
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Epost, Epostmøte 
Dato: 16.01.2019 
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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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Nordreisa dispensasjonsutvalg 16.01.2019 

 

Søknad om motorferdsel i utmark og islagt vassdrag §6 - Transport med 
særlig behov, Nord-Troms Turlag 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, Nasjonal forskrift §6 – Transport med særlig behov 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 resultset_479_12331_vedlegg2 
2 resultset_479_12331_vedlegg1 
3 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Rådmannens innstilling 
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag fra Nord-Troms turlag er behandlet etter 
motorferdsellovens nasjonale forskrift §6, Transport ved særlige behov. Søknaden innvilges ved 
vilkår som settes i tråd med vedtak fattet av Nasjonalparkstyret i sak 2018/1140, av 15.02.2018.  
Naturmangfoldlovens bestemmelser §§ 8-12 er vurdert i saken. 
 
Omsøkt tidsperiode avkortes fra 2020 til å kun gjelde for perioden 21.01-31.03.2019, da sittende 
dispensasjonsutvalgt ikke har myndighet utover sin valgperiode jf. Nordreisa kommunes 
delegasjonsreglement. For sesongen 2020 oppfordres det til å sendes ny søknad for fire år som 
da er ny valgperiode. 
 
Nord-Troms Turlag har påvist særlig behov hvor det er vanskelig å hevde likebehandling på 
lignende saker i ettertid.  
 
Det utstedes ikke kjørebok fra kommunen siden Nasjonalparkstyret allerede har pålagt kjørebok. 
 
Vilkår: 

 Gjelder kun av transport av utstyr til nødvendig tilsyn og vedlikehold av Nedrefosshytta.  
 Dispensasjon er kun gyldig i lag med dispensasjon etter verneforskriften og skal 

medbringes under kjøringen.  
 Kjøringen skal etterstrebes å gjøres så tidlig i vintersesongen som mulig. Omfanget skal 

begrenses til det absolutt nødvendige. 
 Motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på, eller være til 

forstyrrelse for, miljø og mennesker.  
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 Oppsynet v/Fjelltjenesten skal varsles før hvert enkelt oppdrag gjennomføres, og det bør 
sjekkes ut om de kan bistå med ønsket transport i sammenheng med faste oppdrag, for å 
minimere behovet for motorferdsel.  

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

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

 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Nord-Troms Turlag v/Heidi Arnesen 
Sjåfør: Johnny Mikkelsen 
Omsøkt periode: 21.01.-31.03 for 2019 og 2020. 
Antall turer: 2-5 
Formål: utstyr og bagasje, Transport ved særlige behov.  
I søknaden skriver de utfyllende om formål: 
Nord Troms Turlag drifter og har tilsynsansvar for ei hytte i Nedrefoss. Hytta er eid av Troms 
Turlag. Dette innebærer vedlikeholdsansvar for hytta, badstua, vedsjåen og området der 
bygningene er lokalisert. I tillegg skal hytta til enhver tid være tilstrekkelig forsynt med brensel 
som ved og gass, rekvisita som stearinlys, kopper, kar og bestikk. Mesteparten av dette, 
inklusive nødvendig transport opp til hytta, gjøres om sommeren når det er mulig å bruke 
elvebåt. Når det er større ting som skal transporteres opp til denne er vinteren best egnet. Nå 
skal en ovn i hytta skiftes. Den nye veier ca. 150 kilo og vekta gjør at vinteren er best egnet til 
dette. 
Hytta ligger i Nedrefoss, inne i Reisa Nasjonalpark. Det er ca. 30 kilometer fra nærmeste bilvei. 
Om sommeren skjer tilsyn og transport ved bruk av elvebåt eller til fots, om vinteren må enten 
ski eller snøscooter benyttes. Nordkalottruta går forbi hytta, og stedet der hytta ligger er en 
kjent fiskeplass for laks. 
 

Vurdering 
Motorferdselloven  
Søknaden behandles etter motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 der kommunestyret eller 
annet 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:  
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 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  
 
Søkeren har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring. Kjøringen er nyttetransport med  
formål bruk av snøscooter til frakt av utstyr og materialer for tilsyn og drift av Nedrefosshytta. 
All transport skal foregå i regi av Nord-Troms Turlag i tråd med vedtak fra Nasjonalparkstyret. 
Transport skal skje på snødekt mark og etter egen sikkerhet og vurdering og skal ikke medføre 
skader i terrenget. Antall turer er begrenset, både i antall og tidsrom for dispensasjonen jfr. 
vilkår. Kjørebok fylles ut i.h.t innstilling fra Nasjonalparkstyret. 
 
Naturmangfoldloven  
Kunnskapsgrunnlag - Naturmangfoldloven § 8  
I Reisadalen hekker flere arter rovfugl. Enkelte av disse starter hekking allerede i mars måned. 
Rovfugl er generelt utsatt for forstyrrelser på hekkeplassene. Under etablering på hekkeplassene 
er fuglene spesielt sårbare. Forstyrrelse i dette tidsrommet kan medføre at etablering mislykkes. 
På grunn av dette bør motorisert transport opp dalen være avsluttet innen midten av mars 
måned.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Når det gjelder annet dyreliv, planteliv og geologiske forekomster vurderer 
dispensasjonsutvalget ut fra tilgjengelig kunnskap at transport i et begrenset omfang på elveisen 
medfører liten risiko for skade på disse verdiene. Omfattende motorisert ferdsel langs reisaelva i 
helgene kan komme i konflikt med andre brukere. Et begrenset omfang er imidlertid nødvendig 
for å sikre kvalitet på hytter og anlegg. Siden det er i helgene det er mest folk ute på tur, er 
konfliktpotensialet størst disse dagene selv om vi anser at grad av konflikt er svært liten. 
Dispensasjonsutvalget vurderer ut fra dette at transport i helgene om mulig bør unngås, men ser 
at dette er vanskelig siden denne transporten utføres på dugnad av frivillige innenfor Nordreisa 
scooter- og båtforening som stort sett bare har helgene ledig for slike oppdrag.  
Ut fra helhetsvurdering av det aktuelle transportbehovet vurderer dispensasjonsutvalget at den 
aktuelle transporten bør kunne gjennomføres i løpet av den perioden tillatelsen er søkt for. Det 
er også vektlagt at formålet med tiltaket faktisk er å legge til rette for friluftsliv og rekreasjon.  
 
Føre-var-prinsippet – Naturmangfoldloven § 9  
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  
 
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 etter motorferdselloven ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt 
tillatelse til motorferdsel, men at virkningen av alle tillatelser som gis skal vurderes samlet.  
Dispensasjonsutvalget har derfor satt begrensning på kjøringen inn i nasjonalparken til 
maksimum antall turer (en tur regnes som en scooter tur/retur). Man forventer at transporten 
planlegges slik at all nødvendig transport kan gjennomføres innenfor dette. Vilkåret om at 
kjøringen skal begrenses til et minimum innebærer at transporten skal uføres på kortest mulig 
tid.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – Naturmangfoldloven § 12  
Vilkårene for dispensasjonen tillater kun kjøring fra vedtaksdato til 31. mars og på tider når det 
er nok snø til at kjøringen ikke lager varige spor i terrenget.  
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Om tiltakene 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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Besøksadresse 

Haltibygget – Hovedveien 2 

9151 Storslett 

Postadresse 

Postboks 6105 

9291 Tromsø 

Kontakt 

Sentralbord +47 77 64 20 00 

Direkte +47 776 42 222 

fmtrmba@fylkesmannen.no 

 

Dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter 
for å transportere utstyr til Nedrefosshytta  

Med hjemmel i Forskrift om vern for Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci § 

4.3 innvilger nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark Nord-Troms Turlag sin 

søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter for transport av utstyr til 

Nedrefosshytta. Naturmangfoldlovens bestemmelser §§ 8-12 er vurdert i saken.  

Det gis dispensasjon fra verneforskriften for perioden 26.02.2018-15.05.2020. 

Tillatelsen gjelder for inntil 4 turer med inntil 2 skutere samlet. Én skuter tur-retur til 

Nedrefosshytta regnes som en tur.  

Tillatelsen gis med følgende villkår: 

- Gjelder kun av transport av utstyr til nødvendig tilsyn og vedlikehold av 

Nedrefosshytta.  

- Vedlagt kjørebok skal fylles ut før turen starter, og skal medbringes av én 

av førerne pr. tur. Kjøreboken skal returneres utfylt til 

forvaltningsmyndigheten straks etter endt sesong. Det er også ønskelig 

med en oppsummert beskrivelse av arbeidet som er utført i løpet av 

sesongen.  

- Denne dispensasjon skal medbringes under kjøringen.  

- Kjøringen skal etterstrebes å gjøres så tidlig i vintersesongen som mulig, 

og bare unntaksvis skje etter 10. mars. Omfanget skal begrenses til det 

absolutt nødvendige.  

- Motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på, 

eller være til forstyrrelse for, miljø og mennesker.  

- Oppsynet v/Fjelltjenesten skal varsles før hvert enkelt oppdrag 

gjennomføres, og det bør sjekkes ut om de kan bistå med ønsket transport 

i sammenheng med faste oppdrag, for å minimere behovet for 

motorferdsel.   

Hvis vilkårene ikke oppfylles er dispensasjon ugyldig.  

Denne dispensasjonen gjelder kun i medhold av verneforskriften for Reisa 

nasjonalpark. For at kjøring skal være lovlig, må saken også behandles etter 

motorferdselsloven av Nordreisa kommune.  

Nord-Troms Turlag 

ved Kristin Høidalen 

 

  

 

 

 

 

Saksbehandler Magnus Barmoen Vår ref. 2018/1140 -  Dato 15.02.2018 

 

8



 

 2 norgesnasjonalparker.no  

Bakgrunn 

Nord-Troms Turlag leverte «Søknad om dispensasjon for frakt av utstyr til hytta i 

Nedrefoss» 14. februar per brev. Gjennom dette søker de om dispensasjon for 

inntil fire turer med snøskuter til Nedrefosshytta, med den hensikt å utføre tilsyn om 

vinteren med nødvendige driftsoppgaver på turisthytta. Det ble ytret ønske om at 

dispensasjonen gis over en periode på flere år, for å skape forutsigbarhet. Det ble 

opplyst om at tilsynet av hytta inkluderer vedlikehold av hytta inne og ute, med 

blant annet nødvendig påfyll av forbruksvarer som blant annet ved, gass og 

renholdsutstyr.     

Grunnlaget for avgjørelsen 

Forskrift om vern for Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci slår i kapittel IV 

pkt. 4.1 fast at motorferdsel innenfor nasjonalparkens grenser er forbudt. Det 

finnes ikke særskilt hjemmel i verneforskriften for motorferdsel til vedlikeholdstiltak 

av frilufts- og turisthytter. Det gis imidlertid åpning i pkt. 4.3 for 

forvaltningsmyndigheten til å gi tillatelse til «annen nødvendig transport». I 

forvaltningsplanen for Reisa nasjonalpark er nødvendig transport definert som 

«transport av ved, av utstyr og av materialer til drift og vedlikehold av hytter, 

gammer og tilrettelagte gapahuker og rasteplasser».  

Vedtektene for nasjonalparkstyret gir forvalterne delegert myndighet til å behandle 

saker av kurante saker selv. Saker etter verneforskriftens spesifiserte 

dispensasjonsbestemmelser om motorferdsel, slik som denne saken, regnes ifølge 

vedtektene som kurante. Forvalterne behandler derfor denne saken delegert.  

Vurdering 

Verneformålet for Reisa nasjonalpark er jf. verneforskriftens kapittel III «å bevare et 

vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets plante- og dyreliv og 

geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt 

område.». Gjennomføringen av det omsøkte tiltaket vil kunne påvirke enkelte 

verneverdier i negativ grad. Kjøringen vil foregå når klippehekkende rovfugl 

etablerer seg. Det er mulig at kjøringen kan virke forstyrrende på andre brukere av 

nasjonalparken, selv om det er forholdsvis lite omfang av besøk i området på 

vintersesongen.  

Forvaltningsplanen legger opp til at vurderingen av søknader om tillatelse til 

motorferdsel skal være restriktiv og antall dispensasjoner til motorferdsel skal 

holdes på et lavt nivå. Videre går det frem at transport fortrinnsvis bør skje på 

frossen mark, med luftfartøy eller med båt, og på et tidspunkt der det er minst 

mulig konflikt med verneverdiene.  

Etter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 7, 
forutsettes det at prinsippene i §§ 8-12 i samme lov legges til grunn ved utøving av 
offentlig myndighet. Vurderingene skal komme frem i beslutningen. 
 

Basert på tidligere kartlegginger og søk i artsdatabankens artskart, vurderes 

kunnskapsgrunnlaget som godt nok til å fatte vedtak i saken, jf. 
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 3 norgesnasjonalparker.no  

naturmangfoldloven (nml) § 8. Dermed vil heller ikke en eventuell tillatelse stride 

mot føre-var-prinsippet i nml § 9. Kjøringens omfang er svært begrenset og vil 

derfor trolig ha ubetydelig effekt på den samlede belastningen på økosystemet jf. 

nml § 10. Kompensasjon for eventuell miljøforringelse i nml § 11 er ikke aktuelt i 

denne saken. Kjøringen vil gjennomføres på vinterføre, og vil dermed ikke påføre 

slitasje på vegetasjonen. Den vil også foregå på en tid av året hvor dyrelivet 

generelt ikke er særlig sårbart for forstyrrelser. Det har imidlertid vist seg at 

klippehekkende rovfugl i Reisadalen begynner forberedelsene til hekkingen 

allerede i februar. Forstyrrelser, slik som motorferdsel på elva, vil potensielt påvirke 

hekkesuksessen. Hekkende rovfugl er sårbare for forstyrrelser fra de begynner å 

forberede hekking midtvinters til ungene forlater reiret tidlig sommer. Det er særlig i 

den tidlige fasen de har lett for å avbryte hekkeforsøk ved forstyrrelser. Dette fordi 

kostnaden med å avbryte hekkingen øker dess mer innsats som har blitt puttet inn i 

hekkeforsøket. For å redusere sjansen for at hekkingen ikke blir suksessfull på 

grunn av forstyrrelser, bør motorferdselen foregå så tidlig som mulig, og bare 

unntaksvis senere enn 10. mars. Dersom dette etterfølges anses tiltaket å være i 

henhold til nml. § 12. 

Nord-Troms Turlag har et samarbeid med Fjelltjenesten for transport av ved til 

Nedrefoss. Transportbehovet utover det som kan løses i sammenheng med 

vedkjøringen er normalt sett lav. I tillegg er det mulig å komme til med utstyr og 

materiell på sommerstid ved hjelp av båt, som ytterligere reduserer behovet. 

Forvaltningsmyndigheten legger likevel til grunn at det kan være behov for inn til 

fire turer enkelte år. Én skuter tur-retur til Nedrefosshytta defineres som én tur. 

Likevel oppfordres det til å høre med Fjelltjenesten om de kan dekke 

transportbehovet i sammenheng med sine faste oppdrag før kjøring.    

Konklusjon 

Forvaltningsmyndigheten anser ikke tiltaket i å være i strid med verneformålet. 

Søknaden innvilges derfor med vilkår.  

Klageadgang: 

Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet 
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til 
Miljødirektoratet via nasjonalparkstyret. Direktoratet forbereder saken for Klima- og 
miljødepartementet. 

Andre relevante dokumenter, 

Kjørebok 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Magnus Barmoen 

nasjonalpark- og verneomådeforvalter 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: WDSA6I Registrert dato:07.01.2019 09:51:25

Antall vedlegg: 2

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

914264871
Foretak/lag/forening

NORD-TROMS TURLAG
Adresse

c/o Heidi Arnesen
Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN
Telefon

48237325
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Johnny
Etternavn

Mikkelsen
Adresse

Meieriveien 17

Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

97082608
E-post
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johnny@nordtroms.net

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Johnny Mikkelsen 97082608

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

FK9053

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

21.01.2019 31.03.2019 B 2- 5 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 utstyr og bagasje til hytte 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Nord Troms Turlag drifter og har tilsynsansvar for ei hytte i Nedrefoss. Hytta er eid av Troms Turlag. Dette innebærer 
vedlikeholdsansvar for hytta, badstua, vedsjåen og området der bygningene er lokalisert. I tillegg skal hytta til enhver 
tid være tilstrekkelig forsynt med brensel som ved og gass, rekvisita som stearinlys, kopper, kar og bestikk. 
Mesteparten av dette, inklusive nødvendig transport opp til hytta, gjøres om sommeren når det er mulig å bruke 
elvebåt. Når det er større ting som skal transporteres opp til denne er vinteren best egnet. Nå skal en ovn i hytta 
skiftes. Den nye veier ca. 150 kilo og vekta gjør at vinteren er best egnet til dette.
Behov for ledsager

B Ja 

Navn på ledsager

Avgjøres når tur planlegges

12



Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Annet: Tilsyn av hytte tilhørende Troms Turlag 

Gårdsnr

29
Bruksnr

1
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger i Nedrefoss, inne i Reisa Nasjonalpark. Det er ca. 30 kilometer fra nærmeste bilvei. Om sommeren skjer 
tilsyn og transport ved bruk av elvebåt eller til fots, om vinteren må enten ski eller snøscooter benyttes. Nordkalottruta 
går forbi hytta, og stedet der hytta ligger er en kjent fiskeplass for laks.

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Søknad dispensasjon - trase for kjøring.docx

ReisaNP_Motorferdsel_Disp_Skuter til Nedrefosshytta_NTT_2018 (002).pdf
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/43-106 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 09.01.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Nordreisa dispensasjonsutvalg 16.01.2019 

 

Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Trafikkopplæring klasse S 
(snøscooter) 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, Nasjonal forskrift §6 – Transport med særlig behov 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag for opplæring i klasse S 
2 Vedlegg og utfyllende opplysninger til søknad om dispensasjon om motorferdsel i utmark 

§6 
 

Rådmannens innstilling 
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag er behandlet etter motorferdsellovens nasjonale 
forskrift §6 – Transport ved særlige behov. Søknaden innvilges ved vilkår. Vi anser dette som et 
særlig behov hvor det er vanskelig å hevde likebehandling på lignende saker i ettertid. Omsøkt 
tidsperiode avkortes til 31.12.2019 da sittende dispensasjonsutvalgt ikke har myndighet utover 
sin valgperiode. 
Det utstedes ikke kjørebok på grunn av variasjon i elevmengden fra sesong til sesong. 
 
Vilkår: 

 Jf. kart er området markert som rødt polygon - ikke tillat bruk dersom Varsom.no 
varsler faregrad 3 eller høyere, kun tillat brukt innenfor kategori 1 og 2. 
 

 Dispensasjon hjemler bruk for ansatte og elever i regi av Karlsen Sjåførskole AS. 
o Vilkåret innbefatter også befaring og forberedelse i forkant av kurs for ansatte. 

 
 Ved ferdsel i terrenget skal det merkes med skilting at det er undervisningsformål som 

pågår utenfor løypa for å unngå å trekke andre (publikum) ut av traseen.  
 

 Under transport skal følgende være med og forevises ved eventuell kontroll: 
o Gyldig vedtak om dispensasjonen fra kommunen. 
o Skriftlig samarbeidsavtale med andre trafikkskoler når det er felles opplæring. 
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 All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, 
og at planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og 
naturmiljøet som mulig. 

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

 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Foretak, Karlsen Sjåførskole AS v/Torstein Karlsen, Org. nr.: 916036698 
Omsøkt periode 01.01 – 30.04, det søkes samme periode for 5 år. 
Omsøkt 11-20 turer 
Det søkes om dispensasjon for opplæring Klasse S.  
Vedlagt lenke til læreplan og krav i læreplan Klasse S 
(https://www.vegvesen.no/_attachment/2005942/binary/1206574) 
Søknaden behandles etter Motorferdsellovens nasjonale forskrift §6, heretter kalt NF §6. 
 
Enkelte kurs samarbeider Karlsen Sjåførskole og Henriksen Sjåførskole. Hver skole kan 
undervise 4 elever på hvert kurs. Vi ønsker derfor at dispensasjon gjelder for begge sjåførskoler 
når vi arrangerer kurs felles. 
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I eget brev skriver søker følgende: 
 
Vedlegg og utfyllende opplysninger til søknad om dispensasjon med referanse SMEGJH. 
 
Karlsen Sjåførskole søker om dispensasjon fra Lov om Motorferdsel i utmark for å best mulig 
oppfylle kravene til undervisning Læreplan håndbok V 860. 
 
I læreplan er målformuleringer fastsatt i trafikkopplæringsforskriften. Forskriften og målene ble 
revidert i 2017 og trådte i kraft 1 januar 2018. Med bakgrunn og erfaring under opplæring fra 1 
januar og ut våren 2018 har vi erfart at det er vanskelig å tilrettelegge for øvelser og 
elevoppgaver i noen temaer i trinn 3 og 4. Spesielt i temaene vi viser til nedenfor. 
 
TRINN 3 § 14-4 
Eleven skal øve tilstrekkelig med blant annet sledekjøring i varierte forhold (terreng). Vi har sett 
og vurdert at terrenget på begge sider i starten av Bjørnskaret er et egnet område for øvelsene i 
Trinn 3 jf.§ 14 - 4 punkt 2 og 6. Se vedlegg for Trinn 3. Vi søker om å få bruke område til denne 
øvelse som er tegnet inn på kart. Området bør være 200 m løypestrekning og 100 meter utafor 
løypen. (200m ganger 200m) Se vedlegg av kart. 
 
TRINN 4 § 14 - 5 
Eleven skal videreutvikle sin kjørekompetanse på beltemotorsykkel ved å: 

 (§ 14 —5 punkt 2 a) gjennomføre selvstendig sammenhengende kjøring med og uten 
last, herunder selv velge sikre ruter tilpasset skredfare, miljø, dyreliv og natur. 

 (§ 14 — 5 punkt 2 b) orientere seg ved hjelp av kart, kompass og GPS 
 
For best mulig tilretteleggelse for elevoppgaver i Trinn 4 vil det være best læringseffekt og øket 
forståelse for navigering og orientering om eleven kan planlegge og gjennomføre kjøreøvelse til 
et koordinat utenfor tradisjonell løype. Elevene får da en realistisk oppgave for orientering og 
andre krav i læreplan som nevnt ovenfor. Vi søker derfor om dispensasjon for å kjøre til 
koordinat WGS 69.82926 / 21.63694. Se vedlagt kart. 
 
Enkelte kurs samarbeider Karlsen Sjåførskole og Henriksen Sjåførskole. Hver skole kan 
undervise 4 elever på hvert kurs. Vi ønsker derfor at dispensasjon gjelder for begge sjåførskoler 
når vi arrangerer kurs felles. 
 
Antall kurs fra 1. januar til 30. april vil være mellom 6 og 8 kurs i Oksfjord løype. 
I trafikkopplæringsforskriften er det hjemlet at Statens Vegvesen skal ha tilgang til å kontrollere 
undervisningen. Det er presisert fra Tilsynet for undervisningen at de skal ha tilgang til områder 
utenfor løypenett som har særskilt dispensasjon. Vi ber derfor at det formuleres i dispensasjon 
dersom den blir gitt av Nordreisa Kommune. Vedlegg av trafikkopplæringsforskriften 
ettersendes. 
 

Vurdering 
 
Motorferdselloven 
Søknaden omfattes av Nasjonal forskrift (NF) § 6 – transport ved særlig behov, der 
kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi dispensasjon. 
 
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
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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 
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 
 
Det søkes i regi av trafikkskole med bakgrunn læreplan for førerkort klasse S (Håndbok V860 
https://www.vegvesen.no/_attachment/2005942/binary/1206574). Undervisningsformål med 
hjemmel i undervisningsplan kommer innenfor NF §6 - Transport med særlig behov. Områdene 
det søkes om vil bli brukt i samarbeid med andre kjøreskoler når de har felles undervisning.  
 
Man vil kunne stille spørsmål om behovet kan dekkes i løypetraseen. I løypa vil man til enhver 
tid ha preparert/pakket snø uten de hindringer og snøforhold man finner utenfor løype og 
dermed ikke oppfylle læreplan. Læreplan legger opp til øvelseskjøring i terreng og snøforhold 
som krever ferdigheter utover det man får ved å følge løypenettet. I tillegg skriver Karlsen: «Det 
er presisert fra Tilsynet for undervisningen at de skal ha tilgang til områder utenfor løypenett 
som har særskilt dispensasjon». Kommunen anser slike områder som svært viktige i 
trafikkopplæringen for klasse S, spesielt med hensyn til å kunne manøvrere kjøretøyet under 
krevende snøforhold i kontrollerte former og ved bruk av digitale sporingsverktøy som GPS. 
Her er det svært viktig at den enkelte eleven behersker bruk av kart, kompass og GPS. Søknaden 
omhandler også gjenfinning av et koordinatfestet punkt omlag 550m utenfor offentlig godkjent 
scooterløype. 
Området det søkes om for kjøreteknikk er omlag 200m til hver side av løypetraseen. Området 
for kjøreteknikk er da innenfor 300m regelen for rasting og vil med dette ikke gå utover det som 
allerede er akseptert motorferdsel i tilknytning til løypenettet i dette området. Når det gjelder 
identifisering og lokalisering av koordinatbestemt punkt er dette 150m utenfor grensa for 
rasting. Transporten er i opplæringsøyemed og har stor betydning for senere GPS-bruk der man 
skal finne igjen til hytte/leir eller utgangspunkt i dårlig vær eller kameratredning ved oppgitt 
posisjon. På omsøkte strekning vil man ikke ha samme trafikkbelastning som innenfor blått 
polygon i kartet da det er snakk om tur/retur for elevene.  
 
Skredproblematikk: 
I bildet under er det avmerket et område (blått polygon) omlag 200m bredt og 300m langt som 
definerer dispensasjonsområdet. I dispensasjonsområdet er det avmerket et rødt polygon. I 
skredkartet er dette avmerket som utløsnings- og utløpsområde for snøskred. Jf. Vilkår er dette 
området (rødt polygon) ikke tillat bruk når Varsom.no varsler faregrad 3 eller høyere, 
kun tillat brukt innenfor kategori 1 og 2. Området egner seg til øvelse i graving av 
snøprofiler. Omtalte polygon blåser stort sett bart innenfor innenfor utløsningsområde, men 
kommunen må forholde seg til skredkartet og det settes restriksjon på bruk av området.  
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Gjør oppmerksom på at løypetraseen som her er hentet fra www.tromsatlas.no er veiledennde og 
ikke er  korrekt inntegnet i kartet. For normal kjøring/trafikk er den ikke mulig å kjøre slik den 
ligger inne i kartet. Nordreisa kommune har ved tidligere anledning i 2014 påpekt dette for 
Fylkesmannen og sendt inn sporlogg, men dette er ikke rettet i det offentlige kartgrunnlaget her, 
rettelsen som da ble gjort i TromsAtlas omfattet Røyelen scooterløype. Den korrekte traseen vil 
til enhver tid være den som er stukket og merket ved åpningen av løypa innenfor hver sesong. 
 
Søkeren har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring, men sjåføropplæring i regi av 
kjøreskole(r). Man kan vanskelig se at det vil kunne legge presedens på senere 
søknadsbehandling at det her gis dispensasjon til snøscooter for avgrenset søknadsformål. 
 
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. 
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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. 
 
I søknadsområdene er det ikke registrert rødliste arter eller kulturminner som berører 
virksomhetens kjøring på snødekt mark. I nærliggende lokasjon til Bjørnskatvannet er det 
registrert Dvergsyre og Fjellmarinøkkel. Begge artene har status LC – livskraftig, men som er av 
særlig stor forvaltningsinteresse siden de er kalkkrevende. 
 
Ut fra helhetsvurdering av brukskarakter anser man at sjåføropplæring er så viktig i samfunnet 
at et begrenset område og omfang tillates. I område er det ikke er kjente lokaliteter som 
forringes av ferdsel på snødekt mark. Dispensasjonsutvalget vurderer at man har tilstrekkelig 
kunnskap for å fatte vedtak i saken. 
 
Det omsøkte området er søkt opp i Artsdatabanken.no for sårbare arter og Riksantikvaren for 
kulturminner. Innenfor den omsøkte trassen eller i nærliggende område er det ikke gjort funn av 
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet, det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper som vil bli berørt av virksomhetens kjøring på snødekt mark. Ang. 
samlet belastning er områdene foruten GPS-lokasjon innenfor avstanden til rasting langs løypa 
på 300m. Man anser ikke at motorferdselen øker trafikkbelastningen så mye at det vil bli en 
ulempe i en allerede offentlig godkjent snøscooterløype. 
 
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. 
 
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. 
 

19



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: SMEGJH Registrert 

dato:14.09.2018 

09:24:37

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

916036698
Foretak/lag/forening

KARLSEN SJÅFØRSKOLE AS
Adresse

Solbakkmelen 19
Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN
Telefon

97043343
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Torstein
Etternavn

Karlsen
Adresse

Solbakkmelen 19

Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

97043343
E-post
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tkarlsen@nordtroms.net

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Torstein Karlsen 97043343

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

FK 6328

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

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

01.01.2019 30.04.2019 B 11 - 20 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 ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Det søkes om dispensasjon for opplæring Klasse S. 
Vedlagt lenke til læreplan og krav i læreplan Klasse S
Behov for ledsager

B Ja 

Navn på ledsager

Martin Karlsen

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området
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Det søkes dispensasjon i tilknytning til Oksfjordhamn løypenett.

Grunneier(ne)s navn

Staten

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Karlsen Sjåførskole  as

Solbakkmelen 19

9152  Sørkjosen 14.09.18

li fra»

Nordreisa  Kommune

Vedle  o  u  Ilende  o  I  snin er til knad om di sas'on med referanse SMEGJH.

Karlsen Sjåførskole søker om dispensasjon fra Lov om Motorferdsel  i  utmark for å best mulig oppfylle

kravene til undervisning Læreplan håndbok  V 860.

llæreplan er målformuleringer fastsatt i trafikkopplæringsforskriften. Forskriften og målene ble

revidert i  2017  og trådte i kraft  1  januar  2018.  Med bakgrunn og erfaring under opplæring fra  1

januar og ut våren  2018  har vi erfart at det er vanskelig å tilrettelegge for øvelser og elevoppgaver i

noen temaer i trinn  3  og 4. Spesielt i temaene vi viser til nedenfor.

TRINN3 §  14 -4

Eleven skal  øve tilstrekkelig med blant annet sledekjøring i varierte forhold (terreng). Vi har sett og

vurdert at terrenget på begge sider i starten av Bjørnskaret er et egnet område for øvelsene i Trinn  3

jf.§ 14  — 4  punkt  2  og 6. Se vedlegg for Trinn 3. Vi søker om å få bruke område til denne øvelse som er

tegnet inn på kart. Området bør være 200 m løypestrekning og 100 meter utafor løypen.  (200m

ganger  200m) Se vedlegg av kart.

TRINN 4 §  14  - 5

Eleven skal  videreutvikle sin kjørekompetanse på beltemotorsykkel ved å:

- (§ 14 —5 punkt 2  a) gjennomføre selvstendig sammenhengende kjøring med og uten last,

herunder selv velge sikre ruter tilpasset skredfare, miljø, dyreliv og natur.

- (§ 14 —  5  punkt  2  b) orientere seg ved hjelp av kart, kompass og GPS

For best mulig tilretteleggelse for elevoppgaver i Trinn  4  vil det være best læringseffekt og øket

forståelse for navigering og orientering om eleven kan planlegge og gjennomføre kjøreøvelse til et

koordinat utenfor tradisjonell løype. Elevene får da en realistisk oppgave for orientering og andre

krav i læreplan som nevnt ovenfor. Vi søker derfor om dispensasjon for å kjøre til koordinat  %

69.82926 21.63694.  Se  vedlagt kart.

Enkelte kurs samarbeider Karlsen  Sjåførskole og Henriksen Sjåførskole. Hver skole kan undervise  4

elever på hvert kurs. Vi ønsker derfor at dispensasjon gjelder for begge sjåførskoler når vi arrangerer

kurs felles.

Antall kurs fra  1  januar til 30 april vil være mellom  6  og 8  kurs i Oksfjord løype.

I trafikkopplaeringsforskriften  er det hjemlet at Statens Vegvesen skal ha tilgang til å kontrollere

undervisningen. Det er presisert fra Tilsynet for undervisningen at de @ ha tilgang til områder

utenfor løypenett som har særskilt dispensasjon. Vi ber derfor at det formuleres i dispensasjon

dersom den blir gitt av Nordreisa Kommune. Vedlegg av trafikkopplæringsforskriften ettersendes.
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Om det er nødvendig med mer utfyllende opplysninger kan jeg gi det.

Telefon: 97043343

E post: tkarlsen nordtroms.net

Med vennlig hil

ML

Torstein Karlsen
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Trinn 3  Kjøring i variert  terreng
Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære å beherske kjøring i variert terreng, ved ulike føreforhold,
med og uten slede og passasjerer. Eleven må også lære å ta hensyn til lokale restriksjoner og andre

brukere av naturen, dyreliv, natur og miljø. Ved avslutningen av trinnet skal elevens ferdighet være slik

at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

Undervisningen gjennomføres med inntil 4 elever samtidig. Læreren skal benytte egen beltemotorsykkel,

men kan sitte på med eleven på kortere strekningenjfå 14—4 sjette og sjuende ledd.

Eleven skal ha  4  timer obligatorisk opplæring hvorav minst 3 timer skal være egenkjøring i variert terreng.

Eleven skal mot slutten av trinn  3  gjennomføre en obligatorisktrinnvurdering,jf. § 7-5. Hvistrinnvurderingen
viser et behov for ytterligere øving, kan eleven øve privat, eller kjøpe frivillig opplæring i tillegg til
obligatoriske timer. Hvis ytterligere øving administreres og gjennomføres av trafikkskole, skoleverk

eller kursarrangør som er godkjent forå gi obligatorisk opplæring klasse S, kan den gjennomføres på

godkjente øvingsområder i utmark.

Innholdet i undervisningen forutsettes å bli videreført i trinn 4, samtidig som det er en del av grunnlaget

for oppgavene som blir gitt ved førerprøven.

Mål for trinn  3  kjøring i variert terreng, jf.  §  14-4
Etter å ha gjennomført trinn 3skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å

ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kunne kjøre trygt, miljøbevisst og selvstendig under varierte forhold.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper
og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å

kjøre selvstendig, sikkert, miljøbevisst og i god samhandling med andre brukere av naturen.

Eleven skal:

1. øve på kontroll før kjøring og skifte av variatorrem
2. tilpasse sin kjøring i forhold til terreng, føreforholdene og egne ferdi heter
3. velge kjøreadferd som er tilpasset andre brukere av naturen, dyreliv, natur og miljø,

herunder lokale restriksjoner

4. utføre kontroll av slede og lasting av slede med rett plassering og sikring av last

5. oppleve utfordringene ved, og få øving i, kjøring med passasjer og med opplastet tilhengerslede

6. forstå veltefaren 0 'øre sikre ve val i ulendt terren 0 l ssn m ' r,
slede og last

7. kjenne til faremomentene ved, og få øving i kjøring på veg og glatt underlag med og uten

slede, ved kryssing av veg
8. øve på observasjon og kommunikasjon, i den hensikt å ta ansvar for andre førere i et følge

9. øve på å orientere seg ved hjelp av kart og kompass og GPS relaterte hjelpemidler.

Undervisningen skal legge til rette for at eleven når de målene som er fastsatt i forskrifta. Med tanke på å
nå disse kan detarbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den som er fastsatt
i forskrifta for vedkommende trinn eller del, jf. §§ 7—1 og 7—2.

Aktuelt innhold i undervisningen
l oversikten nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten

er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. innenfor forskriftas rammer velger
læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder
og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette for elevens læring.
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3.1  Kontroll  for kjøring og skifte  av variatorrem

Aktuelt innhold:

Gjøre en kontroll av kjøretøyet og vurdere om eventuelle feil eller mangler ved kjøretøyet fører

til at det ikke kan brukes eller noe må utbedres før avreise
Kontroll av:

—  bremser
-  styring

- lys

—  drivstoff og olje
- kjølesystem

—  belte  /  beltetunnel
- skifte av variatorrem

3.2 Kjøring tilpasset terreng- og føreforhold

Aktuelt innhold:

Lesing av terreng
Riktig fartsavpassing og hvorfor det er viktig for en sikker kjøreatferd

Forholdet mellom fartsøkning og økning av bremselengde

Forhold som bestemmer størrelsen av friksjonen i forhold til underlaget og hva friksjonen

brukes til
Faremomenter som er forbundet med å kjøre beltemotorsykkel  — både med og uten

tilhengerslede  — slik som:
-  kjøring på islagte vann
-  kryssing av elver og bekker

-  kjøring på vanskelig styrbart underlag
- faren for å utløse snøskred

3.3 Kjøring tilpasset andre brukere av naturen, dyreliv, natur og miljø,

herunder lokale restriksjoner

Aktuelt innhold:

Valg av rute i forhold til naturbruk, herunder ta hensyn til bar mark, liten snømengde, plantefelt

Ansvar i forhold til dyreliv, ikke oppsøke/skremme flokker eller enkeltdyr
Miljøvennlig kjøring med minst mulig utslipp og støy

Hensyn til andre som ferdes og oppholder seg i naturen, som barn, skiløpere, hundekjørere,

jegere, fiskere, hyttefolk m.m.
Respektere andres behov for ro og stillhet
Hvordan innrette seg etter lokale verneplaner og lignende

3.4 Kontroll og lasting av slede

Aktueltinnhold:

informasjon i beltemotorsykkelens vognkort med tanke på lasting og passasjerer

Kontroll av sleden, sammenkoplingsinnretningene på beltemotorsykkelen og sleden
(krok og drag)

Sikring og merking av last, herunder sikring av passasjer(er)
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3.5  Kjøring med opplastet slede og med passasjerer

Kjøretøyets kjøreegenskaper ved kjøring med passasjer og med opplastet tilhengerslede,
og konsekvenser for egen kjøring
Farene ved trekking av tilhengerslede i med— og motbakker og ved kjøring i skrått terreng
Behovet for kommunikasjon med passasjerer på tilhengerslede og hensiktsmessig måte
å gjennomføre kommunikasjonen
Kontroll av at beltemotorsykkel og eventuell tilhengerslede er forsvarlig lastet under kjøring

3.6 Veltefare og sikre vegvalg i ulendt terreng og løssnø, med og uten

passasjer/slede/last

Aktuelt innhold:
Bruk av kroppen som hjelpemiddel under vekslende terrengforhold

Veltefaren ved kjøring i ulendt og skrått terreng
Veltefaren ved kjøring i løssnø
Hvordan hastighet, last, passasjer og tyngdepunkt innvirker på veltefaren. Lærer bør
foreta demonstrasjoner med og/eller uten eleven som passasjer.

3.7 Faremomentene ved, og øving på, kryssing av veg og kjøring på veg og

glatt underlag

Aktuelt innhold:
Risikomomenter ved å krysse veg ellerjernbanespor
Faremomentene ved kjøring på veg med og uten tilhengerslede under forskjellige føreforhold

Begrensninger i beltemotorsykkelens bremse— og styringsegenskaperved kjøring på hardt
snø- og isføre
Vurderinger i forhold til annen trafikk, særlig med hensyn til hastighet, sikt og synbarhet
Faremomentene ved kjøring med tilhengerslede på veg og hvilke momenter som påvirker
sledens fare for velt og skrens

3.8 Observasjon og kommunikasjon

Aktuelt innhold:
Observasjon og kommunikasjon ved kjøring i følge
Observasjon som sikrer oversikt over fører bak i ett følge
Kommunikasjon med håndtegn
Kommunikasjon ved fart og plassering
Kunne velge en hensiktsmessig og sikker plassering ved stopp og parkering
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3.9 Orientering ved hjelp av kart, kompass og GPS relaterte hjelpemidler

Aktuelt innhold:
—  Turkart
- Orientere kartet ved hjelp av terrenget
- identifisere terrengformasjoner som vann, fjell, myr, helning og elv ved hjelp av  karttegn

-  Ta ut og oppgi  kartreferanse
- Kompass

- Orientere kartet ved hjelp av  kompasset

- Kompasskurs  ved hjelp av  kartet
-  Korrigering for misvisning
—  Kjøring etter kompasskurs
—  GPS
-  Avlese og oppgi kartreferanse
- Markering av  punkter

-  Navigere etter en GPS - finne hvor en er, kjøre til punkt, vegvalg i terrenget og følge ruter

3.10Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinnvurderrngen gjennomføres mot slutten av trinn 3.

Kommentarertil trinn  3
Opplæringen i trinnet  skal  legge til rette for at  eleven  i størst mulig grad blir selvstendig, gjør egne

vurderinger og valg. Det skal legges til rette for at eleven kan kjøre sikkert i variert terreng ved ulike
føreforhold og blir bevisst særskilte faremoment ved kjøring med beltemotorsykkel.

Eleven skal gjøre bevisste valg for best mulig å  ivareta sitt ansvar overfor andre brukere av naturen samt
dyreliv, natur og miljø.

Selvstendige valg av trasé skal ivareta en sikker kjøring med og uten slede, og med og uten last.

Elevene skal utvikle evnen til  å  ta vare på hverandre. herunder bli bevisst betydningen av god
kommunikasjon og samhandling med andre i scooterfølge.

Opplæringen skal gi praktiske ferdigheter og generell kompetanse i muligheter og begrensninger ved

bruk av kart, kompass. GPS, smarttelefon og nødpeilesender til orientering og varsling.

Det er en forutsetning for  å  lykkes med den praktiske opplæringen at eleven tilegner seg tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag før eller parallelt med øvingen.

Den obligatoriske trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinnet. Hensikten med trinnvurderingen
erå gi eleven anledning til selv  å  ta stilling til om målene fortrinnet er nådd tilstrekkelig godt til at det er
grunnlag forå ha utbytte av opplæringen i neste trinn. Læreren skal dessuten gi sin tilråding i spørsmålet
om eleven har den kompetansen som er nødvendig for  å  ha godt utbytte av videre opplæring. Det er
viktig at eleven før gjennomføringen er forberedt og godt kjent med hensikten med trinnvurderingen
og hvordan denne bli gjennomført. Eventuelle oppgaver og klargjøringer i forhold til gjennomføringen
kan med fordel gis allerede ved innledningen til trinnet.
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Trinn 4 Avsluttende opplæring
Opplæringen i trinn 4 skal bringe eleven fram til hovedmålet, og er i stor grad rettet mot elevens

risikoforståelse.

Eleven skal gjennomføre obligatorisk sikkerhetskurs i naturen — klasse S, jf. §§ 14-8 og 14—9.

Mål for trinn  4jf.§ 14-5
Etter å ha gjennomført trinn  4  skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne
kjøre beltemotorsykkel i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar og til å ta forholdsregler.

4.1 Sikkerhetskurs i naturen klasse  S

Målene for kurset er hovedsakelig rettet mot elevens forståelse av utfordringer og risiko ved å ferdes på

beltemotorsykkel i naturen. Eleven skal også lære å forebygge skader og ulykker, og å kunne ta vare på

seg selv og hjelpe andre ved en eventuell ulykke på fjellet.

Kurset har følgende deler:
Del 1 Forberedelser før kjøring

Del 2 Videreutvikling av kjørekompetanse

Del 3 Aktuelle nødtiltak, kameratredning og førstehjelp

Del 4 Refleksjon og oppsummering

Kurset begynner med 2 timer innledning i klasserom med inntil 16 elever.

Andre del er på 5 timer, hvorav minst3 timer skal være selvstendig sammenhengende kjøring i og utenfor
løype, med refleksjonspauser. Hver elev skal gjennomføre minst en time av den selvstendige kjøringen

med opplastet slede. Kurset avsluttes med en felles oppsummering.

Den praktiske øvingen kan gjennomføres med inntil  4  elever per lærer.

Læreren skal benytte egen beltemotorsykkel, men kan sitte på med eleven på kortere strekninger.

Mål for sikkerhetskurs i naturen- klasse S, if.§  14-9
Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at
ulykker unngås og ha rett opptreden hvis ulykke oppstår.

Eleven skal lære å gjøre gode forberedelser før kjøring, gode valg under kjøring, og aktuelle
nødtiltak og førstehjelp ved ulykke.

Eleven skal

1. lære å gjøre gode forberedelser før kjøring ved å kunne:
a. gjøre rede for fjellvettreglene
b. finne frem på og anvende varsom.no, andre nettsteder og kilder til planlegging

av sikker ferdsel i mulig skredterreng og på islagt vann

vurdere isforhold, og andre utfordringer i løyper

gjøre rede for bruk av smarttelefoner for navigasjon, skredvarsling og ulykkesvarsling
gjøre rede for bruk av nødpeilesender til ulykkesvarsling
gjøre rede for værtegn og utfordringerved vind og dårlige siktforhold
gjøre rede for symptomer på lokal og generell nedkjøling og hvordan forebygge nedkjøling
velge rett bekledning og nødvendig sikkerhetsutstyr

.me-”rb.no

29



1

TRINNMÅL. KURSMÅL. DELMÅL OG AKTUELT INNHOLD KLASSE S :: l ”.. IL Ht i  J  ”Cm-t h --_;)l~l = :. ANF—l i”

2. videreutvikle sin kjørekompetanse på beltemotorsykkel ved å:

3.

4.

a. gjennomføre selvstendig sammenhengende kjøring med og uten last, herunder
selv velge sikre ruter tilpasset skredfare, miljø, dyreliv og natur

b. orientere seg ved hjelp av kart, kompass og GPS baserte hjelpemidler
c. benytte rett observasjon og kommunikasjon, i den hensikt å ta ansvar for andre førere

i et følge

d. videreutvikle sin forståelse for de farer og ulemper kjøring med beltemotorsykkel
medfører for miljø, dyreliv, natur, fører, passasjer og andre brukere av naturen

lære å utføre aktuelle nødtiltak, kameratredning og førstehjelp ved å:
a. etablere nødbivuakk i snøen og bruke vindsekk

b. utføre søk med skredsøker (sender/mottaker) og søkestang mot nedgravd person eller
simulert person ved f.eks. ryggsekk

c. utføre førstehjelp og kameratredning ved simulert ulykke med beltemotorsykkel i naturen.
reflektere over sine erfaringer og opplevelser ved å
a. drøfte disse med sine medelever og lærer

b. vurdere egne sterke og svake sider som fører av beltemotorsykkel og velge ut områder
med utviklingsmuligheter.

Undervisningen skal legge til rette forat eleven når de målene som er fastsatt i forskrifta. Med tanke på å
nå disse kan det arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den som er fastsatt

iforskrifta for vedkommende trinn eller del, jf. § 7-1 og §  7-2.

Aktuelt innhold i undervisningen
I oversikten nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten
er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. innenfor forskriftas rammervelger

læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder

og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette forelevens læring.

4.1.1 Forberedelser for kjøring

Aktuelt innhold:
Fjellvettreglene

Planlegging av ferdsel og bruk av varsomno, nettsteder og forum, og organisasjoner
for fjellsikkerhet

Orientering ved bruk av kart, kompass, GPS og smarttelefon

Rutiner og hjelpemidler ved varsling av ulykke

Værtegn f.eks skyformasjoner, temperaturendringer og vindretning
Kunne ta på seg og kjøre test på sender/mottaker
Snø omdanning og skreddannende faktorer (vær, vind, temperatur)

Viktigheten av riktig bekledning

Lokal og generell nedkjøling
Sikkerhetsutstyr som snøspade, vindsekk, søkestang og sender/mottaker (skredsøker)

4.1.2 Videreutvikling av kjørekompetanse

Aktuelt innhold:

Valg av trase

Kjøre på en trygg måte og i henhold til gjeldende regelverk

Vise hensyn til de farer og ulemper kjøring med beltemotorsykkel medfører for miljø, dyreliv,
natur og andre brukere av naturen

Orientering ved hjelp av kart, kompass og GPS baserte hjelpemidler
Vurdere hvordan snøskredfaren påvirkes ved kjøring i terreng
identifisering av skredfarlig terreng med måling av heliingsgrad og vurdering av utløpssone

for snøskred
Graving av snøproh'l
Vurdere isforhold og andre utfordringer ved kjøring i løype
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