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PS 1/18 Søknad om motorferdsel i utmark - Skredkurs 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 29.01.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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. 
 

PS 2/18 Søknad om motorferdsel i utmark - Drift av driftsbygning 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 29.01.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
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.  
 
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 
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PS 3/18 Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Hogst ved skytebanen 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 29.01.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 

 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. 
 



PS 4/18 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark §6 - Trekking av 
privat skiløype og transport av ved 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 29.01.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 


