
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested:  E-post møte 
Dato: 08.02.2018 
Tidspunkt:  

 
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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 2016/218 
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utmark §6 - elgtelling Oksjord/Vaddas 10.-
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 2016/218 

PS 8/18 Søknad om .dispensasjon for motorferdsel i 
utmark og islagt vassdrag §6 Seimahytta 

 2016/218 
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PS 5/18 Referatsaker



 

Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-235 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 06.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/18 Nordreisa dispensasjonsutvalg 08.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag §6 - 
Seimahytta 

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

jfr. § 6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 resultset_479_11022_vedlegg1 
2 Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark §6 til Seimahytta 15/2-18/2 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. § 6 og 
avslår søknad om transport av bagasje og utstyr fra snuplass ved Saraelv til Seimahytta. 
 
Avslaget begrunnes med at omsøkt transport ikke kommer inn under forskriftens definisjon av 
«særlig behov» da behovet knyttes til turkjøring og kan dekkes på annen måte, samt at behovet 
ikke knyttes til drifta av hytte. Omsøke transportstrekning går gjennom svært sårbar natur på 
grunn av dalens utforming og ulike rovfuglarter som i kommende tid begynner å etablere 
reirplasser. 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Jostein Mathisen 
Omsøkt strekning: Langs elveisen og elvebredd fra snuplass ved Saraelv til Seimahytta, omlag 
10 km målt i kart. 
Omsøkt periode 15.02.-18.02.2018 
Søknad mottatt: 04.02.2018 
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Vurdering 
Motorferdsellovens nasjonale forskrift 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrift § 6 der kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi 
dispensasjon. 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  
 
Omsøkte transport har som formål å frakte utstyr og bagasje til Seimahytta i privat regi, 
søknaden innstilles til avslag med begrunnelse at omsøkt transport ikke kommer inn under 
forskriftens definisjon av «særlig behov», da behovet knyttes til turkjøring og kan dekkes på 
annen måte, samt at behovet ikke knyttes til drift av hytta. Seima er inngangsporten til 
Reisadalen nasjonalpark med en elvestekning fra Saraelv som går gjennom svært trang juvdal 
der det er viktig at motorferdsel begrenses til et minimum for å hindre forstyrrelse for 
naturmiljø.  
 
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. 
 
Motorferdsel i en trang V-dal (juvdal) er lite ønskelig siden dalbunnen er trang med bratte 
sidevegger der dyr møter store og vanskelig fremkommelige snømengder. Dette medfører ekstra 
stress for dyrene og unødvendig energiforbruk for å komme unna. Reisadalen er hekkeområde for 
ulike sårbare rovfuglarter som starter reiretablering i god tid før våren er her, ved unødig trafikk vil 
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det medføre at reiretablering mislykkes og attraktive reirplasser langs dalbunnen vil stå ubenyttet da 
det er her de finner mest mat under hekke- og kylling- perioden. Den veiløse delen av Reisadalen 
skal også sees som en helhet med Nasjonalparken som rekreasjonsområde der man ønsker minst 
mulig motorisert ferdsel med tanke på dyre- og plantelivet samt ikkemotorisert friluftsliv. Dyrelivet 
har i sin flaskehals på vinteren med minst mat tilgjengelig og mest energiforbruk ved å skaffe denne 
maten. Spesielt sårbar er drektige elgkyr som har kalving på senvinteren/våren og ved stress kan 
kaste kalven. Som føre-var-prinsipp holdes dette området i størst mulig grad ikke-motorisert og det 
er lagt presedens på at dispensasjon kun gis til lag/foreninger som drifter hyttene i dalen. 
Fjelltjenesten, DNT og Nordreisa scooter og båt drifter egne hytter som er unntaket fra presedensen. 
Hyttene driftes med kortvarige dispensasjoner med tidsbegrensning og begrensning i antall turer.  
 
 
 
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp.  
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: AR56WU Registrert 

dato:04.02.2018 

10:54:50

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

19.05.1993

Fornavn

Jostein

Etternavn

Mathisen

Adresse

Holmboveien 8

Postnummer

9151

Telefon

98404789

E-post

lazyjossa@hotmail.com

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

Fk 6909

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D Kjelke 

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

15.02.2018 18.02.2018 B 2- 5 turer 

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

A Ja B Nei 

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

Transport av utsyr og bagasje til Seimahytta.

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Snuplass ved Saraelv til Seimahytta.

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

4C8B4130-7FB7-4106-89CA-70E22D26B266.jpeg
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-232 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 06.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/18 Nordreisa dispensasjonsutvalg 08.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark §6 - elgtelling 
Oksjord/Vaddas 10.-11.02 eller 17.-18.2018 

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

jfr. § 6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever (av 22. mars 2002) 

o Driftsutvalgets sak 40/10 Forvaltningsplan for elg i Nordreisa kommune 2010-
2019 

 
Vedlegg 
1 Søknad om disp elgtellign 2018 
2 Følgeskriv til dispensasjon for 

motorferdsel i utmark §6 - 
Elgtelling 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til Driftsutvalgets sak 40/10 Forvaltningsplan for elg i Nordreisa kommune 2010-2019 der 
kommunen i forvaltningsplan fastsetter at det skal gjennomføres årlig bakketelling.  
 
Videre vises det til Motorferdsellovens forskrift §6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12 og innvilger 
dispensasjon til Oksfjord Drifts plan område v/leder Per Johnny Lyngmo for bruk av inntil 16 
snøscootere til elgtelling i løpet av første eller andre helga i mars. Antallet scootere begrunnes 
med at det er et stort og uoversiktlig vald der det vil være svært lite hensiktsmessig å gå til fots. 
Organisering av listene settes til leder av driftsplanområdet å utnevne. 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Dispensasjon gjelder kun en av helgene og ikke begge, dvs. 10 og 11 februar, eller 
alternativt 17 og 18 februar hvis værforholdene ikke er gunstige den første helga. 

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

Under transport skal følgende være med og ved eventuell kontroll forevises: 
 Jaktfeltansvarlig skal ha gyldig vedtak om dispensasjonen fra motorferdselloven §6. 

o Sjåfører skal medbringe følgeskriv for dispensasjon da det kun er et vedtak som 
utstedes. 

o Kart over takseringsområde 
o Utfylt kjørebok på navn utstedt av leder i jaktvaldet, kjøreboken skal 

returneres til kommunen i lag med tellingsdata. 
 

 Søker plikter å innhente grunneiers tillatelse for motorferdsel på annen manns grunn før 
transport iverksettes. 

 
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:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato og underskrift av den som 
kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll. 
 
Signert av jaktleder:………………………………..    Dato:………………. 
 

Antall: Person: Dato: Dato: 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    

 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Oksfjord Driftsplanstyre  
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Søknad: 
Driftsplanstyre for Oksfjordvallet v/leder Per J Lyngmo  
Søknad om dispensasjon til å utføre elgtelling i Oksfjord driftsplan område i 2018.01.20  
Oksfjord Drifts plan område har behov for å telle elg årlig for å kunne fast sette ut taket av elg i 
forbindelse med elgjakta.  
Til tellingen brukes scooter og vi har gjord dette i mange år og har bare gode erfaringer med 
dette  
Dette er hjemlet i driftsplanen til Driftsplanområdet.  
Driftsplan styre søker herved om disp til 16 scootere pr dag i forbindelse med tellingen den 10 
og 11 februar. Det er ikke alle som kan telle begge dagene så det kan bli flere en 16 som kjører, 
men ikke mer en 16 pr dag.  
Alternativt 17 og 18 februar hvis værforholdene ikke er gunstige den første helga.  
Grunnen til at vi trenger så mange personer er områdets størrelse og sikkerhet til de som teller.  
Det er fire jaktfelt som skal telles og mannskapet kjører to og to pga sikkerhet.  
Vi vil oppfordre de ansvarlige for områdene som grenser til driftsplanområdet å telle samme 
helg som oss for å få så gode og rette bestands tall som mulig.  
Driftsplan styre Oksfjordvallet  
 
 
Nordreisa kommune er forvaltningsmyndighet etter Forskrift om forvaltning av hjortevilt og 
bever og Lov om motorferdsel i utmark med tilhørende forskrifter.  
 
Det er innhentet behovsprøving pr telefon for antall scootere. 
 
Jfr. Driftsutvalgets sak 40/10 Forvaltningsplan for elg i Nordreisa kommune 2010-2019. 
2.5.1 ELGTELLING 
Det gjennomføres en bakketelling av elg en gang i året. Tellingen gjennomføres 1.helga i mars 
alternativt 2.helga i mars hvis været første helga er for dårlig. Elgtellingen organiseres av 
elgvaldene. Rapport sendes kommunen for sammenstilling med de andre valdene. For å få en 
enda bedre oversikt over bestanden, bør det gjennomføres flytelling av elg ca. hvert 5 år. Ønsket 
tidspunkt er siste halvdel av mars. Tellingen kan gjerne samkjøres med nabokommunene. 
 

Vurdering 
Miljødirektoratet opphevet (i 2016) tidligere praksis etter nasjonal forskrift §3 til å gjelde bruk 
av snøscooter i regi av elgvaldene til elgtelling skal med dette behandles etter 
Motorferdsellovens nasjonale forskrift (NF) §6 - Transport ved særlig behov. 
 
§ 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 
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Oksfjord driftsplanområde v/leder Per Johnny Lyngmo søker om dispensasjon for inntil 16 
snøscootere en av to helger der de skal telle elg med hjemmel i forvaltningsplanen fastsatt av 
Driftsutvalget i 2010. Tellingen skal foregå med parvise ekvipasjer som teller for korrekt 
individbestemmelse og sikkerhet for fører. Tellingen knyttes ikke til turkjøring, men innhenting 
av samfunnsnyttig informasjon om elgstammens utvikling til forvaltningsformål. 
Lokal elgtelling er hjemlet i Forvaltningsplan for elg i Nordreisa kommune 2010-2019, fastsatt i 
Driftsutvalgets sak 40/10. 
 
Valdet er gjennom forvaltningsplan pålagt å gjennomføre en årlig bakketelling der de på eget 
initiativ fastsetter hvem som skal kjøre ved utfylling av kjørebok. 
Arealet er på om lag 82.500 daa (tellende areal) og snøscooter i et begrenset omfang og tidsrom 
eneste rasjonelle metode for å få et så korrekt estimat som mulig. Av hensyn til skog og 
topografi er det er vanskelig å få overblikk over hele jaktvaldet på grunn størrelse med lite 
personell. Helikopter/småfly er vurdert, men har lite for seg når man ikke har fått til organisert 
telling i Kvænangen på grunn av felles elgstamme. Kostnaden ved innleie av Helikopter/småfly 
er så høy at man har pr i dag ikke lyktes å finne midler til dette. Bakketelling utføres i begrenset 
tid på dugnad innad i driftsplanområde.  Dispensasjonsutvalget anser vilkårene som oppfylt ved 
særlig behov. Kjøringen skal skje etter egen sikkerhet og vurdering vil ikke medføre skader i 
terrenget. 
 
Naturmangfoldloven 
Viktigheten av elgtelling ligger i sakens natur da det har store samfunnskostnader om man utfra 
feilaktig datagrunnlag ikke forvalter elgstammen på en fornuftig måte. Dette gjelder både 
nedskytning av stemmen, rettet avskytning og ukontrollert økning av elgstammen. Disse 
faktorene har flere aspekter som skogressursforvaltning, dyrehelse og trafikksikkerhet. Man 
tilstreber til enhver tid ha en sunn elgstamme som samtidig har lavest mulig 
samfunnsøkonomiske konsekvenser. Dette innebærer at vinterbeite skal ha en årlig 
kvistproduksjon som tåler antallet overvintrende dyr samt at man ikke ønsker utstrakt 
stammebeiting utover naturlige beitearter som ROSV-artene (rogn, osp, selje og vier). 
Stammebeiting på furu har store konsekvenser på kvaliteten på tømmervirke og er ikke ønskelig. 
Innvirkningene på skogen går igjen på dyrehelsa der for lite mat gir stress og utstrakt trekk som 
er svært energikrevende og elgen trekker til vei av den enkle grunn at der er det gjerne mer mat i 
grøftene og letter og forflytte seg 
 
Som nevnt av samfunnsårsaker ønsker man å øke kunnskapsgrunnlag jfr. NML§8 som ligger til 
grunn for bestandsestimat, det henvises til: 
 
FORSKRIFT OM FORVALTNING AV HJORTEVILT OG BEVER  
(AV 22. MARS 2002) 
 
§ 1. Formål 
Formålet med denne forskrift er å bidra til at forvaltningen av hjortevilt og bever ivaretar 
bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Forvaltningen skal legge til rette for 
en lokal, langsiktig forvaltning med næringsmessig og rekreasjonsmessig nyttiggjørelse av 
viltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som medfører at hjortevilt og 
bever ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 
 
Utdrag av forvaltningsplan 40/10 for elg der bestandsestimat/elgtelling har avgjørende 
betydning for kunnskapsgrunnlaget: 
 
2.3.1. Kommunens ansvar 
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 Tildele godkjente vald fellingstillatelse for elg innen 15. juni. Godkjente vald får tildelt 
fellingstillatelse uten årlig søknad. Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser 
fravike minstearealet for jakt på elg og rådyr med inntil 50 %. 

 Avgjøre søknad om godkjenning av bestandsplan for elg. 
 Utarbeide retningslinjer og fastsette mål for viltforvaltningen i kommunen gjennom 

dialog med rettighetshaverne og andre berørte interesser. 
 Bidra til at jaktrettshaverne organiserer seg i vald med gode grenser og med en størrelse 

som muliggjør en bestandsvis forvaltning. 
 For enkelte arter og bestander vil dette innebære vald over kommunegrensene. (her 

Spåkenes/Jupvik-valdet) 
 Stimulere og legge til rette for jaktrettshavernes bestandsplanlegging. 
 Samle inn fellingsrapporter og sett elg skjemaer, sørge for at dataene bearbeides og 

presentere prognoser og trender for valdene. 
 Elgvaldene informeres om utviklingstrekk i bestandene gjennom årlige møter som 

avholdes innen utgangen av april. 
 
2.3.2. Valdets ansvar 
Valdet bør utarbeide bestandsplan for hjortevilt med inntil tre til fem års varighet. 
Planen skal behandle og definere følgende punkter: 

 Målsetting for bestandsutviklingen med konkret definerte bestandsmål i antall felte dyr 
årlig ved stabil bestand. Målsettingen skal ta hensyn til beiteressursene i området og 
ikke medføre uakseptabelt store ulemper for andre samfunnsinteresser, slik som 
beiteskader på skog og innmark, kollisjon med bil osv. Planen må ta hensyn til 
kommunens målsettinger. 

 Plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. 
 Fordele tildelt kvote på lag og enkeltjegere slik at jakttrykket spres i valdet. 
 Beiteressurskartlegging innefor valdets grenser. 
 Innsamling/rapportering av bestandsdata (sett elg, fellingsrapporter, slaktevekter med 

mer) 
 
Når det gjelder annet dyreliv, planteliv og geologiske forekomster, vurderer 
dispensasjonsutvalget at man har tilstrekkelig kunnskap for å fatte vedtak der transport i et 
begrenset omfang effektiviserer bestandsestimering av elg, og at dette medfører liten risiko for 
skade på disse verdiene. 
 
Motorisert ferdsel i regi av elgtellingen kan komme i konflikt med andre brukere. Et begrenset 
omfang er imidlertid nødvendig for å sikre effektivt og pålitelig estimat. Dispensasjonsutvalget 
vurderer ut fra samlet vurdering at det er vanskelig å gjennomføre en telling i ukedagene da 
dette gjøres på dugnad i driftsplanområde av jaktlagene innenfor rammene av vedtak 40/10. 
Formålet med tiltaket er tungt vektlagt da dyretelling for å øke kunnskapsgrunnlaget har 
avgjørende samfunnsøkonomiske konsekvenser. 
 
Dispensasjonsutvalget vurderer at en har nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og 
at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 
 
Både generelt i utmark og særlig i verneområder er det et mål å holde motorferdselen på et lavt 
nivå. Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer at dispensasjonsutvalget som 
forvaltningsmyndighet ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til motorferdsel, 
men at virkningen av alle tillatelser som gis skal vurderes samlet. 
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Dispensasjonsutvalget har derfor satt vilkår om transport skal begrenses til et minimum. Man 
forventer at transporten planlegges slik at all nødvendig transport kan utføres med så liten 
innvirkning på mennesker og naturmiljø som mulig. 
 
Dispensasjonsutvalget vurderer etter Naturmangfoldloven § 11 at transport i tråd med vilkårene 
i denne tillatelsen ikke vil føre til miljøforringelse innenfor valdet. 
 
Vilkårene for dispensasjonen tillater kun kjøring innenfor en gitt tidsperiode, og når det er nok 
snø til at kjøringen ikke lager varige spor i terrenget. Det er i området eller tilliggende områder 
ikke tamreindrift på denne årstiden og de vil ikke bli berørt. Om tiltaket utføres i tråd med denne 
tillatelsen vurderer dispensasjonsutvalget tiltaket som miljøforsvarlig. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Til Nordreisa Kommune                                                                              Oksfjord 21.01.2018 

Utvikling 

 

Driftsplanstyre i Oksfjordvallet 

v/leder Per J Lyngmo 

 

 

Søknad om dispensasjon til å utføre elgtelling i Oksfjord driftsplan område i 2018.01.20 

 

Oksfjord Drifts plan område har behov for å telle elg årlig for å kunne fast sette ut taket av elg i 
forbindelse med elgjakta. 

Til tellingen brukes scooter og vi har gjord dette i mange år og har bare gode erfaringer med dette 

Dette er hjemlet i driftsplanen til Driftsplanområdet. 

Driftsplan styre søker herved om disp til 16 scootere pr dag i forbindelse med tellingen den 10 og 11 
februar. Det er ikke alle som kan telle begge dagene så det kan bli flere en 16 som kjører, men ikke 
mer en 16 pr dag. 

Alternativt 17 og 18 februar hvis værforholdene ikke er gunstige den første helga. 

Grunnen til at vi trenger så mange personer er områdets størrelse og sikkerhet til de som teller. 

Det er fire jaktfelt som skal telles og mannskapet kjører to og to pga sikkerhet. 

 

Vi vil oppfordre de ansvarlige for områdene som grenser til driftsplanområdet å telle samme helg 
som oss for å få så gode og rette bestands tall som mulig. 

 

 

Driftsplan styre Oksfjordvallet 

 

Per J Lyngmo                                        Bergland                                           Frank Tingvoll   
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

Elgjaktfelt iht. referert sak 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/218-105 2370/2017 K01 28.02.2017 

 

Følgeskriv til dispensasjon for motorferdsel i utmark §6 - Elgtelling 

Viser til vedtak i sak: 2016/218 - 232 
 
Da det utstedes kun ett originaldokument for vedtak om motorferdsel i utmark skal hver enket 
som påføres lista til valdleder også ha med denne dokumentasjon som hjemmel til 
originaldokument ved eventuell kontroll. 
 
Før kjøring finner sted skal understående skjema med dato og underskrift av den som kjører 
fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved eventuell 
kontroll. 
 
 
 
Signert av valdleder:………………………………..  Dato:………………. 
 
Person: Dato: Dato: 
   

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Kristian Berg 
Saksbehandler, Nordreisa kommune. 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-236 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 07.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/18 Nordreisa dispensasjonsutvalg 08.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag §6 
Seimahytta 

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

jfr. § 6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 resultset_479_11025_vedlegg1 
2 Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark §6 til Seimahytta 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. § 6 og 
avslår søknad om transport av bagasje og utstyr fra snuplass ved Saraelv til Seimahytta. 
 
Avslaget begrunnes med at omsøkt transport ikke kommer inn under forskriftens definisjon av 
«særlig behov» da behovet knyttes til turkjøring og kan dekkes på annen måte, samt at behovet 
ikke knyttes til drifta av hytte. Omsøke transportstrekning går gjennom svært sårbar natur på 
grunn av dalens utforming og ulike rovfuglarter som i kommende tid begynner å etablere 
reirplasser. 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Henrik Hermansen 
Omsøkt strekning: Langs elveisen og elvebredd fra snuplass ved Saraelv til Seimahytta, omlag 
10 km målt i kart. 
Omsøkt periode 15.02.-18.02.2018 
Søknad mottatt: 04.02.2018 
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Vurdering 
Motorferdsellovens nasjonale forskrift 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrift § 6 der kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi 
dispensasjon. 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  
 
Omsøkte transport har som formål å frakte utstyr og bagasje til Seimahytta i privat regi, 
søknaden innstilles til avslag med begrunnelse at omsøkt transport ikke kommer inn under 
forskriftens definisjon av «særlig behov», da behovet knyttes til turkjøring og kan dekkes på 
annen måte, samt at behovet ikke knyttes til drift av hytta. Seima er inngangsporten til 
Reisadalen nasjonalpark med en elvestekning fra Saraelv som går gjennom svært trang juvdal 
der det er viktig at motorferdsel begrenses til et minimum for å hindre forstyrrelse for 
naturmiljø.  
 
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. 
 
Motorferdsel i en trang V-dal (juvdal) er lite ønskelig siden dalbunnen er trang med bratte 
sidevegger der dyr møter store og vanskelig fremkommelige snømengder. Dette medfører ekstra 
stress for dyrene og unødvendig energiforbruk for å komme unna. Reisadalen er hekkeområde for 
ulike sårbare rovfuglarter som starter reiretablering i god tid før våren er her, ved unødig trafikk vil 
det medføre at reiretablering mislykkes og attraktive reirplasser langs dalbunnen vil stå ubenyttet da 
det er her de finner mest mat under hekke- og kylling- perioden. Den veiløse delen av Reisadalen 
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skal også sees som en helhet med Nasjonalparken som rekreasjonsområde der man ønsker minst 
mulig motorisert ferdsel med tanke på dyre- og plantelivet samt ikke-motorisert friluftsliv. Dyrelivet 
har i sin flaskehals på vinteren med minst mat tilgjengelig og mest energiforbruk ved å skaffe denne 
maten. Spesielt sårbar er drektige elgkyr som har kalving på senvinteren/våren og ved stress kan 
kaste kalven. Som føre-var-prinsipp holdes dette området i størst mulig grad ikke-motorisert og det 
er lagt presedens på at dispensasjon kun gis til lag/foreninger som drifter hyttene i dalen. 
Fjelltjenesten, DNT og Nordreisa scooter og båt drifter egne hytter som er unntaket fra presedensen. 
Hyttene driftes med kortvarige dispensasjoner med tidsbegrensning og begrensning i antall turer.  
 
 
 
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp.  
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: XHMNQM Registrert 

dato:04.02.2018 

14:37:52

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

19.05.1995

Fornavn

Hendrik

Etternavn

Hermansen

Adresse

Reisadalen 541

Postnummer

9151

Telefon

48225878

E-post

hendrikhermansen@gmail.com

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

Fk 7166

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D Kjelke 

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

15.02.2018 18.02.2018 B 2- 5 turer 

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

A Ja B Nei 

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

Transport av utstyr og bagasje til Seimahytta.

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Snuplass ved Saraelv til Seimahytta.

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

094E2A58-104C-4BD0-87F9-9655E3CA2C85.jpeg
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