
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset 
Dato: 29.01.2018 
Tidspunkt: 09:00 

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

 Arkivsaknr:       2016/218-219 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 05.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/18 Nordreisa dispensasjonsutvalg 29.01.2018 

 

Søknad om motorferdsel i utmark - Skredkurs 

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

jfr. §6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Who I am 
2 Nordreisa 
3 Nordreisa kommune 
4 Nordreisa 1 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til søknad om motorferdsel i utmark med tema skredkurs og kjøreteknikk i forbindelse 
med sikkerhet ved frikjøring. Søknaden behandles etter nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jf. §6. 
 
Søknaden avslås med begrunnelse at det ikke er hjemmel i nasjonal forskrift §6 for omsøkte 
motorferdsel i utmark til å kunne innvilge søknaden da behovet kan dekkes på annen måte. 
Utfyllende begrunnelse er utredet under Vurdering. 
  
Søknader uten hjemmel i lovverket vurderes ikke opp mot naturmangfoldloven og sendes ikke 
på høring reindriftsforvaltningen eller andre parter med bakgrunn av at motorferdselen ikke kan 
innvilges etter nasjonal forskrift §6. 
 
Omsøkte motorferdsel innstilles til avslag, eventuell klage vil bil behandlet etter 
naturmangfoldloven og sendes på høring. 
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Saksopplysninger 
Hans Josefsen søker på vegne av Wille Rajala (Ride Rasmussen Style Europe Mountain Riding) 
om dispensasjon fra Nasjonal forskrift §6 - tillatelse ved særlig behov, med skredkurs som 
formål. 
 
De skriver i sin søknad: 
Søknad om skuterkjøring I forbindelse med skredkurs. 

Søker fritak fra §6 nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy I utmark og islagte vassdrag. 
Områder som ønskes å bruke er 1942-29/1 
Avhengi av snøforhold ønskes kurset bli holdt I uke 12-13 2018 
kurset vil på gå I 2 dager med grupper på 18 stykk. Område kurset skal være må befares I forkant. 
 
Kursetsinhold: 
• Snøsikkerhet, riktig kjøreteknikk og ansvarlig oppførsel i naturen, disse tre temaene er de vi lærer for hver 
gruppe, i alle steder vi opererer. 
• I Norge er behovet for sikkerhetssikkerhet, søk og redning i tilfelle ulykke og riktig kjøreteknikk som i tilfelle 
uhell, forholdene kan forandres i stor grad, og veien kan være svært utfordrende. 
 
Metode 
• Vi opererer på begge måter, teori på klasserommene, som også kan være delvis ute og praktisere lærer / 
undervisede deler i feltet. 
• For undervisning bruker vi vanligvis videoer, opplæringshåndbøker og svar / spørsmålsmetode. 
• Feltopplæring består av forhåndsbestemt praksis på virkelige forhold og fungerer også på små grupper 
hvor elevene opplever sine studier i virkelige forhold. 
 
Ansvar: 
• Alle som signerer til rideklinikken må signere ansvarsfraskrivelsen der de forstår at de forsøker på eget 
ansvar. 
• Arrangøren, (meg), sørg for at forholdene er trygge og sette regler for området og hvordan undervisningen 
skal gjøres, men til slutt hvis noen ikke følger reglene, har vi ikke mye å gjøre! 
• Også i tilfelle av for store, plutselige snøfall osv., Er det situasjonene som kan skje, men også på den måten 
er disse situasjonene vi prøver å lære å unngå, og også hva du skal gjøre i tilfelle av ulykke 
 
Område 
• Alle rytterleirer kontrolleres nøye av arrangøren når det gjelder området i bruk i forhold til oppførselen. 
• Undervisning og feltopplæring skjer bare i de markerte områdene. 
• Mulig reise til treningsområdet går bare på ett spor og i tilfelle hus / hytter på vei bruker alle ekstrem 
forsiktighet for ikke å forstyrre lokale innbyggere mer enn nødvendig. 
• Under feltopplæringen prøver vi å unngå å skade trær og busker mer enn nødvendig 
• Behovet for tanking, oljing, osv. Er ikke nødvendig på noen av treningsområdene disse operasjonene vil 
strengt skje bare på det merkede parkeringsområdet 
 
Håper på snar tilbakemelding. 
 
Vennlig hilsen 
Hans Josefsen 
 
Omsøkt område er hele 1942-29/1 som utgjør 2223,3 km2. Arealet inkluderer verneområdene 
Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci, Ráisduottarháldi landskapsvernområde og 
Jav'reoaivit naturreservat.  
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Eventuell dispensasjon i nevnte verneområder må søkes særskilt hos Nasjonalparkstyret. 
 
Nordreisa kommune behandler normalt ikke søknad etter motorferdselloven for verneområdene 
før det foreligger vedtak fattet av Nasjonalparkstyret. I unntakstilfeller kan søknader tas til 
behandling i dispensasjonsutvalget før det fattes vedtak etter verneforskriftene. Verneområdene 
tas her inn i den generelle behandlingen, uten å nevnes spesielt da man etter nasjonal forskrift - 
§6, ikke har dispensasjonsmulighet til omsøkte motorferdsel. 
 

 
 

Vurdering 
Det søkes etter nasjonal forskrift §6 - tillatelse ved særlig behov. §6 skal behandles restriktivt 
der §1 - Formålsparagrafen legges som grunnlag for saksbehandlingen. 
Formålsparagrafen sier følgende: 

Lovens utgangspunkt og formål  
Etter motorferdsellovens § 1 er formålet med loven "ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å 
regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet(*)og 
fremme trivselen." Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet "naturmiljø" skal forstås i 
videste betydning. Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre 
miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Formuleringen "fremme trivselen" 
innebærer at loven også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og 
naturopplevelser. 
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Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, 
jf. § 3 – med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Loven tar 
imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den 
unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dessuten bidrar regelverket til at 
de transporter som er tillatt, foregår til minst mulig skade og ulempe.   
 
(*) Derav har;... «..begrepet "naturmiljø" skal forstås i videste betydning. Det omfatter både 
naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, 
landskap, stillhet og ro. Formuleringen "fremme trivselen" innebærer at loven også tar sikte på 
å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser»;... naturmangfold eget rettsvern 
gjennom Naturmangfoldloven LOV-2009-06-19-100.  
NML er ikke en vedtakslov, men jf. §7: 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 innebærer at NML skal vurderes i all offentlig forvaltning som berører natur 
som fastsettes i formålsparagrafen: § 1.(lovens formål) 
Lovens formål er at naturen med 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. 

Omsøkte motorferdsel skal vurderes etter lovverket som setter rammene for Nf §6 der søker skal 
påvise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring eller kan dekkes på annen måte og 
behovet skal vurderes. 
 
§ 6 - særlig behov 
Forskriften er ikke utfyllende men innehar et visst skjønnsrom for hva som er innenfor der det 
kan være behov for motorisert transport. Etter forskriftens § 6 kan kommunestyret i 
unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter 
seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til 
"særlig behov" og til at behovet ikke skal kunne dekkes på en annen måte.  
 
Lovens vilkår  
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.  
 
Søknaden knyttes til behov for skredkurs og kjøreteknikk i bratte arealer der det ikke er 
tilrettelagt for trafikk med snøscooter, slik som i offentlig godkjent løypenett. Dette innebærer at 
man ved eventuell dispensasjon lovliggjør ferdsel som strider mot formålsparagrafen til 
forskriften. Dagens praksis tilstreber å kanalisere motorferdsel for rekreasjonskjøring til 
godkjente rekreasjonsløyper fastsatt av den enkelte kommune. Bakgrunnen for offentlig 
løypenett (rekreasjonsløyper og isfiskeløyper) er at man i all hovedsak skal dekke 
rekreasjonsbehovet til motorisert friluftsliv, og muligheten til å benytte fjell og vidde ved å 
tilrettelegge sikrest mulig traseer med ferdselssoner der man kan stoppe og raste inntil 300m fra 
løypa. Dette innebærer også at løypene skal legges i traseer som ikke er skredutsatt.   
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Hva som er "unntakstilfeller", "særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring" og "som ikke 
kan dekkes på annen måte" beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. Ved 
skjønnsvurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens 
strenghet ivaretas.  

Søknaden begrunnes med skredkurs der Wille Rajala (Ride Rasmussen Style Europe Mountain 
Riding) skriver i sin søknad at de har fokus på snøsikkerhet, riktig kjøreteknikk og ansvarlig 
oppførsel i naturen. Jf. søknad og nettside legges her opp til skredkurs med sikkerhet for 
frikjøring med snøscooter. Det er nok et reelt behov for snø- og snøskred kompetanse til de som 
kjører med frikjøring som rekreasjonsformål, men det er ikke innenfor lovverket å tilrettelegge 
for denne type motorferdsel da behovet etter søknaden kan dekkes på annen måte. 

Når det gjelder skredkurs henvises det til Norsk redningstjeneste sin modul for snø og 
skredopplæring der behovet vil bli dekt med kurs via deres faginstanser. Det har ikke lyktes å 
finne dokumentasjon for hvilken modul det her jobbes etter eller om den oppfyller 
undervisningskravene til redningstjenesten som er grunnlaget for kurs i regi av Rødekors 
hjelpekorps, Norsk Folkehjelp m.m. Når det gjelder turkjøring kan ikke selve søknaden knyttes 
til rekreasjonskjøring, men bakenforliggende formål er tilrettelegging for sikkerhet ved 
frikjøring som rekreasjonskjøring og sportslig karakter. Som tidligere nevnt er det nok isolert 
sett et reelt behov for skredkurs for miljøer som driver med frikjøring. Om man vil i finne 
egnede lokaliteter for slike kurs kan finne disse langs offentlig løypenett der man har alle 
forhold på en relativt kort strekning (eksempelvis Røyelløypa). Her finner man tilstrekkelig 
stigningsforhold, ulik snøskala og fjell med de mest kjente skredfaremomentene innen norsk 
natur.   

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. Det er derfor ikke 
avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett 
dekker et reelt og nødvendig behov.  

Tillatelse kan bare gis dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Dette innebærer f.eks. at 
i Finnmark og Nord-Troms hvor det er særordninger med rekreasjonsløyper, jf. lovens § 5 og 
forskriftens § 4, kan det ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for transport kan 
dekkes ved at disse løypene benyttes. Man vil her henvise omsøkt motorferdsel i forbindelse til 
skredkurs til ordinært løypenett med de bruksreglene som omfattes av hver enkelt løype.  

Når det gjelder kjøreteknikk henvises det til regulert område for flerbrukssenteret der man kan 
drive motorsport. 

     

Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 

NML §8 - §12 tas ikke til vurdering da det ikke er hjemmel i Nasjonal forskrift §6 for å innvilge 
omsøkte motorferdsel. NML vil bli tatt til vurdering ved eventuell klage 
 
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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MASTER OF TURNS 
I am professional snowmobile and avalanche 
guide. I have more than 30 years experience 

of the life at  the snow covered mountains.  

My role is to make people better riders and 
teach them about the snow safety. I operate 

globally but my main focus is in Nordic 
countries and south part of Europe.  

My customers are individuals and groups as 
well authorities and companies. I am highly 
educated, serious and secured on my work.  

Lets make some turns together! 

Mr. Turns
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Dear Nordreisa kommune, 

I am presenting visually effective motorised wintersport - mountain snowmobiling, where you 
ride on the deep snow like skiers/boarders. 

I life in Arctic Circle, Finland where the only european snowmobile factory from is also located. 
I am ambassador for Ski-Doo snowmobiles.  

I am professional snowmobile teacher and avalanche instructor. 

I ride on the most exotic mountains on the planet, besides Scandinavia also in North America 
(USA & Canada) also Turkey, Greece, Italy, Chile etc.  

I am globally one of the handful who do this full time, only one in Europe. I am also 
the right hand of legendary Bret Rasmussen from USA 

I am educating individuals and authorities for snow safety and correct riding techniques.  

Would you be interested to collaborate with us in March 2018? 

• we would like to visit your area and educate the snowmobile community there for respectful 
behaviour  
• even it’s forbidden to ride outside the market tracks, we all know it unfortunately happens 
that snowmobiles go to forbidden areas too 
• these unmarked areas usually consist high danger of avalanche and other dangers 
• our mission is to make people aware these dangers and trying to avoid not going there  
• also the education for protecting themselves as well the other people agains avalanche 
situation is still better option than not knowing how to save lives 
• the results for our work have been very positive and riders who participate start to 
understand the dangers of the nature better 
• the possibility to experience this kind of education under permission and strict supervision 
helps to get the message thru the community 
• we do also offer our education for the authorities like police, military and rescue teams 
• our mission is to save lives and give tools how to operate in case of accident 
• we visited spring (March 2017) in Oksfjordbotten (Oksfjord) area with very positive feedback 
form the participants as well the people from the community 

Best regards 

Wille Rajala, CEO 
Ride Rasmussen Style Europe   
Tel: +358 40 504 8008 
europe@riderasmussenstyle.com

www.riderasmussenstyle.com

instagram.com/masterofturns
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Hans Josefsen v/Wille Rajala                                                                                                     dato 11.12.2017 
Stajordveien 104 
Burfjord 9161 
 
 
Nordreisa Kommune v/Kristian Berg 
Sentrum 17 
9156 Storslett 
 

Søknad om skuterkjøring I forbindelse med skredkurs. 

Søker fritak fra §6 nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy I utmark og islagte vassdrag. 
Områder som ønskes å bruke er 1942-29/1 
Avhengi av snøforhold ønskes kurset bli holdt I uke 12-13 2018 
kurset vil på gå I 2 dager med grupper på 18 stykk. Område kurset skal være må befares I forkant. 
 
Kursetsinhold: 
• Snøsikkerhet, riktig kjøreteknikk og ansvarlig oppførsel i naturen, disse tre temaene er de vi lærer for 
hver gruppe, i alle steder vi opererer. 
• I Norge er behovet for sikkerhetssikkerhet, søk og redning i tilfelle ulykke og riktig kjøreteknikk som i 
tilfelle uhell, forholdene kan forandres i stor grad, og veien kan være svært utfordrende. 
 
Metode 
• Vi opererer på begge måter, teori på klasserommene, som også kan være delvis ute og praktisere lærer / 
undervisede deler i feltet. 
• For undervisning bruker vi vanligvis videoer, opplæringshåndbøker og svar / spørsmålsmetode. 
• Feltopplæring består av forhåndsbestemt praksis på virkelige forhold og fungerer også på små grupper 
hvor elevene opplever sine studier i virkelige forhold. 
 
Ansvar: 
• Alle som signerer til rideklinikken må signere ansvarsfraskrivelsen der de forstår at de forsøker på eget 
ansvar. 
• Arrangøren, (meg), sørg for at forholdene er trygge og sette regler for området og hvordan 
undervisningen skal gjøres, men til slutt hvis noen ikke følger reglene, har vi ikke mye å gjøre! 
• Også i tilfelle av for store, plutselige snøfall osv., Er det situasjonene som kan skje, men også på den 
måten er disse situasjonene vi prøver å lære å unngå, og også hva du skal gjøre i tilfelle av ulykke 
 
Område 
• Alle rytterleirer kontrolleres nøye av arrangøren når det gjelder området i bruk i forhold til oppførselen. 
• Undervisning og feltopplæring skjer bare i de markerte områdene. 
• Mulig reise til treningsområdet går bare på ett spor og i tilfelle hus / hytter på vei bruker alle ekstrem 
forsiktighet for ikke å forstyrre lokale innbyggere mer enn nødvendig. 
• Under feltopplæringen prøver vi å unngå å skade trær og busker mer enn nødvendig 
• Behovet for tanking, oljing, osv. Er ikke nødvendig på noen av treningsområdene disse operasjonene vil 
strengt skje bare på det merkede parkeringsområdet 
 
Håper på snar tilbakemelding. 
 
Vennlig hilsen 
Hans Josefsen 
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Fra: Hans A Josefsen (hansjosefsen@hotmail.com)
Sendt: 11.12.2017 21:25:16
Til: Kristian Berg
Kopi: 

Emne: Søknad om skredkurs
Vedlegg: Nordreisa 1.pdf;Nordreisa kommune.docx;Nordreisa.pdf;Who I am.pdf
Hei
Vedlagt ligger dokumenter for søknad til skredkurs.
 
Hilsen
Hans Josefsen
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-222 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 23.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/18 Nordreisa dispensasjonsutvalg 29.01.2018 

 

Søknad om motorferdsel i utmark - Drift av driftsbygning 

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

jfr. §6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 Kart 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til søknad om motorferdsel i utmark etter nasjonal forskrift (NF.) §6. Det søkes om 
dispensasjon for transportavstanden fra gården til søker og til driftsbygning/skogskoye for stell 
og vedlikehold i næringsøyemed. Søker har tidligere valgperiode søkt og fått innvilget 
dispensasjon for tilsvarende ferdsel for avløser.  
 
Søknad innvilges med følgende vilkår: 

 Dispensasjons varighet 25.01.2018 – 04.05.2018 og 01.11.2018 – 04.05.2019  
 Dispensasjon gis for inntil 10 - ti turer hver sesong (tur/retur regnes som en tur) 
 Tillatelse fra berørte grunneiere skal innhentes før transport tiltar. 
o Under transport skal følgende være med og ved eventuell kontroll forevises:  

o Gyldig vedtak om dispensasjonen fra motorferdselloven, nf. §6.  
o Kart/beskrivelse over løypetrase  
o Kjørebok i utfylt tilstand  

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

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

 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser.  
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Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.  
 
Den som fortsettelig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i  
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
Kjørebok: (Utfylles med penn før transport starter) 
Tur/Periode 25.01.2018 – 04.05.2018 01.11.2018 – 04.05.2019 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Anton Sandmo for avløser: Miriam Stenvoll. 
Formål: Det søkes om transport for avløser fra gårdsbruk til skogskoye i næring. 
Omsøkt periode: 01.11.2017 – 05.05.2019. 
Antall turer: Omsøkt mer enn 30 
Søker for 2 år. 
Ferdelsområde, se vedlagt kart. Traseen har flere ferdselsveier som begrunnes med ulike føre og 
isforhold, dette varierer fra år til år alt etter elvas hovedløp og straumforhold ved utgravninger 
etter hver vårflom. Elva er i stadig endring i dette området og det er vanskelig å forutsi hvor isen 
vil være trygg fra år-til-år. 
Sandmo har tidligere hatt tilsvarende dispensasjon for tidligere avløser og trenger nå en ny 
dispensasjon for ny avløser til samme formål. 

Vurdering 
Motorferdselloven  
Søknaden behandles etter Nasjonal forskrift § 6 der kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi  
dispensasjon.  
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Søkeren påviser et særlig behov som tilligger avløser i regi av gårdsdrifta. Normalr har slik drift 
direktehjemmel, men søker ville allikevel at søknaden behandles etter §6. 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  
 
Omsøkte transport er person-, og utstyrs- transport i regi av gårdsavløser fra fast bosted til 
skogskoye i næring, ettersom det er regne som driftsbygning da den er i helårsdrift. Dispensasjon 
hjemler transport fra gården til koya, og innenfor begrepet «Avløser» etter forskrift om 
Produksjonstilskudd. Søknaden er begrenset i tidsrom og antall turer da den behandles innenfor NF. 
§6. Det er i området helåraktivitet i skogen ved uttak av ved, og arealene brukes innenfor 
beitenæringen i sommerhalvåret. Skogskoya brukes om sommeren som gjeterbu ved beiteslipp. 
 
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.  
 
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 gjøres om fast eiendom 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. Den omsøkte kjøretraseen er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde 
for biologsk mangfold og på miljostatus.no. 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 og islagt vassdrag. Ang. friluftsliv er det lite aktivitet siden trimløyper er lagt unna 
dette området på grunn av tett skog lenger nord enn det her hentes ved. Området har allikevel endel 
støy da det ligger nært Galsomelen avfallsanlegg. 
Ut fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at søknaden kommer i konflikt med 
hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om. 
 
 
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp.  
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: GEZ2D8 Registrert 

dato:25.11.2017 

10:19:57

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

871198292

Foretak/lag/forening

SANDMO ANTON

Adresse

Tømmernesveien 224

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

97089701
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Anton 

Etternavn

Sandmo

Adresse

Tømmernesveien224

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

97089701

E-post

antonsandmo@yahoo.no
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Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Miriam Stenvoll 99699789

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

fk 4445

pu5720

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

01.11.2017 05.05.2019 B Mer enn 30 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

2

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

kjøring til driftsbyggning , gjeterbu, hogstkoye, stell og vedlikehold, 

Behov for ledsager

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

privat  , utmark , 
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Grunneier(ne)s navn

Anton sandmo

Arnold Olsen

Kyrre pedersen

Liv hilde Hermansen

Line Olsen Ørstad

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Aløser , For Anton Sandmo , 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-223 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 28.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/18 Nordreisa dispensasjonsutvalg 29.01.2018 

 

Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Hogst ved skytebanen 

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

jfr. § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
 

Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjoner for kjøring i utmark 2017 
2 resultset_479_10644_vedlegg1 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til Motorferdsellovens forskrift § 6 og innvilger dispensasjon med inntil samlet 20 turer 
(tur/retur regnes som en tur) årlig for NORDREISA SPORTSSKYTTERKLUBB v/Ola Solvang 
og Svein Vangen. 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder innenfor inntil 20 turer årlig (tur/retur regnes som en tur) i 
perioden 29.01.2018 til 04.05.2018 og 01.11.2018-04.05.2019. 
 

 Dispensasjon gjelder for veitraseen for transport med snøscootere påmontert slede for 
distansen mellom Kjelderen grendehus og Skytebanene. 
 

 Under transport skal følgende være med og ved eventuell kontroll forevises: 
o Gyldig vedtak om dispensasjonen fra motorferdselloven §6. 
o Skriftlig mandat fra styret i klubben som skal medbringes under transport og 

forevises ved eventuell kontroll 
o Kjørebok i utfylt tilstand 
o Kart over løypetrase 

 
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: NORDREISA SPORTSSKYTTERKLUBB v/Ola Solvang og Svein Vangen  
Org. Nr: 996707903 
Det søkes om hogst av ved med formål å hugge siktlinje (sikkerhetssone) i tilknytning til 
skytebanene ved Kjelderen flerbrukssenter. 
Omsøkt periode: fra vedtaksdato til 04.05.2019 
De skriver i sin søknad: Transport for hogst av sikkerhetssone til pistolbanen, samt rydding av 
annen skog i omkringliggende område til skytebanene.  
Ferdselsområde: Fra brøytet vei ved Kjelderen kulturhus inn langs sommertrase for skogsbilvei 
til skytebanene jf. kart under: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering 
Motorferdselloven 
Denne søknaden omfattes ikke av noen av § 5-reglene og må derfor behandles etter 
Motorferdsellovens 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. 
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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 
 
Det søkes her i regi av Nordreisa sportsskytterklubb der de etter krav om sikkerhetssone skal 
hugge siktlinje til pistolbanene og rydde skog ved øvrige skytebaner. Det er her påvist et behov 
som ikke knytter seg til turkjøring men drift av skytteranlegg på dugnad i regi av godkjent 
skytterklubb. Kjøringen skal foregå med mandat fra styret i klubben som skal medbringes under 
transport og forevises ved eventuell kontroll. All transport skal skje etter sommertrase for 
skogsbilveg og ikke gå utenfor planområdet til flerbrukssenteret for skytebanene om ikke annet 
er avtalt med Statskog, eventuell avtale skal medbringes. All ferdsel er 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. 
 
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 gjøres om fast eiendom 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. 
 
Den omsøkte kjøretraseen er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for 
biologsk mangfold og på miljostatus.no. 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 og islagt vassdrag. 
Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at søknaden kommer i konflikt med 
hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: QSC2F6 Registrert 

dato:20.12.2017 

11:16:38

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

996707903

Foretak/lag/forening

NORDREISA SPORTSSKYTTERKLUBB

Adresse

Bjørklysvingen 20

Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

41658812
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Ola 

Etternavn

Solvang

Adresse

høgegga 70

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

41658812
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E-post

solvang@me.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Ola Solvang 41658812

Svein Vangen 99999999

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

xxxxx

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke D Spesialutstyr 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

20.12.2017 04.05.2018 B 21 - 30 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

2

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av ved 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

§6 sak det søknaden skal behandles i utvalg

Behov for ledsager

B Nei 

27



Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Transport for hogst av sikkerhetssone til pistolbanen, samt rydding av annen skog i omkringliggende område til skytebanene.

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kart til disp hogst ved skytebane.pdf
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Kart fra Kilden

20.12.2017kilden.nibio.no
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-224 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 28.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/18 Nordreisa dispensasjonsutvalg 29.01.2018 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark §6 - Trekking av privat 
skiløype 

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

jfr. §3 og §6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark  § 5e vedkjøring  - § 5c privat hytte 
2 resultset_479_10767_vedlegg1 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til søknad om motorferdsel i utmark med formål trekking av privat skiløype. Søknaden 
behandles etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jf. 
§6. Ang. del av søknaden som omhandler transport av ved fra privat eiendom behandles i eget 
delegert vedtak etter §5. 
 
Søknad om trekking av privat skiløype avslås med begrunnelse at det ikke er hjemmel i nasjonal 
forskrift §6 for omsøkte motorferdsel i utmark til å kunne innvilge søknaden da behovet kan 
dekkes på annen måte gjennom lokalt grendelag. Utfyllende begrunnelse er utredet under 
Vurdering. 
  
Søknader uten hjemmel i lovverket vurderes ikke opp mot naturmangfoldloven og sendes ikke 
på høring reindriftsforvaltningen eller andre parter med bakgrunn av at motorferdselen ikke kan 
innvilges etter nasjonal forskrift §6. 
 
Omsøkte motorferdsel innstilles til avslag, eventuell klage vil bil behandlet etter 
naturmangfoldloven og sendes på høring. 
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Saksopplysninger 
 

Vurdering 
§ 6 - særlig behov 
Forskriften er ikke utfyllende men innehar et visst skjønnsrom for hva som er innenfor der det 
kan være behov for motorisert transport. Etter forskriftens § 6 kan kommunestyret i 
unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter 
seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til 
"særlig behov" og til at behovet ikke skal kunne dekkes på en annen måte.  
 
Lovens vilkår  
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.  
 
Søknaden påviser ikke et særlig behov og kan dekkes via det lokale grendelaget der de trekker 
skiløype for almen bruk, dette er også med på redusere motorferdselen til et minimum da det er 
færre som kjører, og det kjøres mer organisert enn om alle som vil tråkker sin egen løype.  
 
 
Preparering av skiløyper og skibakker, § 3 første ledd bokstav e  
Etter nasjonal forskrift er det meldingspliktig motorferdsel for opparbeiding og preparering av 
skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, 
hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.  
Denne bestemmelsen skal praktiseres i alle kommuner hvor det tråkkes skiløyper, her henviser 
kommunen til at det tas kontakt med det lokale grendelaget for å få tråkket løype i nærområdet. 
 
Forskriften: 
Preparering av skiløyper og skibakker, § 3 første ledd bokstav e  
Motorkjøretøy på vinterføre kan nyttes til opparbeiding og preparering av skiløyper og 
skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, 
idrettslag, turlag eller turistbedrifter.  
 
Bestemmelsen har to begrensninger: Det må gjelde skiløyper eller bakker for allmennheten eller 
for konkurranser, og det må være kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter 
som står for prepareringen. Det er vanlig at hoteller o.l. preparerer løyper for sine gjester – 
løyper som også er åpne for allmennheten. Også dette vil være tillatt etter bestemmelsen.  
 
Mange steder er det stort omfang av preparerte løyper og skibakker. Kommunen kan påvirke 
denne virksomheten, f.eks. ved at det gis bestemmelser om hvor det skal være preparerte løyper 
og skibakker og hvor man bør unngå slik tilrettelegging, jf. forskriftens § 3 annet ledd. Dette bør 
gjøres for å sikre en samordning av ulike tilretteleggingstiltak, og for å unngå brukerkonflikter 
og konflikter med andre interesser. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: DFFVQQ Registrert 

dato:10.01.2018 

10:13:39

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

28.09.1954

Fornavn

Rolf

Etternavn

Bakkeslett

Adresse

Haugsetveien 109

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

92419244
Mobil

92419244

E-post

bakkeslett@nordtroms.net

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype
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B Snøscooter 

Registreringsnummer

FK4212

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke D Spesialutstyr 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

01.12.2017 30.04.2018 B 5 - 10 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

5

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av ved 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Har en vedteig i Goppa (Tørfosskogen) hvor jeg kjører med skuter, rød strek. Ønsker og lage en løypetrasé i forbindelse med 
vedløypa slik at det går an å gå en rundtur. Blå strek. 
I tillegg ønsker jeg å kjøre opp skiløypa vi har fra Haugsetveien og og over til Kildalen. Her har vi hatt løype i alle år, men den er 
lite brukt nå, pga at det ikke er vedhogst i dalen. Løypa har vært svært populær også for folk fra Storslett. Denne løypa kan lett 
bindes sammen med løypa opp til Dammen i Kildalen og legges på løypekartene til Nordreisa.

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Vedlagt kartskisse

Grunneier(ne)s navn

Statskog
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Rutene kan legges i planen til Kommunen. Vil være tilbud til alle som ønsker å gå på ski. 

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt Rolf Bakkeslett.pdf
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