
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Epost, Epostmøte 
Dato: 08.03.2019 
Tidspunkt: 13:00 

 
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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PS 10/19 Referatsaker



  
 
 
 
Dispensasjon og kjørebok som skal tas med ved kjøring 

Dispensasjon til motorisert ferdsel i Lindovara naturreservat 
 

Sak: 
Vedtak fattet av: Fylkesmannen i Troms og Finnmark, miljøavdelingen 
Vår ref: 2019/839 
Dato: 4.3.2019 
Saksbehandler: Ann-Heidi Johansen 

 
Dispensasjonen er gitt til: 

Navn: Øvre Reisadalen grende- og idrettslag 
Adresse: Tore Elvestad, 2922 Reisadalen, 9151 STORSLETT 
Eiendom: 31/3 

 
Fører(e) av snøskuter: 

Navn: Tore Elvestad, Terje Nordberg, Frode Rudberg, Yngve Mathisen. 
 
Formålet med kjøringen: 

Oppkjøring av skiløype, eksisterende trasè. 
 
Hjemmel for vedtak: 

Forskrift for  
Lindovara nr  

§ 7 bokstav 
m) 

Motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasè. 

 
Følgende vilkår gjelder: 

Trasè/område: I etablert skiløypetrasè mellom grensen til naturreservatet ved enden av 
traktorvei i sør, og grensen til naturreservatet ved Svartvatnet i nordvest.   

Antall turer: Føres inn i kjørebok på baksiden. 
Tidsrom:  Til og med 30. april 2019, og fra det er frossen, snødekt mark neste 

sesonger til og med 30. april 2020 og 30. april 2021. 
Type kjøretøy:  Snøskuter. Snøskuter skal ha påmontert løypeplog/sporsetter. 
Andre vilkår: På frossen og snødekt mark. 

Utfylt kjørebok skal returneres til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 
1. juni 2021. 
All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade på miljø og mennesker. 

 
Annet: 

Motorferdsel i utmark forutsetter samtykke fra grunneier. 
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Kjøretrasè: 

 
 Tur nr 

År Dato Førers signatur 
1 

2019 
  

2 
2019 

  

3 
2019 

  

4 
2019 

  

5 
2019 

  

6 
2019 

  

7 
2019 

  

8 
2019 

  

9 
2019 

  

10 
2019 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  04.03.2019  2019/839 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  08.01.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Ann-Heidi Johansen, 77 64 22 33 
  
 
 
  

Øvre Reisadalen grende- og idrettslag  
v/Tore Konrad Elvestad 
Reisadalen 2922 
9151 STORSLETT 

  
 

Dispensasjon til kjøring med snøskuter for oppkjøring av skiløype i 
Lindovara naturreservat, Nordreisa kommune 

Vi viser til søknad 8.1.2019 og telefonsamtale 1.3.2019. 
 

 
Vedtak 

Fylkesmannen gir Øvre Reisadalen grende- og idrettslag med Tore Elvestad som ansvarlig, 
dispensasjon til å kjøre med snøskuter for oppkjøring av skiløype i Lindovara naturreservat. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om Lindovara naturreservat/Lintuvaaran 
luononreservaatti/Loddevári luonddureserváhtta § 7 bokstav m). 
Saken er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Denne dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 
1. Dispensasjonen gjelder for kjøring med snøskuter på frossen, snødekt mark. 
2. Dispensasjonen gjelder for disse førerne: Tore Elvestad, Terje Nordberg, Frode Rudberg, Yngve  
    Mathisen. 
3. Dispensasjonen gjelder for oppkjøring av skiløype i etablert trasè mellom grensen til  
    naturreservatet ved enden av traktorvei i sør, og grensen til naturreservatet ved Svartvatnet i  
    nordvest, se kart i kjørebok 
4. Dispensasjonen gjelder fra dags dato til og med 30.04. i 2019, og fra det er frossen, snødekt  
    mark neste sesonger til og med 30. april 2020 og 30. april 2021.  
5. Under kjøring skal fører ha med seg «Dispensasjon til motorisert ferdsel i Lindovara   
    naturreservat» med kart og kjørebok, se vedlegg. 
6. All kjøring i Lindovara naturreservat skal føres inn i kjøreboka før turen starter. Utkvittert kjørebok  
    skal returneres til Fylkesmannen innen 1. juni 2021.  
7. Snøskuter skal ha påmontert løypeplog/sporsetter. 
8. Kjøringen skal planlegges slik at den begrenses til et minimum. All motorferdsel skal foregå  
    aktsomt og hensynsfullt slik at den ikke skader mennesker eller miljø. 
9. Dersom vilkårene ikke overholdes vil Fylkesmannen trekke dispensasjonen tilbake. 
 
 
Klage på vedtak  
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  Side: 2/4 

Vedtaket kan ifølge forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En 
eventuell klage med begrunnelse sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
 
Søknaden 
Øvre Reisadalen grende- og idrettslag søker om oppkjøring av skiløype med snøskuter og løypeplog. 
De søker også om tillatelse til enkel rydding av overhengende trær eller nedfallstrær langs sporet. De 
ønsker en flerårig dispensasjon i perioden 15.11 og 1.5 hvert år. De legger til grunn at oppkjøring er 
begrenset til dager med snøfall og i sammenheng med helg og ferie, mest tidlig i sesongen. Løypa 
følger en trasè som er innarbeidet og har vært årvisst preparert de siste 35-40 årene.  
 
Regelverk 
Lindovara naturreservat ble opprettet 22.6.2018. Formålet med vernet er å bevare et område som 
representerer en bestemt type natur i form av gammel furuskog og kalkskog, og som har særlig 
betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder viktige naturtyper og er leveområder for 
flere sjeldne og trua arter. Området inneholder også frisk kalkfuruskog, frisk og tørr kalkbjørkeskog, 
et ospebestand, fattigere skoger, rike myrer, berg og tjern. Det er en målsetting å beholde 
verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også 
bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
I følge verneforskriften § 3 bokstav a) er vegetasjonen, herunder døde busker og trær, vernet mot 
skade og ødeleggelse. Etter § 4 bokstav e) er vernebestemmelsene likevel ikke til hinder for rydding 
av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. Det betyr at vi ikke trenger gi 
dispensasjon til å fjerne enkelte trær som henger over skiløypa eller nedfallstrær over løypa. Det vil 
si trær langs den eksisterende trasèen, og enkelttrær og greiner i begrenset omfang. Vi oppfordrer til 
at nedfallstrær blir lagt ved siden av skiløypetrasèen, slik at dødt virke blir liggende i naturreservatet. 
 
Dyrelivet er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse etter verneforskriften § 3 bokstav 
b). 
 
Motorisert ferdsel til lands er forbudt etter verneforskriftens § 5 bokstav a). Etter § 7 bokstav m) kan 
forvaltningsmyndigheten etter søknad gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel for oppkjøring av 
skiløype etter fastlagt trasè.  Forvaltningsmyndigheten kan gi flerårige dispensasjoner. 
 
Forvaltningsmyndigheten skal legge prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 til grunn for sin 
vurdering av alle søknader om tillatelser eller dispensasjoner. 
 
Vurdering 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven § 8 og § 9 
Lindovara er et naturreservat der verneformålet først og fremst er knyttet til naturtypene, med en 
kombinasjon av forholdsvis gammel furuskog, og høy dekning av spesielt rike myrutforminger med 
regionalt uvanlige arter. Lindovara har et relativt høyt artsmangfold og rik karplanteflora. Det er 
også innslag av arter som krever en viss kontinuitet i død ved eller gamle trær.  
Verneverdier som kan bli påvirket av motorisert ferdsel er vegetasjon, men også dyreliv og fugleliv. 
 
Kunnskap om naturtypene i Lindovara naturreservat er relativt ny, og ble lagt til grunn ved 
opprettelsen av området i 2018. Ut fra erfaringer med motorferdsel i utmark generelt, vurderer 
Fylkesmannen at det er liten fare for skader på vegetasjonen, så lenge snøskuter brukes på frossen 
mark med godt snødekke. Skiløypa berører ikke det som ved kartlegging av verneverdier er markert 
som kjerneområder. 
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I følge databasen Artskart er det i nærområdet til skiløypa, innenfor naturreservatet, registrert 
rødlistet lav som vokser både på marken, på løvtrær og på bartrær, samt sopp som bryter ned død 
ved. Vi vurderer at disse ikke vil bli påvirket negativt ved oppkjøring av skiløype. Dette er en skiløype 
som har vært brukt i mange år, og overhengende vegetasjon har også tidligere blitt ryddet fra 
trasèen. Nedfallstrær på sporet kan legges ved siden av sporet etter rydding. Vi vurderer derfor at 
det ikke er fare for at artsmangfoldet og rødlistede arter i området vil bli påvirket av tiltaket.  
 
I følge databasen Sensitive arter er det ikke registrert sensitive arter i reservatet.  
 
Av dyreliv er det først og fremst elg og fugl som kan bli forstyrret. Om vinteren er det lite fugl i 
Lindovara. Området blir brukt av elg, og ved kjøring i trasèen, må det vises aktsomhet ved å forvisse 
seg om at elg ikke blir forstyrret ved kjøring. Det samme gjelder for tamrein. 
 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven § 10 og § 12 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, nåværende 
og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Hensikten er å hindre gradvis reduksjon av 
verneverdiene.  
 
Lindovara er et nytt naturreservat, og vi har ikke fått andre søknader om motorisert ferdsel i 
området. Motorisert ferdsel med snøskuter som kan skje uten dispensasjon, er motorferdsel i 
forbindelse med reindrift. Verneområdet er sommerbeite for rein, og inngår i et 
oppsamlingsområde. Det går trekklei langs elva. Vi kjenner ikke til konkret omfang av kjøring med 
snøskuter i Lindovara i forbindelse med reindrift, men har inntrykk av at det er veldig begrenset.   
 
Naturreservatet ligger midt i bygda Sappen, og brukes mye av leirskolen og til andre friluftsformål og 
organisert idrett, særlig o-løp og skiløping. Søker opplyser at løypa går langs en innarbeidet trasè, og 
har vært preparert årvisst og brukt de siste 35-40 årene. Skiløypa er markert på flere turkart. 
Området Sappen-Lindovarra er i kartleggingen av friluftsområder i Troms vurdert som et svært viktig 
friluftsområde. Skiløypa var godt etablert da området ble vernet. Det vi si at området ble vurdert 
som verneverdig sjøl om det går skiløype der. I foredraget til kongelig resolusjon kommenterte 
Fylkesmannen at det for oppkjøring av skiløype etter fast trasè vil kunne gis flerårige dispensasjoner. 
Hensikten med å vurdere et slikt tiltak etter søknad, er å få en dialog med søker, og ha mulighet å 
vurdere alternativer og tilpasninger dersom det viser seg å bli konflikt med verneverdier. Ved en 
senere søknad vil en også se på erfaringer, og ha mulighet til å gjøre justeringer og endringer. Vi gir 
derfor i denne omgang dispensasjon for 3 sesonger.  
 
Vi vurderer at denne dispensasjonen ikke medfører en økt samlet belastning som får negative 
konsekvenser på verneverdiene.  
 
Tidlig vår er en sårbar tid på året for vilt generelt, og spesielt for hekkende fugl. Vi setter siste dato 
for kjøring til 30. april.  
 
Fylkesmannen forventer at oppkjøring av skiløypa blir planlagt og gjennomført slik at den begrenses 
til det som er nødvendig, og at den foregår aktsomt og hensynsfullt.   
 
Kostnader ved miljøforringelse – naturmangfoldloven § 11 
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Fylkesmannen vurderer at kjøring med snøskuter for oppkjøring av skiløype ikke vil føre til 
miljøforringelse innenfor Lindovara naturreservat dersom det skjer i tråd med vilkårene i denne 
dispensasjonen. Etter naturmangfoldlovens § 70 plikter likevel tiltakshaver å stanse dersom det 
oppstår skade eller fare for skade på naturmangfoldet. I slike tilfeller skal tiltakshaver om mulig også 
rette opp skaden. 
 
Konklusjon  
Fylkesmannen vil innvilge søknaden om dispensasjon. Ut fra de vurderingene vi har gjort ovenfor, og 
med de vilkår som følger dispensasjonen, mener vi at kjøringen vi gir dispensasjon til ikke vil påvirke 
verneverdiene nevneverdig eller stride mot vernevedtakets formål. Det er lagt vekt på at 
eksisterende trase er brukt til skiløype i mange år, før naturreservatet ble opprettet.   
 
 
Med hilsen 
 
Heidi Marie Gabler (e.f.) 
fagkoordinator naturmangfold og naturvern 

  
 
Ann-Heidi Johansen 
seniorrådgiver miljø 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
  Vedlegg:  
  Dispensasjon med kart og kjørebok som skal tas med ved kjøring 
 
Kopi til: 
Troms politidistrikt Postboks 6132 9291 TROMSØ 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Nordreisa  kommune ,

Melding/bekreftelse

Melding/bekreftelse om  kjøring etter  Forskrift  for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på  islagte  vassdrag, § 3  e  opparbeiding og preparering av skiløyper
Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser når
det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, grendelag, turlag eller turistbedrifter

Meldin ekreftelse "elder for:

Navn på Ø,,” MMA/,, gem/{,0 MW
Leder: 2  92? Ruf/«53690? en .

'?Slrefon nr /  OVC Ell/6514“”? a  l 5/ (Si—DTs/péh/ %?5éq?

Type Scooter
k'øretøy:
Trase: . ,.  '  \

Kart  le es ved 5 å” 6 W  å

Tidsrom: ;” ' /
') I  '  l6) ”” f) '  /  ? .

Navn å andre som meldin en/bekreftels 'elder:

Navn: ( . '
/ o  fe. ét [ya a—

Navn: 5v på ‘ yams &”
Navn: 5.6654 m a  f/l { {/70 (4/3 M

Navn: 55)» Å  17 MWÅ .

Navn: 5 DVL LEI—(JS: HQ,” 52,0 —

Sted:  » Dato: nderskn'h av led :

,' ”i'20/7

Skjema med kart sendes Nordreisa kommune, Servicetorget, Boks 174, 9156  Storslett

Kopi gis til den/de som skal kjøre
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Nordreisa  kommune

NOIDIEISA SYORSLEYY
nnnnnnnnnnnnnnnn pour-Au
KOMMUNE  LANDSBV

Melding/bekreftelse

Melding/bekreftelse om kjøring etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag, § 3 e opparbeiding og preparering av skiløyper
Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser når
det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, grendelag, turlag eller turistbedrifter

Meldin ekreftelse 'elder for:

Navnpå EQ‘IZW/WZU (idé—S' gj
lag/bedrift:

Led : ' n/t/ '  »—
Adrer &aøfféf? ,  Ø/53 &JEMMØ/
Telefon nr 0? g 9  9, 0
Type Scooter /7,/a.£¢,(4 e m 431'“ n
k'øretø :

T  : , .
K2381: esved  Ø//W/'IC?/* fl fWOZuÅ/JZØZZO
Tidsrom: / ’

/"M "  &? q-M;

Navn åandre som meldin en/be telsen 'elder:

Navn: *

z  515m 544’t
Navn: - — '  '

MC/ MOZZ/(L 177
Navn: .

acid/m ,W
Navn: .

* [MI Mug/e
fam ma www

WM Dear/q [  ,/ Un  ,  "nvl

Skjema med kart sendes Nordreisa kommune, Servicetorget, Boks  174, 9156  Storslett
Kopi gis til den/de som skal kjøre

13



s

 

  
  

 

r""is'i'arnes

Leiknes

3

I

wnand

:Stad

— — Sta
en

.»:
...äaftvsrket s

 

  

 

    
    

 

    

    

       
      

 

/  ,  «;.  V ' aucvuu —  ,
> A '260 %

Fagedi' Skolghaugen 66: 4s

,, .»: '  .. 75! * * "1-5”
.” - -  , N  Stort—555" s.kk . . , .  '  as, 5” i  "' 5,5

"KJEWPQQQR'SG'? " 5 " ' Rots'uridelv‘a ‘. m- ' aJaV” ' ' ' ''f, n°. «. / ' 51633. R‘ 't "nd _,__ » -  _ ,”:
""”"T'f '. _Hagen ,” \‘ ' ' Eiile  Rbtsundelva ' ').! "-"J - ' ' '' , ' '

' — nrde ‘?  '  _  ,.? » '.  Framnes? Rotsunddålen «><-: Jff—"TW"».- 351, *  . , . 7 * .  M  . . __ . .  x . , . . _ olnelva-—. x  \i-ieumstadébafg‘ '. 't , -  Iva g Vonheim
Hamnnes * - 951153 . ”C ' L  42>” --'
Gargu yybo Å ' . ,  .' . &?

Nordregard  f/Epga . .-’ @égjflvqp

Rotsund ". . ;.- e99 ?>»? Rautasvatnet
'qsund '  . » LundemoJJ-a' 6*: "55.-  U , :, . '  1 .

Las'eua Bakketun m., 5m, _

Seljyvol  .  Bakkejorda ,9, Martaha’ugen ”
, Søndre , ,  .../036 i653 .  . o".  KI ,, Rotsund 5479 . . .  1 5‘

" <% \‘ '' ; G'pméJOhka .. €455;r) -‘ , " ' Gv-0% Rotsundfjellet 699,-

K .  t‘ ' ‘. ' »  _ ')ornset
“5  Ian- -  - K. - '—-'1.'

— ,  rl  l  H- ' , v . ‘. ‘ raksla; ‘ K St a : " ' _ 577 435.
.v  * ‘ "  . g. 1

°"? ' . " —  - ' x.x578. ssn . sea ' ,‘ ‘ = åelg'eli . 565‘ 7065
5 ' ' ' "" "vi-. ? 636.% vatnan st9lnf18llet,——-.. .  NÅ"  ;  :, 6,27.

35. . -' -  '— :‘J V. ' 5:3(
79¢ Pinnarbakkfjellet (>53

Gipmemielli  m

y  ']- ., . ‘7‘; 7x4.

," Svartfjellgt . 635
' , ' —— "113];..»=* ""— , , 3*: Ogre '— ».

3.--'/ ”' ': , ,  V  1 1 .

., 9.75” -- Gje-vår, .  fre/v "€ "534 .. (to , eJOh/(a ,_ ..
'. ;. . W — N- -  - * ' ' "  .i‘6 .  . ..... år . B EU89 UTM33 7746992N 718097Ø

.  I J‘..JlL.m" u

14



15



   

.g.

1

 

35.7

,  ; *lB—irtaäiarfe "  å) 

«å

W.Beääsevam

Annädalshytta

:(

..;r

 

f; 4  «E

?
ANG rd

 

n  I

Nord”

Cillagammen

  

'ggmoah”

15195;m

      

isa,

4  n'

' å, 775,:

Gap’hukefi”¥:*g små!

!;

7  .

3.91" aff
v»-

ED?

11347"

mur!

1cm;

F'Z‘C‘l‘ F/Palrjlv MP 11 'X‘

EU.  1  LAM:; ”LHM!

 

  
505

i

å

om

:..

16



Nordreisa  kommune

Melding/bekreftelse

 

i !
VNORDIEISA  ‘STOISLETI’

uunn—  uno—nun-Juno
‘KOMMUNE  ÅLANDSBY

Melding/bekreftelse om  kjøring etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i

utmark og på islagte vassdrag, §  3  e  opparbeiding og preparering av skiløyper
Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser når

det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, grendelag, turlag eller turistbedrifter

Melding/bekreftelse gjelder for:

Navn på » F « (» '
lag/bedrift: ”LVL—Q '  =  ”V

Leder:

Adr

Telefon nr

Type Scooter

kjøretøy:

Trase: u
Kart le es ved skk VN >€l

Tidsrom:

A  CN‘QQOTM Titirv

32mm  »  Ottos-la;

Navn på andre som meldingen/bekreftelsen gjelder:

"” (Å

 

NaVn: _

Klå—MK lot—ix C  »Navn; »  ”

& 0”w I > “DU/Ye w x =  <; ,N'cIVn:

NaVn:

Navn:

Sled:  - A Dam: 7' ,, . Undersk -  _a\'lec!er:‘.‘. J  '  I  .Staw-af 4 (% m Hau w K
E  a»: m? Ui. &>  1
%QMTeb x  ”  ..

E‘ org.nr. 9l ma GBJKX u

slboks 112, 9156 Store e0

Skjema med kart sendes Nordreisa kommune, Servicetorget, Boks 174, 9156 Storslett
Kopi gis til den/de som skal kjøre
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Nordreisa  kommune     
.  r  l

,uonaIsA ’stonnan
«ingunn-l. ”Hauan-l»

ÅKOMMUNE turnus"

Melding/bekreftelse

Melding/bekreftelse om kjøring etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer  i

utmark og på islagte vassdrag, §  3  e  opparbeiding og preparering av skiløyper
Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser når

det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, grendelag, turlag eller turistbedrifter

Melding/bekreftelse gjelder for:

Navn på N. .,ebwjæ LL /Sé»—rU'(/M 67.

lag/bedrift:

Leder: R J; ' = //i/

Adr ' . .

Telefon nr 5W1“ MW. I?) fl.,/:: q/  4  [å (få
Type Scooter

kjøretøy:

Trase:
Kart le es ved

Tidsrom:

01/0c  sto/7 » 05— 0/‘2.

Navn på andre som meldingen/bekreftelsen gjelder:

wow/saw 0W
Navn: “Twp/E/AA. HW

N” HMØMO 4‘ 60 -  EM
N  : ., .. .-

avn Q  um BM ”MÅ/k FQJZÅØ å JM,/Z
N : c ,  ° M

avn Øf U&I/. (Ai/(: Olli/Vx /'L)0"(Z ¢W7“--‘39NA~‘~

Stedzg /  jöif/jff' Delmål/[2 ,, (å? Underskrift avleder:  »  li'—((A:  fl K

figs 5; Q‘iffifii‘éaag

' "950 703 865
i? ~  4}.
igår-15393156 Storslett

Skjema med kart sendes Nordreisa kommune, Servicetorget, Boks 174, 91%) Storslett

Kopi gis til den/de som skal kjøre
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/126-21 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 08.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/19 Nordreisa dispensasjonsutvalg 08.03.2019 

 

Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Elgtelling Hamneidet elgvald 

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 [Untitle] Søknad 

 

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.  
 
Det er i år søkt om dispensasjon for bruk av 7 snøscootere mot 6 i 2018, søknaden avkortes til 6 
stk. med bakgrunn av at man ikke vil legge presedens for økende antall mot hva man kan 
forvente av behov for størrelsen til valdet. 
 
Videre vises det til Motorferdsellovens forskrift §6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12 og tildeler 
dispensasjon til Hameidet elgjaktfelt, v/Rune Arild for bruk av inntil 6 snøscootere til elgtelling 
09. og 10. mars. Organisering av listene settes til valdleder å utnevne.  
 
Det settes følgende vilkår: 

 Dispensasjon gjelder helgen 09.-10. mars 2019. 
 All motorferdsel i regi av valdet 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. 
 

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

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Hameidet elgjaktfelt, v/Rune Arild for bruk av inntil 7 snøscootere til elgtelling i løpet av 
første eller andre helga i mars. Organisering av listene settes til valdleder å utnevne da det ikke 
er klart pr i dag hvem som kan stille på telling. 
 
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. 
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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 
 
Søker: Hameidet elgjaktfelt, v/Rune Arild, der man påvist et behov som ikke knytter seg til 
turkjøring, men elgtelling i regi av 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. 
Fotpersonell i samarbeid med bruk av 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 og det er da på. 
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. 
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 valdet helgen kan komme i konflikt med andre brukere. Et begrenset 
omfang er imidlertid nødvendig for å sikre effektivt og pålitelig estimat. Dispensasjonsutvalget 
vurderer ut fra dette at det er vanskelig å gjennomføre en telling i ukedagene da dette gjøres på 
dugnad på valdnivå av jaktlagene innenfor rammene av vedtak 40/10. 
 
Det er også vektlagt at formålet med tiltaket er dyretelling med for å øke kunnskapsgrunnlaget 
for hjortevilt. 
 
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, og en 
snøscooter med fører. Dispensasjonsutvalget 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. 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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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/126-22 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 08.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Nordreisa dispensasjonsutvalg 08.03.2019 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark NF-§6 Elgtelling Storeste 
og Auko elgvald 

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 resultset_479_12689_vedlegg1 
2 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag §6 - Storeste og Auko elgvald 

 

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 Storeste og Auko elgvald for bruk av inntil 20 snøscootere til elgtelling i løpet 
av første eller andre helga i mars. Antallet scootere begrunnes med at det er et uoversiktlig vald 
med lang strekning uten vei der det vil være svært lite hensiktsmessig å gå til fots. Organisering 
av listene settes til Bernt-Ivar Kristiansen å utnevne. 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Dispensasjon gjelder kun en av helgen 09.-10. mars. 
 All motorferdsel i regi av driftsplanområdet/valdet 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. 
 

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

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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Saksopplysninger 
Søker: Tellingsansvarlig for Storeste og Auko elgvald Bernt-Ivar Kristiansen  
Søknad om dispensasjon til å utføre elgtelling i Storeste og Auko elgvald på grunn av behov for 
å telle elg årlig for å kunne fastsette uttaket av elg i forbindelse med elgjakta.  
Til tellingen brukes scooter i tillegg til at det telles til fots og vi har gjord dette i mange år. 
Tellingen er hjemlet i driftsplanen.  
Det gjennomføres telling i nabovaldene samme helg som oss for å få så gode og rette bestands 
tall som mulig.  
 
Nordreisa kommune er forvaltningsmyndighet etter Forskrift om forvaltning av hjortevilt og 
bever og Lov om motorferdsel i utmark med tilhørende forskrifter.  
 
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 
 
Storeste og Auko elgvald Bernt-Ivar Kristiansen søker om dispensasjon for inntil 20 snøscootere  
helgen 09.-10. mars 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. 
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Arealet er på om lag 100.600 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 og Kåfjord på grunn av felles elgstammer. 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 

 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. 
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 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. 
 
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 
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Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 6EDZJ6 Registrert dato:03.03.2019 21:52:49

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

434234123
Foretak/lag/forening

Storeste og Auko elgvald
Adresse

Reisadalen 877
Postnummer

9151
Poststed

Storslett
Telefon

41464333
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Bernt -
Etternavn

Kristiansen
Adresse

reisadalen 877

Postnummer

9151
Poststed

Storslett

Telefon

41464333
E-post
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berntivark@gmail.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Bernt - Kristiansen 41464333

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D På bestemt(e) dag(er) 

Dato Antall turer denne dagen

09.03.2019 B 11 - 20 turer 

10.03.2019 B 11 - 20 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

Elgtelling i Storeste og Auko elgvald.
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Området som Storeste og Auko elgvald disponerer i forbindelse med elgjakt.

Grunneier(ne)s navn

Mange grunneiere

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Søker om 20 tillatelser for å kunne være sikret å dekke hele området godt nok i løpet av disse to dagene. 
 
Antall grunneiere i det angitte området er rundt 120. 
 
Har ikke organisasjons nr. og det var påkrevd for å få sende søknaden så skrev bare inn 9 siffer.

Vedlagt dokumentliste

kilden-03.03.2019.pdf
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