
       

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

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Olav Rokne Erichsen Leder MDG 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Heidi Gausdal NESTL FRP 
Linda Fjellheim MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kirsti Marit Steinlien Linda Fjellheim SP 
Per-Håvard Steinsvik Heidi Gausdal  

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kristian Berg Utvalgssekretær 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Olav Rokne Erichsen  Per-Håvard Steinsvik 
 
______________________  _______________________ 
 
 
Kirsti Marit Steinlien              Kristian Berg 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 10/19 Referatsaker   
RS 9/19 Dispensasjon til kjøring med snøskuter for oppkjøring av skiløype 

i Lindovara naturreservat, Nordreisa kommune 
 2019/127 

RS 10/19 Melding/Bekreftelse løypekjøring mellom Sappen og Seima  2019/127 

RS 11/19 Melding/Bekreftelse løypekjøring Rotsundelv-Rotsundelvdalen  2019/127 

RS 12/19 Melding/bekreftelse om kjøring etter Forskrift § 3e Løypekjøring - 
Kildal og krakenes grendelag 

 2019/127 

RS 13/19 Melding/bekreftelse om kjøring etter Forskrift § 3e Løypekjøring - 
Nordreisa IL 

 2019/127 

RS 14/19 Melding/bekreftelse om kjøring etter Forskrift § 3e Løypekjøring - 
Nordreisa IL/Storvik grendelag 

 2019/127 

PS 11/19 Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Elgtelling Hamneidet 
elgvald 

 2019/126 

PS 12/19 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark NF-§6 
Elgtelling Storeste og Auko elgvald 

 2019/126 

 
 

PS 10/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 08.03.2019  
 

Behandling: 
Tatt til orientering. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

PS 11/19 Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Elgtelling Hamneidet elgvald 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 08.03.2019  
 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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. 

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     

 



PS 12/19 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark NF-§6 Elgtelling 
Storeste og Auko elgvald 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 08.03.2019  
 

Behandling: 
Enstemmig vedatt. 

Vedtak: 
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. 

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     

 


