.

Det er ikke mulig å forflytte alle hunder daglig for trening ved grusvei i
Nordreisa, avstandene er for store i forhold til antall hunder, og underlaget
langt fra ideelt. Det er heller ikke ønskelig for nabolaget rundt grusveiene at
Tromsø Villmarkssenter forflytter ‐ og setter hunder på stakeout
/igjensettings‐wire under trening, fordi det er mye hundeglam og bråk ved
oppstalling og inn/utflytting av hunder.

Ved bruk av ATV med motor som er demontert, så blir ATV for lett til å kunne
trene et fullt hundespann (16 i spannet) – den havner under samme kategori
som Trollvogn.

Det er åpenbart at situasjonen for Tromsø Villmarkssenter som dyreholder
og bedrift vil bli svært vanskelig dersom dagens løsning ikke kan aksepteres.

 

I denne forbindelse retter vi et spørsmål til Miljødirektoratet: Hvis ATV har defekt
motor, kan den da brukes ved trening av hundene som ballast for å effektivisere og
sikre treingen? 

 

Vi håper på en positiv behandling av vår søknad om dispensasjon. Vi er også i
kontakt med Klima‐ og miljødepartementet om vår sak med tanke på fremtidig
løsning. 

Vi antar at behandling av dispensasjon kan ta noe tid, og vi har en meget vanskelig
situasjon med tanke på oppkjøringen til vintersesongen som er like om hjørnet. Vi
tillater oss derfor å be dere vurdere muligheten for en midlertidig godkjenning om å
fortsette dagens praksis, inntil  søknad om dispensasjon er ferdig behandlet.
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Kvaløya, 8.september 2017

 

Vennlig hilsen

Tromsø Villmarkssenter

 

Tove Sørensen

Daglig leder

 

 Torkil Hansen

 Styreleder
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Gøril Einarsen

TelefonVår datoVår tef.Arkivkode
77 64 21 1326.04.20162016/2127 - 3432.0

Deres datoDeres ref.
17.03.2016

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Om dispensasjon for bruk av ATV i forbindelse med hundekjøring, og bruk
av snøskuter for preparering av hundespannløyper. Veiledning i forbindelse
med tidligere dispensasjonspraksis i Nordreisa kommune.

Vi viser til brev til Fylkesmannen fra Nordreisa hundekjørerlag ved Geir Wang, datert 17.
mars 2016, der det vises til en tvist mellom beiteberettigede i Kjellerskogen og
hundekjørerlaget angående trening på barmark med hundespann. Det står i brevet at
hundekjørerlaget trener med ATV og vogn. Videre sier Wang at dispensasjoner fra
kommunen er i orden. Wang viser til at det i flere år har vært konflikt med ulike brukere og
knyttet til hundekjøring i Nordreisa, spesielt i Reisasalen høst og vinter. Wang ber om at
Fylkesmannen engasjerer seg i saken. Wang viser til at saken berører mange hensyn, både
miljøvern i forhold til rnotorferdsel, friluftsliv, slitasje på natur m.m., samt næringshensyn
som berører landbruksvirksomhet med beiterettigheter og bruk av Reisadalen.

Kommentar til tvist mellom beiteberettigede og hundekjørerlaget
Fylkesmannen ser at en konflikt mellom beiteberettigede i Kjellerskogen og hundekjørerlaget
angående trening på barmark kan være en utfordring, men oppfatter at dette i stor grad er en
konflikt av privatrettslig karakter. Det berører også flere andre myndighetsområder enn det
miljøvernavdelingen v/ Fylkesmannen arbeider med. Fylkesmannen ønsker i utgangspunktet
at slike saker løses på lokalt nivå.

Vi ønsker imidlertid å gi veiledning i forbindelse med motorferdsel i utmark og
dispensasjoner for bruk av ATV og vogn for hundekjøring på barmark. Vi vil samtidig si noe
om dispensasjon for bruk av snøskuter for å preparere hundespannløyper. Fylkesmannen vil
komme tilbake med en vurdering av saken i forhold til friluftsliv, biologisk mangfold og
landbruksvirksomhet med beiterettigheter i et eget brev.

Fylkesmannens veiledning om dispensasjon for bruk av ATV i forbindelser med
hundekjøring, samt bruk av snøskuter for preparering av hundespannløyper

Av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 3 følger det at motor-
ferdsel i utmark ikke er tillatt med mindre noe annet er bestemt i eller i medhold av loven.
Tilsvarende fremgår det av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vann § 1 første ledd at motorferdsel i utmark bare kan skje i samsvar med forskriften.
Omsøkte kjøring regnes som motorferdsel i utmark, og er dermed ikke tillat med mindre noen
annet er bestemt i eller i medhold av motorferdselloven, jf. motorferdselloven § 3.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Loven og forskriften åpner for flere nytteformål der motorferdsel er tillatt. Kjøring kan da
skje uten at det er nødvendig å søke om tillatelse. All kjøring skal skje aktsomt og
hensynsfullt. Anerkjente nytteformål er listet opp i § 4 i motorferdselloven om tillatelser med
hjemmel direkte i loven, i nasjonal forskrift § 2 om hva motorkjøretøy på bar mark utenfor
veg kan brukes til, og § 3 om hva motorkjøretøy på vinterføre kan brukes til.

Bruk av ATV på barmark eller bruk av snøskuter for å preparere hundespannløyper faller ikke
inn under motorferdselloven § 4, eller nasjonal forskrift § 2 eller § 3, og kan dermed ikke
tillates direkte i medhold av loven/forskriften. Dispensasjon for bruk av ATV på barmark,
eller bruk av snøskuter for å preparere hundespannløyper, må vurderes etter nasjonal forskrift
§ 6.

Etter nasjonal forskrift § 6 kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring utover
§§ 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og
som ikke kan dekkes på annet 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.

For at kommunen skal kmme gi tillatelse må alle disse betingelsene være oppfylt;
Søkeren må påvise et særlig behov
Behovet må ikke knyttes til turkjøring
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere

motorferdselen til et minimum

Hva som er unntakstilfeller, særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan
dekkes på annen måte, er en skjønnsrnessig vurdering. I vurderingen må lokale forhold kunne
spille inn, men likevel slik at bestemmelsens strenghet ivaretas. I rundskriv T —1/96 sies det
at ved vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" vil være av betydning om kjøringen
er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er
formålet med transporten som er avgjørende.

I 2008 ba Fylkesmannen i Finnmark Miljødirektoratet om en avklaring på om hundekjøring
på barmark, med bruk av ulike typer vogner og kjøretøy som "slepefartøy", omfattes av
motorferdselloven. De spurte Miljødirektoratet om det var hjemmel etter § 6 for å gi
dispensasjon til trening med ATV. I e-post fra Miljødirektoratet, datert oktober 2008 vises det
til nf § 6 og at denne skal tolkes strengt. Miljødirektoratet skrev: «Etter nasjonal forskrift § 6
kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig
behov som ikke kan dekkes på annen måte.

I Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 presiseres det i kommentarene til nasjonal
forskrift § 6 at dispensasjonsbestemmelsen gjelder unntakstilfeller og at den skal tolkes
strengt. Videre heter det at praksisen skal være spesielt restriktiv for tillatelser til
barmarkskjøring slik som her. Det er særlig viktig å søke å begrense bruk av kjøretøyer på
barmark for å unngå slitasje og skader på terrenget ved at belter og hjul etterlater seg merker
og sår i naturen. I visse naturtyper som for eksempel myr, våtmark, sparsom og sentvoksende
vegetasjon kan sporene etter motorkjøretøyer bli permanente eller meget langvarige.
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Forskriftens § 6 skal derfor praktiseres enda strengere for barmarkskjøring enn for kjøring
på vinterføre.

For at tillatelse skal kunne gis, så må søkeren ha et særlig behov. Her vil det være av
betydning om kjøringen er nødvendig og har et akseptert nytteformål. Videre så må ikke
behovet knytte seg til turkjøring. DN mener det er tvilsomt at hundekjøring med ATV oppffiler
disse kravene. Videre er det et kTav at behovet ikke må kunne dekkes på annen måte.

Hundekjøring med ATV oppffiler ikke disse kravene, ettersom behovet for trening kan dekkes
på annen måte gjennom kjøring langs vei eller uten motorisert kjøretøy. Behovet for transport
skal også vurderes opp mot mulige skader og ulemper for natur og mennesker iforhold til et
mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Videre bemerkes det at åpning for en slik
type kjøring vil gjøre kontroll og oppsyn meget vanskelig. På bakgrunn av det ovenstående er
DN av den oppfatning at nasjonal forskrift § 6 ikke gir hjemmel for å dispensere for
hundekjøring med ATV.

Det fremgår som du nevnte på telefon av samme forskrift at det vil kunne gis tillatelse til
vinterpreparering av hundespannløyper i visse tilfellei etter et konkret skjønn innenfor de
rammer nasjonal forskrift § 6 setter. Preparering av hundespannløyper iforbindelse med
enkeltarrangement er nevnt som eksempel. Det er iforskrften vist til enkeltstående
arrangement på vinteiføre. Trening av hundespann på barmark med ATV kan etter DNs syn
ikke sammenlignes med dette.»

Dette innebærer at det ikke ligger innenfor rammene av nasjonal forskrift § 6 å gi
dispensasjon for trening med hundespann med kjøretøy.

Fylkesmannen har forstått at hundekjøringslaget og andre også har fått dispensasjon fra
kommunen, for bruk av snøskuter for preparering av hundespannløyper. Dispensasjonene er
knyttet til ukentlig trening for hundekjørerrniljøet, samt enkelte hundespannturer der en
frakter turister.

Rundskriv T-1/96 sier dette om preparering av hundespannløyper: «Når det gjelder
snøscooterpreparering av hundespannløyper, har Miljøverndepartementet lagt til grunn at
snøscooterpreparering av turistløyper bare for hundespann/hundesleder ikke vil være tillatt.

Det innebærer imidlertid ikke at all oppkjøring av hundespannspor vil være ulovlig. Etter
forskriftens § 3første ledd bokstav e kan motorkjøretøy på vinterføre nyttes til "opparbeiding
og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det
foretas av kommuner, njelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter". I disse løypene vil
det også kunne kjøres med hundespann. Videre vil det kunne gis tillatelse til preparering av
hundespannløyper etter nasjonal forskrift § 6 i visse tilfeller, etter et konkret skjønn innenfor
de rammer § 6 setter. Det vil feks. kunne være innenfor lovens rammer å gi tillatelse til
oppkjøring av hundespannløyper som skal brukes i samband med handikapkjøring.

Departementet antar også at det vil kunne gis tillatelse til preparering av slike løyper i
samband med hundespannkjøring i idrettslig sammenheng, feks. enkeltarrangementer av
sportslig karakter.»
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Konklusjon
Det ikke ligger innenfor rammene av nasjonal forskrift § 6 å gi dispensasjon for trening med
hundespann med kjøretøy. Bruk av snøskuter for å preparere hundespannløyper for
hundekjøring med slede, utenom enkeltarrangement av sportslig karakter, faller heller ikke
innenfor rammene av nf § 6, særlig behov.

Vi ber kommunen om å ta veiledningen til etterretning.

Med hilsen

Evy Jørgensen
miljøverndirektør

Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi: Nordreisa Hundekjørerlag v/ Geir Wang, Myrslettveien 46, 9151 Storslett.
Statskog SF, pb 63 Sentrum, 7801 Namsos
Fjelltjenesten Statskog, 9151 Storslett
Nordreisa lensmannskontor, Pb 32, 9151 Storslett
Fylkesmannens landbruksavdeling, her

39



 

Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-200 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 08.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 09.11.2017 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag §6 - 
Straumfjordeidet vannverk 

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

jf. § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjoner for kjøring i utmark § 6 
2 Kart Straumfjordeidet vannverk 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til motorferdsel i utmark og islagte vassdrag, jf. forskriftens § 6 og 
innvilger søknad om dispensasjon fra Geir Wang Straumfjordeidet vannverk for bruk av fire 
snøscootere med kjelke fra Myrslett til vannverket på gnr 6 bnr 3. Dispensasjonen gjelder på 
snødekt mark til 04.05 til og med 01.05 hvert år til og med 2019. Samlet antall turer pr år er 2-5 
turer. 
Søknadsperioden er på fire år fra vedtaksdato, men avkortes mot omsøkt til utgangen av 
valgperioden. 
Dispensasjon begrunnes med kjøring i drift av privat vannverk. 
 
Følgende vilkår settes: 

 Dispensasjonen gjelder fra 10.11 til og med 01.05, hvert år til og med 2019  
 Gjelder transport med snøscooter og kjelke på snødekt mark. 
 Dispensasjonen gjelder for Geir Wang og Glen Jensen som omsøkt. 
 Fra Løken skal trase følge skogsbilvei trasé. 
 Under transport må fører ha med seg: 

o Dispensasjonen 
o Kart som viser kjøretrase og eiendomsgrenser 
o Samtykke fra grunneiere 

 
Dersom vilkårene ikke overholdes vil dispensasjonsutvalget trekke tillatelsen tilbake. 
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All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Straumfjordeidet vannverk/Geir Wang søker om dispensasjon for 2 snøscooterførere for 
tilsyn og vedlikehold av vannverk på vinterstid. 
Det søkes her om dispensasjon med bakgrunn i motorferdselloven, forskrift om bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jf. § 6. Søknaden omfatter drift og vedlikehold av 
vannverk på Straumfjordeidet. Søknaden knyttes ikke til turkjøring. 
Søknadsperiode: 10.11-01.05 og for 4 år 
Antall turer det søkes om: 2-5 turer årlig. 

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 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum 
 
Vurdering etter Motorferdselloven §6; 
Søkeren har påvist et behov som er akseptert nytteformål og knytter seg ikke til turkjøring. 
Kjøringen har som formål; tilsyn og vedlikehold av Straumfjordeidet vannverk. Kjøringen skal 
følge trase i henhold til kart. 
Søknaden omfatter strekningen; Myrslett, over E6, følger gammel kjørevei og går så inn på ny 
traktorvei fra Løken til demning. Kjøringen skal foregå etter egen sikkerhet og vurdering og skal 
ikke medføre skader i terrenget. 
 
Naturmangfoldloven; 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. 
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: 
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 
rimelige. 
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I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
Dette vil si at vedtak som fattes skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 og vurderingen 
skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert. 
 
Kunnskapsgrunnlag- Naturmangfoldloven§ 8 
Den omsøkte kjøretraseen er en allerede etablert eldre ferdselsåre som er søkt opp i 
Artsdatabanken og på miljostatus.no, som er nasjonale kunnskapskilder for biologsk mangfold. 
På den omsøkte traseen eller i området ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene: sårbar, nær 
truet, sterkt truet eller kritisk truet, det er heller ikke registrert sårbare naturtyper på den omsøkte 
traseen som vil bli berørt av virksomhetens kjøring på snødekt fastmark. 
Når det gjelder annet dyreliv, planteliv og geologiske forekomster vurderer 
dispensasjonsutvalget 
ut fra erfaringsbasert kunnskap at transport på snødekt fastmark i begrenset omfang medfører 
liten risiko for skade på disse verdiene. 
Ut fra en helhetsvurdering av transportbehovet vurderer dispensasjonsutvalget at den aktuelle 
transporten ikke kommer i konflikt med de prinsippene som skal vurderes. 
Dispensasjonsutvalget 
kan heller ikke se at søknaden kommer i konflikt med hovedformålet i det som 
naturmangfoldloven skal verne om. 
 
Føre-var-prinsippet – Naturmangfoldloven § 9 
Dispensasjonsutvalget vurderer at en har nødvendig kunnskap for å ta stilling 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 kjøring i 
utmark, men at virkningen av alle tillatelser som gis i utmark skal vurderes samlet. 
Dispensasjonsutvalget har vurdert Grendelagets søknad om en dags kjøring og i henhold til 
søknad på 2-5 turer, forventes det at transporten planlegges slik at all nødvendig transport kan 
gjennomføres med så liten innvirkning for naturmiljøet som mulig. 
Vilkåret om at kjøringen skal begrenses til et minimum innebærer at transporten skal uføres på 
mest mulig rasjonelt grunnlag. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver – Naturmangfoldloven § 11 
Dispensasjonsutvalget vurderer at transport og uttak av trevirke i tråd med vilkårene i denne 
tillatelsen ikke vil føre til miljøforringelse innenfor Reisa nasjonalpark. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – Naturmangfoldloven § 12 
Vilkårene for dispensasjonen tillater kun kjøring til og med 04.05 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 
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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: A28A2V

Registrert dato: 16.10.2017 08:47:40

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

971404795
Foretak/lag/forening

Straumfjordeidet vannverk
Adresse

Myrslettveien 46
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

92056521
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Geir
Etternavn

wang
Adresse

myrslettvein 46
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

92056521
E-post

gwgeirwang63@gmail.com
Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Glenn jensen 91783658 

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Snøscooter
Registreringsnummer
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 2

 
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

10.11.2017 01.05.2018 2- 5 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

4

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

tilsyn og evt reparasjon  reservoar vannverket

Behov for ledsager
¤ Nei

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

Kjøring fra Myrslettveien til reservoar vannverk Baiskielva.   Siste disp gikk ut 2015, se kartskisse der

Grunneier(ne)s navn

Steffen Vang Bakkland 
Kjell Løken 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

se forrige dispensasjon
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