
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Telefon, Telefon 
Dato: 22.08.2019 
Tidspunkt:  

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

1

mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no


                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/19 Referatsaker   
RS 19/19 Administrativt vedtak: Motorferdsel NIVA  2019/126 
RS 20/19 NGU helikopterlandinger ifb 

skredfarekartlegging aug. 2019 - NORDREISE 
KOMMUNE 

 2019/126 

RS 21/19 Delegert vedtak: Dispensasjon for til bruk av 
vannjet i Reisaelva 

 2019/126 

RS 22/19 Melding om vedtak motorferdsel i utmark og 
vassdrag, NF §5b - Transport for 
funksjonshemmede 11.03-04.05.2019. 

 2019/116 

RS 23/19 Vedtak om dispensasjon for motorferdsel i 
utmark NF § 5e - Vedkjøring i tiden 05.04 - 
04.05.2019 

 2019/116 

RS 24/19 Vedtak om dispensasjon for motorferdsel i 
utmark NF § 5e - Vedkjøring i tiden 05.04 - 
04.05.2019 

 2019/116 

RS 25/19 Dispensasjon til elgtelling  2019/126 
PS 16/19 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Oksfjord 

jeger og fiskeforening 23.-25. august 2019 
 2019/126 

PS 17/19 Søknad om Motorferdsel utmark § 6 - Nordreisa 
scooter og båtforening - 23. til 25.08.19 

 2019/126 

 

2



3

PS 15/19 Referatsaker



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 24/19 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/126-53 6407/2019 K01 26.06.2019 

 

Administrativt vedtak: Motorferdsel NIVA 

Lovverk: 
 Motorferdselloven § 6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Lov om motorferdsel 
 
Saksopplysninger:  
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) søker om tillatelse til landing med heliopter.  
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov. 
Det søkes med bakgrunn i oppdrag fra Miljødirektoratet for forskning på effekter av luft- og 
nedbørsforurensning av vannressursene der det tilsammen på landsbasis skal tas prøver av omlag 
1000 vann. 
Prøvene vil bli tatt fra lufta eller ved at helikopter med pontonger lander på innsjøen, og 
prøvetakingen vil derfor gå raskt. Prøven vil bli henta fra omtrent midt i innsjøen. Det skal kun 
tas èn prøve fra hver innsjø/vann, men for å sikre godt flygevær og effektiv logistikk er det 
ønskelig med en dispensasjon som gjelder for tidsrommet fra 15. september 2019 og fram til 1. 
desember 2019. 
 
De har søkt om lavtflygning/landing på to vann, der Gahkkorjavri ligger i Reisa Nasjonalpark og 
søker må ha gyldig dispensasjon fra vernereglene til Reisa Nasjonalpark for dette vannet. 
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Vurderinger: 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 - 
12. 
 
NIVA søker på vegne av Miljødirektoratet som er oppdragsgiver for prosjektet. Det søkes for en 
flygning, men for lengere tidsrom. 
Som en del av et større nasjonalt prosjekt skal NIVA i Nordreisa kommune ta prøve fra to vann 
som ligger langt fra all infrastruktur. Den eneste rasjonelle metoden er bruk av helikopter, 
spesielt da prøvene skal tas ca. midt på vannet. Det vil være lite hensiktsmessig å benytte 
terrenggående kjøretøy der man i tillegg må ha med henger og båt. Man kan ikke se at 
landing/lavtflyging over vannet skal ha noe miljømessige konsekvenser som nevneverdig vil 
være til skade. Søknaden legger ikke presedens for andre som kan søke om tilsvarende formål.  
 
Man ser ingen negative konsekvenser for lavtflyging og landing på vannet i et såpass begrenset 
omfang som èn tur. Det er heller ikke søkt om motorferdsel i området innenfor denne perioden. 
Samlet belastning vil derfor være svært begrenset. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 og naturmangfoldloven §§ 8 – 12, gir Nordreisa kommune 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tillatelse til landing/lavtflyging med helikopter på 
omsøkte ferskvann i perioden 15. september 2019 og fram til 1. desember 2019. 
 
Søknaden har ikke vært på høring. Det er tiltakshavers ansvar å påse at det finnes en enighet med 
Reinbeitedistrik D – 35 Fàvrrosorda, Reinbeitedistrik D - 36 Chokolat ja Biertavarri og 
Reinbeitedistrik D – 42 Beahcegealli. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

 Gahkkorjavri ligger i Reisa Nasjonalpark og søker må ha gyldig dispensasjon fra 
vernereglene til Reisa Nasjonalpark for dette vannet. 

 Om transporten kommer i konflikt med eventuell reindrift skal flygningen avbrytes. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, pb 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. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Likelydende brev sendt til: 
Niva Gaustadallèen 21  OSLO 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
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Fra: ps (ps@niva.no)
Sendt: 31.05.2019 08:40:18
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Søknad om løyve til å lande med helikopter i perioden 15. september - 1. desember 2019
Vedlegg: Nordreisa.pdf

Hei,

Vi ber om tilbakemelding om at e-post med vedlagt søknad er mottatt hos dere.

Det er svært korte frister i oppdraget fra Miljødirektoratet. Vær vennlig å gi oss svar så snart som mulig på søknaden
til prosjektstotte@niva.no.  Dersom dere krever et annet format på søknaden enn det oversendte er det fint om dere
tar raskt kontakt om dette.

For prosjektleder Atle Hindar:

 
Med vennlig hilsen
Liv Randidatter Lang‐Ree
 
Koordinator
Prosjektstøtte  | NIVA | +47 92051187  |  ps@niva.no  |  www.niva.no
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Fra: Liinamaa-Dehls Anne (anne.liinamaa-dehls@ngu.no)
Sendt: 27.05.2019 10:26:14
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Kristian Berg

Emne: NGU helikopterlandinger ifb skredfarekartlegging aug. 2019 - NORDREISE KOMMUNE
Vedlegg: Nordreise kommune - helikopterlandinger 2019.pdf;TR_Nordreise_Notrequired.PDF
Se vedlagt dokument, varsling av helikopterlanding i aug. 2019
 
 
 
Anne Liinamaa-Dehls
anne.liinamaa-dehls@ngu.no
 
Norges geologiske undersøkelse
P.O. Box 6315 Torgarden
NO-7491 Trondheim
Norway
+47 73 90 40 00
ngu@ngu.no
VAT (org. nr.): NO 970 188 290
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Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim Telefon: 73 90 40 00     Telefax: 73 92 16 20 E-post: ngu@ngu.no
Postadresse:      Postboks 6315 Torgarden, 7491 Trondheim Foretaksnr.: NO 970 188 290 Internett: http://www.ngu.no

 

 
 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 Storslett 
 
 

    
 

Deres ref.:     Trondheim 25.05.2019 
Vår ref.:  19/00180-4 
 
Saksbehandler: Anne Liinamaa-Dehls 
 

Oversikt av helikopter landinger i Troms fylke i 2019  
 
På oppdrag fra NVE utfører Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartleggingen av 
store fjellskred og ustabile fjellpartier i Norge. Dette kartleggingsarbeidet pågår i hele 
landet etter en vedtatt kartleggingsplan, med størst aktivitet, per i dag, i fylkene Troms, 
Møre og Romsdal, Hordaland, Finnmark, Rogaland og Sogn og Fjordane. Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det overordna ansvaret for statlige 
forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker.  
 
Vi ser at vi har fått dispensasjon eller tillatelse fra din kommune til å lande helikopter. 
Med dette varsle vi om planlagt helikopterlandinger i 15.-22. August 2019. 
 
Se tabell under for oversikten av Landing med helikopter ifb. skredfare kartlegging august 2019 – i 
Troms fylke. 

 

Hilsen, 

Anne Liinamaa-Dehls 

konsulent 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
Likelydende brev sendt til    
Nordreise kommune             Postboks 174 9156 STORSLETT 
Skjervøy kommune            Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Kåfjord kommune            Boks 74 9148 OLDERDALEN 
Karlsøy kommune           Rådhuset 9130 HANSNES
Storfjord kommune           Hatteng 9046 OTEREN
Ibestad kommune                              
Ibestad kommune Terje Andreassen                    
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  Vår ref.: 19/00180-4 25.05.2019 
  

Landing med helikopter ifb. skredfare kartlegging august 2019 - Troms fylke 

 
 
 
Kommune 

Sted Aktivitet UTM-32 N UTM-32 S 

Dispensasjon utgår 

Balsfjord Laksvatnfjellet 
Muligens 1 landing, feltkartlegging 
og periodisk innmåling 907537 7729958 2014 

Gratangen 
Risen i 
Gratangen En landing og periodisk innmåling 838329 7650162 2016 

Ibestad Brustinden 1 landing og periodisk innmåling 818449 7645570 2019 

Ibestad Reintinden 1 
1 landing, feltkartlegging og 
periodisk innmåling 838660 7662630 2019 

Kåfjord* Revdalsfjellet 2 
Muligens 1 landing og periodisk 
innmåling 942354 7748292 NA 

Kåfjord* Hengfjellet 1 
Muligens 1 landing og periodisk 
innmåling 942427 7749729 NA 

Kåfjord* Staluvarre 

Muligens 2 landinger, 
feltkartlegging og periodisk 
innmåling 944731 7773469 NA 

Kåfjord* Giilavarri 
Muligens 1 landing og kartlegging 
i felt 947271 7766018 NA 

Kåfjord* Gamanjunni 3 
Muligens 2 landinger og periodisk 
innmåling 950306 7750719 NA 

Kåfjord* Badjanvarri 1 landing og kartlegging i felt 961296 7757287 NA 

Karlsøy Fuglen 2 landinger og periodisk innmåling 906080 7785755 2020 

Nordreisa** Sæteraksla 
Muligens 1 landing og periodisk 
innmåling 947650 7788764 NA 

Nordreisa** Myrvang 1 landing og periodisk innmåling 961948 7794844 NA 

Skjervøy Hamnestinden 

Muligens 2 landinger, 
feltkartlegging og periodisk 
innmåling 946058 7821362 2022 

Storfjord Horsnesfjellet 2 1 landing og kartlegging i felt 933596 7727082 2019 

Storfjord Falsnestinden 
2 landinger, feltkartlegging og 
periodisk innmåling 937698 7735639 2019 

Tromsø Piggtind 1**** 
Muligens 1 landing, feltkartlegging 
og periodisk innmåling 913046 7733031 ny 

Tromsø Sieidi**** 
Muligens 1 landing, feltkartlegging 
og periodisk innmåling 910616 7735472 ny 

Tromsø Piggtind 3**** 
Muligens 1 landing, feltkartlegging 
og periodisk innmåling 913997 7737680 ny 

 
*velger ikke å behandle sak "nytteflying" 
**"særlige" grunner 
***flerårlig permisjon, men ikke til Piggtind eller Siedi. 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/589-2 6661/2017 K01 05.07.2017 

 

Melding om motorferdsel i utmark, NGU 4.8 - 9.08.2017 

Vedlagt følger melding om helikoptertransport med direkte hjemmel etter nasjonal forskrift §4 e 
– Offentlige veier og anlegg. 
 
Viser til avklaring med Fylkesmannen i Troms der overvåkning av ustabile fjellområder i regi av 
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) kommer inn under §4 med direkte hjemmel i loven.   
 
 
Utdrag: Rundskriv T-1/96  
8.2.2 Tillatelse med hjemmel direkte i loven  
Det er tillatt å bruke luftfartøy til formål angitt i lovens § 4 første ledd bokstav a til f. 
 
Med vennlig hilsen 
Kristian Berg 
Saksbehandler 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Følgeskriv 
2 Varsel: Bruk av helikopter og mulig 

droneflygning i Troms - Nordreisa 
3 Kart 

Kilelydende brev sendt til: 
- Politi 
- Statskig/fjelltjenesten 
Kopi: 
- Norges geologiske undersøkelse (NGU)
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Chris Hugo Vangen  
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 27/19 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/126-66 7542/2019 K01 19.08.2019 

 

Delegert vedtak: Dispensasjon for til bruk av vannjet i Reisaelva 

Lovverk: 
 Motorferdselloven §6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Saksopplysninger:  
Søker: Reisabåt AS v/Chris Hugo Vangen  
Søknad mottatt: 28.05.2019  
Periode: 20.08-01.11.2019  
Mer enn 30 turer  
Søknaden begrunnes med følgende:  
 
Reisabåt AS ønsker med dette å søke om dispensasjon til å benytte inntil 3 elvebåter med vannjet i 
forbindelse med person- og godstransport i turismeformål i Reisavassdraget. Behovet for dette ligger 
i vassdragets varierende vannføring, og vil medføre at vi kan drive person og godstransport på en 
sikker måte også i perioder med for lav vannstand til å benytte tradisjonelle propelldrev.  
Andre opplysninger:  
Vi benytter kun vannjet på 4-taktere, noe som medfører vesentlig lavere støy og utslippsproblematikk 
enn tidligere års 2-taktsmotorer.  
 
Vurderinger: 
 
Motorferdselloven §6.  
I forvaltningsloven § 40 går det fram at det er adgang til å fravike en forskrift så fremt 
hjemmelsloven gir adgang til det. Hjemmelsloven til Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget er 
motorferdselloven. 
 
Ved søknad etter motorferdsellovens §6 skal det påvises et særlig behov, behovet inntrer der det er 
spesielt noen stryk i øvre del av elva som år om annen flytter på grusbanker som skaper farlige 
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situasjoner med tradisjonell propellmotor ved lav vannstand. Dette gjelder spesielt ved full båt der 
båten har inntil 5-6 passasjerer, mens båter med 2-3 passasjerer kan passere med propellmotor på 
grunn av at de flyter høyere i vannet og kan manøvrere fortere ved gitte situasjoner.  
 
I en tidligere sak fra 2009 om bruk av vannjet opp mot vernereglene for Reisa nasjonalpark uttalte 
Fylkesmannen i Troms at verneforskriften kun omfattet elvebåtkjøring og at den ikke hadde noen 
spesifikasjon når det gjaldt type motor. Konklusjonen fra Fylkesmannen var at slike saker ikke 
berørte verneforskriften og de kun skulle behandles av kommunen etter motorferdselloven. Fra 2020 
vil det bli søknadsplikt fra vernereglene på all motorferdsel i nasjonalparken. 
 
Søkeren har påvist et behov som knytter seg til transport i næring der omfanget er svært begrenset. 
Bruk av vannjet vil være tillatt kun på de tider av sesongen, sensommer/høst da det er så lite vann i 
elva at det øker faren for ulykker når de transporterer fullt opp med passasjerer i båten. Det legges 
vilkår om logg på dato og antall turer da det er vanskelig å forutsi nedbørsmengden i elva gjennom 
sesongen som i sin tur har innvirkning på behovet.  
 
Med begrunnelse i at det er langt mer kostbart å drive vannjetmotor en propellmotor vil man oppnå 
en større miljøgevinst ved færre turer og påfølgende mindre trafikk. Bruken skal avgrenses til 
perioder med lav vannstand og til et minimum. Kjøringen skal foregå i næringsformål, det vil si at det 
utelukkende er frakt av turister som er tillat bruk. Kjøringen skal skje etter egen sikkerhet og 
vurdering vil ikke medføre skader i omgivelsene. 
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
Etter naturmangfoldlovens §7 skal Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet.  
Jf. § 8. (kunnskapsgrunnlaget) vet man i dag svært lite om effekten bruken av vannjetaggregat på 
elvebåt og hvilken innvirkning dette har på livet i elva, livet langs elva og nærliggende områder i 
tilknytning til elva. Særlig gjelder dette når vannstanden synker og elvearealet minker så mye at det 
blir problematisk å bruke tradisjonell propellmotor. I fremtiden vil man søke om midler til forskning 
på dette området for å øke kunnskapsgrunnlaget. Kommunen har ved tidligere dispensasjoner ikke 
benyttet § 9. (føre-var-prinsippet), da det har vært en aktør som har søkt om bruk av vannjet på 
elvebåt til kommersiell drift. Når det gjelder (§ 10) økosystemtilnærming og samlet belastning ser 
kommunen en sterk økning i antall firmaer som frakter turister opp i øvre deler av elva og at 
denne trafikken eskalerer, sel på lav vannstand der fisk har liten fluktmulighet i gytesesongen da 
de slipper seg ned på grusryggene for å lage gytegrop. § 11. sier at kostnadene ved miljøforringelse 
skal bæres av tiltakshaver. Ang. miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12) var det tidligere 
slik at vannstanden i elva selv regulerte når man sluttet å kjøre med propellmotor i fare for å 
skade båt og motor samt å skape farlige situasjoner, i dag har denne terskelen blitt lavere og man 
kan kjøre på stadig mindre vann med bruk av vannjetaggregat på motoren. Der er uvisst hvilken 
effekt dette har på gytefisk og rogn på grusbankene utover senhøsten. Det er imidlertid rimelig å 
anta at økt forstyrrelse i gyteperioden vil ha negativ konsekvens for fisk og rogn. 
 
Vedtak: 
Søknaden innvilges med vilkår for bruk av inntil 3-tre motorer med vannjetaggregat sesongen 2019 i 
perioder der det er så lite vann i elva at det av sikkerhetsårsaker er hensiktsmessig å bruke 
vannjetaggregat.  
 
Følgende vilkår settes:  

 Dispensasjon gjelder fra vedtaksdato til 01.11.2019 
 Bruken av vannjet skal loggføres på dato og antall turer (tur/retur regnes som en tur) der 

loggen leveres kommunen innen 01.12.2019.  
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 Bruk av vannjet er kun tillat ved frakt av turister, og på sensommer/høst med lav vannstand 
som vanskeliggjør bruk av tradisjonell propellmotor. 

 Privat ferdsel kommer ikke inn under dispensasjon. 
 
Vi minner om Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, bestemmelsene om ferdselstid på døgnet. 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2000-06-22-837 

o Det er forbud mot motorisert ferdsel på Reisaelva fra Bilto til Imo fra kl 24.00 til kl 06.00 
lørdag (natt til lørdag) og søndag (natt til søndag) hele året. Fra Gamlebrua på Storslett til 
Bilto er det forbud mot motorferdsel fra kl 24.00 til 06.00 lørdag (natt til lørdag) og 
søndag (natt til søndag) fra 1. september og ut året.  

 
All motorisert ferdsel i utmark og vassdrag skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i 
henhold til gitt dispensasjon.  
 
Den som fortsettelig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av 
loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, pb 174, 9151 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. 
 
Med vennlig hilsen 
Kristian Berg 
Saksbehandler 
kristian.berg@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 46 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    

 
Videre saksgang etter nyvalget som vil gjelde neste fireårsperiode fra og med sesongen 
2020. 
Alle søknader som omhandler motorferdsel på åpent vann i verneområdet innenfor Reisavassdraget 
behandles etter strengeste regelverket først. Fra og med 2020 vil det si at alle søknader skal behandles 
etter vernereglene for Reisa Nasjonalpark før søknader tas til behandling i kommunen etter 
motorferdselloven og forskrift om Reisavassdraget.  
 
Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2000-06-22-
837 ) er en forbudsforskrift der det ved fremtidige søknaden kan innvilges dispesnasjon kun 
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inneværende sesong, og man kan ikke søke «føre-var» i tilfelle det blir lite vann. Det skal være lite 
vann før søknaden behandles. 
 
Det presiseres her at det ikke er automatikk i at man får dispensasjon for bruk av vannjetaggregat på 
elvebåt i fremtiden. Inneværende valgperiode er det lagt presedens ved likebehandlingsprinsippet på 
at det har vært gitt dispensasjon, denne presedensen opphører ved neste kommunevalg (2019) da det 
er et nytt styre med nye politiske sammensetninger.  
 
 
På lik linje som tilsvarende søknader tidligere gis det ikke dispensasjon for flere år av gangen med 
bakgrunn i at man vil se på samlet belastning ved bruk av vannjet for inneværende valgperiode som 
prøveordning.  
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Nordreisa kommune           
Utvikling 

    
  

 

 

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

 

Villy Ballovarre 
Holmen 
9147 Birtavarre 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.11/19 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 10 2500/2019 K01 11.03.2019 

 
Melding om vedtak motorferdsel i utmark og vassdrag, NF §5b - Transport for 
funksjonshemmede 11.03-01.05.2019. 
Delegasjon:  
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.06.77 med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88). 
 
Dispensasjon er gitt - § 5b transport for funksjonshemmede 
Transportbehovet fra brøytet bilvei til hytte er bekreftet ved legeerklæring. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Villy Ballovarre 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Fra offentlig scooterløype til Somashytta (ca 1 km) jf. kart. 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10  turer årlig fra vedtaksdato til 01.05.2019 

 
Formål: 
§ 5b Transport for funksjonshemmede 
Persontransport samt transport av bagasje og utstyr er hjemlet i forskriftens § 5 første ledd 
bokstav b, og anses som en kurant dispensasjonsgrunn om søknaden er støttet ved 
legeerklæring. Det søkes med bakgrunn i legeerklæring ved varig fuksjonshemning. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav b. Søker har påvist ved legeerklæring behov for transport fra offentlig 
scooterløype til Somashytta. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, omsøkte 
trase iht. kart berører ikke prinsippene NML §§ 8-12 er ment å ivareta. 
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Følgende vilkår gjelder: 
Søker plikter å innhente tillatelse fra grunneiere før kjøring tar til, og dette skal medbringes 
under ferdsel og forevises ved evt. kontroll sammen med delegert vedtak og kart. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon, kart, tillatelse fra berørte grunneiere, skal medbringes under ferdsel og 
forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt 
tilstand ved eventuell kontroll. Tur/retur regner som èn tur. 
 

Tur: 11.03 - 04.05.2019 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
11.03.2019 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
Jan Tore Nikolaisen    

 
Vedlegg 
1 Kart 
2 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: DGZ8HD Registrert dato:06.02.2019 18:18:59

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 Privatperson 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

19.04.1953
Fornavn

Villy
Etternavn

Ballovarre
Adresse

Holmen

Postnummer

9147
Poststed

BIRTAVARRE

Telefon

77717771
Mobil

95175400

E-post

villy-ba@nordtroms.net

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

FK8441
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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

01.01.2019 01.05.2019 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 Kjøring for funksjonshemmede 

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

Nærmere opplysninger om formål

Se vedlagt attest fra kommunelegen i Kåfjord. Formålet er fra bruk av utedo, til å varme seg i hytta og innta mat.
Behov for ledsager

B Ja 

Navn på ledsager

1 stk ledsager på snøskuter

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Annet: Åpen hytte for allmennheten 

Gårdsnr

0
Bruksnr

0
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Somashytta ligger ca. 1 km fra offentlig godkjent scooterløype som går utpå Somasjavri.

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Se vedlagte kart, med innstiplet omtrentlig kjørerute (svarte stripler på gul bakgrunn). Scooterløypa markert med rødt.

Grunneier(ne)s navn

Statseiendom

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Inntil april 2018 var det vanlig å gi inntil 4 kjøredispensasjoner med snøscooter pr. døgn, og dette har jeg brukt i 
omtrent 20 år, da uten begrunnelse om at helsemessige årsaker også ligger bak dispensasjonssøknadene.

Vedlagt dokumentliste

Scan10215.JPG

Helseattest VB 2019.pdf
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Nordreisa kommune           
Utvikling 

    
  

 

 

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

 

Kjell Gunnar Storslett 
Reisadalen 2879 
9151 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.18/19 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 19 3765/2019 K01 08.04.2019 

 
Vedtak om dispensasjon for motorferdsel i utmark NF § 5e - Vedkjøring i tiden 05.04 - 
04.05.2019 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 
57/16.  
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.06.77 med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88).  
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt 
dokument. 
 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring, fast bosted 
Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres 
eiendom. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Kjell Gunnar Storslett 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom:  Inntil 10 turer 08.04 - 04.05.2019 

 
Formål: 
§ 5e Vedkjøring 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Dispensasjon gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. Dispensasjon hjemler ikke 
kjøring til hytte. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte, men kan medbringes under 
transport av ved. 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav e. Søker har påvist behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen 
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eiendom til annet sted enn fast bopel. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, 
Trase iht. kart berører ikke sårbare naturtyper, og følger trasse for sommerbilvei. 

 
 
 
Følgende vilkår gjelder: 
Søker plikter å innhente tillatelse fra grunneiere før kjøring tar til, og dette skal medbringes 
under ferdsel og forevises ved evt. kontroll sammen med delegert vedtak og kart. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon, kart, tillatelse fra berørte grunneiere, skal medbringes under ferdsel og 
forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

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

Tur: 08.04.2019 - 04.05.2019 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
08.04.2019 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms    
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    

 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag etter § 6 
2 resultset_479_12544_vedlegg1 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 5MCAS4 Registrert dato:31.01.2019 20:26:10

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

14.03.1986
Fornavn

Stine Sæterbø
Etternavn

Lund
Adresse

Reisadalen 2897 Sappen

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

93866585
Mobil

93866585

E-post

stine_storslett@hotmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Gudleif Hansen Hansen 90039788
Lars Erik Sæterbø 41448138
Kjell Gunnar Storslett 92066277
Eilif Storslett Lund 40637515
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Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

fk4190
fk90232
zw1460

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring 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

01.01.2019 31.12.2019 B Mer enn 30 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 av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Frakt til og fra hytte. 
Transport av ved
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

30
Bruksnr
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8
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Ved Josvannet

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Kjøring etter vei

Grunneier(ne)s navn

Stine Sæterbø Lund

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Søknad scooterløyve 2019.pdf
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Nordreisa kommune           
Utvikling 

    
  

 

 

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

 

Eilif Storslett Lund 
Bregneveien 8 
9016 TROMSØ 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.19/19 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/11620 3768/2019 K01 08.04.2019 

 
Vedtak om dispensasjon for motorferdsel i utmark NF § 5e - Vedkjøring i tiden 08.04 - 
04.05.2019 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 
57/16.  
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.06.77 med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88).  
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt 
dokument 
 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring, fast bosted 
Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres 
eiendom. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Eilif Storslett Lund 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom:  Inntil 10 turer 08.04 - 04.05.2019 

 
Formål: 
§ 5e Vedkjøring 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Dispensasjon gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. Dispensasjon hjemler ikke 
kjøring til hytte. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte, men kan medbringes under 
transport av ved. 
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Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav e. Søker har påvist behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen 
eiendom til annet sted enn fast bopel. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, 
Trase iht. kart berører ikke sårbare naturtyper, og følger trasse for sommerbilvei. 

 
Følgende vilkår gjelder: 
Søker plikter å innhente tillatelse fra grunneiere før kjøring tar til, og dette skal medbringes 
under ferdsel og forevises ved evt. kontroll sammen med delegert vedtak og kart. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon, kart, tillatelse fra berørte grunneiere, skal medbringes under ferdsel og 
forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

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

Tur: 08.04.2019 - 04.05.2019 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
08.04.2019 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms    
Tarjei Gunnestad    
Kjetil Bjørklid    
Jim Hugo Hansen    
Jan Tore Nikolaisen    

 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag etter § 6 
2 resultset_479_12544_vedlegg1 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 5MCAS4 Registrert dato:31.01.2019 20:26:10

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

14.03.1986
Fornavn

Stine Sæterbø
Etternavn

Lund
Adresse

Reisadalen 2897 Sappen

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

93866585
Mobil

93866585

E-post

stine_storslett@hotmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Gudleif Hansen Hansen 90039788
Lars Erik Sæterbø 41448138
Kjell Gunnar Storslett 92066277
Eilif Storslett Lund 40637515
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Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

fk4190
fk90232
zw1460

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring 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

01.01.2019 31.12.2019 B Mer enn 30 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 av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Frakt til og fra hytte. 
Transport av ved
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

30
Bruksnr
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8
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Ved Josvannet

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Kjøring etter vei

Grunneier(ne)s navn

Stine Sæterbø Lund

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Søknad scooterløyve 2019.pdf
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Fra: Einarsen, Gøril (fmtrgei@fylkesmannen.no)
Sendt: 12.03.2019 07:36:33
Til: Kristian Berg
Kopi: Jim-Hugo Hansen (jim.h.hansen@politiet.no); Gunnestad Tarjei; Kjetil Bjørklid (kjetil.bjorklid@statskog.no);
Rolf Olav Sollied; Torbjørn Berglund; rune.somby@miljodir.no; Tandberg, Anders; Gabler, Heidi Marie

Emne: Dispensasjon til elgtelling
Vedlegg: Avgjørelse klagesak elgtelling.pdf;Oversendelse klage på oppheving - telling av elg.pdf;Melding om vedtak
dispensasjon for motorferdsel i utmark NF-§6 Elgtelling Storeste og Auko elgvald.pdf;Følgeskriv til dispensasjon for
motorferdsel i utmark §6 - Elgtelling.pdf
Hei!
 
Viser til vedtak om dispensasjon, for bruk av snøskutere i forbindelse med elgtelling i ulike vald i Nordreisa.
Vedtakene ble fattet i dispensasjonsutvalget 8. mars, og gjaldt dagene 9. og 10. mars. Kopi av vedtaket ble
sendt fra kommunen fredag 8. mars i 17 tiden, og Fylkesmannen mottok vedtaket mandag 11.mars. 11. mars
var allerede elgtelling er gjennomført. Fylkesmannen hadde dermed ingen mulighet til å veilede kommunen i
disse sakene, eller varsle mulig omgjøring for å stanse ulovlig praksis.
 
Vi har vurdert at vilkårene for å innvilge en slik dispensasjon etter nf § 6,  ikke er tilstede. Vi har tidligere
opphevet vedtak om bruk av snøskuter for elgtelling, og Miljødirektoratet har stadfestet dette. Karlsøy
kommune avslår i dag alle søknader om dispensasjon for bruk av snøskuter for elgtelling, etter veiledning fra
Fylkesmannen og etter avgjørelse i klagesak. Den 26. februar varslet Fylkesmannen mulig omgjøring av
tilsvarende vedtak i Kvænangen. Vi ber derfor Nordreisa kommune bruke denne veiledningen for
framtidige søknader.  
 
Se vedlegg og det Miljødirektoratet sier i klagesak:
 
Miljødirektoratet er enig i Fylkesmannens vurdering i saken om at vilkårene etter nasjonal forskrift § 6 ikke er
tilstede, og at kommunen ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjon til bruk av snøskuter for å telle elg.
Direktoratet vil forøvrig legge til at vi ikke kan se at kommunen har hjemmel til å pålegge elgvald å
gjennomføre vintertelling. Dette betyr at det kommunale vedtaket fattet av Vilt- og innenlandsfiskenemnda
(15/1062-29) ikke er å anse som et pålegg om å gjennomføre vintertelling av elg for Hansnes grunneierlag.
 
Konklusjon
Med bakgrunn i dette legger Miljødirektoratet til grunn at omsøkte tillatelse til snøskuterkjøring ikke oppfyller
de vilkår som stilles for innvilgelse av dispensasjon etter nasjonal forskrift § 6. Etter Miljødirektoratets
vurdering foreligger det feil rettsanvendelse i kommunens vedtak i sak 18/500 som har virket inn på
vedtakets innhold. Direktoratet anser kommunens vedtak dermed som ugyldig, jfr fvl. § 41, og vilkårene for
fylkesmannen til å oppheve kommunes vedtak etter fvl. § 35 annet ledd, jfr første ledd bokstav c, er tilstede.
 
 
 
Med vennlig hilsen | Dearvuođaiguin
               Gøril Einarsen
               Seniorrådgiver
 

      
 Telefon: 77 64 21 13 
E-post: fmtrgei@fylkesmannen.no 

             Web:     www.fylkesmannen.no/tf
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Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
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Avgjørelse i klagesak – Fylkesmannens oppheving av Karlsøy 
kommunes vedtak om bruk av snøskuter for å telle elg. 
Stadfesting av vedtak av 22.03.2018/ sak 2018/1139 

Miljødirektoratet opprettholder Fylkesmannens vedtak. Dispensasjonen om bruk av 
snøskuter for å telle elg, i sak 18/500 i Karlsøy kommune, vurderes å være i strid med 
kravet om særlig behov etter nasjonal forskrift § 6. Klager gis ikke medhold. 

Vi viser til klage i e-post av 06.06.2018 fra Hansnes grunneierlag ved Robert Robertsen på 
fylkesmannens vedtak av 22.03.2018 om oppheving av vedtak i sak 18/500 i Karlsøy 
kommune. Klagesaken ble oversendt til direktoratet fra Fylkesmannen i Troms i brev av 
15.08.2018.  
 
Sakens bakgrunn 
Fylkesmannen har i brev av 22.03.2018 fattet vedtak om å oppheve vedtak i sak 18/500 i 
Karlsøy kommune etter forvaltningsloven § 35 annet ledd, jfr første ledd bokstav c til 
Hansnes grunneierlag ved Robert Robertsen. 
 
Sammen med flere elgvald søkte Hansnes grunneierlag om dispensasjon for å bruke 
snøskuter for å telle elg. Kommunes administrasjon vurderte at vilkårene etter forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 6 ikke var 
tilstede, og innstilte til avslag. 
 
Vilt- og innlandsfiskenemnda behandlet saken 13.02.2018. Nemnda tok ikke innstillingen til 
følge og innvilget dispensasjon for bruk av snøskuter til å telle elg en lørdag og søndag i 
løpet av mars måned 2018. Nemda viste til arkivsak 15/1062 som begrunnelse. I denne står 
det blant annet: "For at elgstammen i Karlsøy kommune skal forvaltes på best mulig måte 
ber viltnemnda samtlige elgvald gjennomføre vintertelling av elg en av de to første 
helgene i mars."  
 
Fylkesmannen foretok lovlighetskontroll av vedtaket og vurderte at vilkår etter nasjonal 
forskrift § 6 ikke var oppfylt. Fylkesmannen varslet kommunen i brev av 27.02.2018, og 
kommunen og dispensasjonsinnehaver fikk 14 dagers frist til uttalelse. Karlsøy kommune 
har ikke endret vedtaket, og det har heller ikke kommet uttalelse fra kommunen og 
dispensasjonsinnehaver.    

Robert Asbjørn Robertsen 
Hansnes 
9130 HANSNES 

 
 
Trondheim, 20.12.2018 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2018/9778 

Saksbehandler: 
Elisabeth Mo Berg 
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Klagers anførsler 
Hansnes grunneierlag har klaget på vedtak om oppheving. Klager anfører at det er totalt 
hensiktsløst å drive å telle elg med ski og truger, og at inngripen ved å benytte snøskuter 
ei helg i løpet av et år, og relativt tidlig i vintersesongen er av så lav påvirkning på viltet at 
skadevirkningen må sies å være minimal.   
  
Fylkesmannens vurderinger 
Fylkesmannen viser til at kommunestyret i unntakstilfeller kan gi tillatelse til kjøring 
utover nasjonal forskrift §§ 2, 3, 4 og 5, dersom søker påviser et særlig behov, som ikke 
knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte jfr. nasjonal forskrift § 6. 
 
Fylkesmannen vurderer at bruk av snøskuter for å telle elg ikke kan anses som et "særlig 
behov", men at det bærer preg av unødvendig kjøring og kan dekkes på annen måte. Hvis 
kommunen gir dispensasjon til bruk av motorkjøretøy for å telle elg, vil det skape 
presedens for en økt motorferdsel i utmark, og få store negative konsekvenser for 
naturmangfold og friluftsliv.  
 
Videre viser fylkesmannen til at elgen går på sparebluss på vinterstid/senvinter. Siden 
vinterbeitene er minimumsområder, kan motorferdsel ha direkte konsekvenser for elgens 
beiteadferd, og det kan forstyrre elgen og forårsake ulemper for en kalvetung ku. Elgkua 
trenger ro, og bør ikke bli forstyrret unødig. Fylkesmannen har vurdert at valdet kan telle 
elg og få god oversikt over elgstammen ved bruk av truger eller ski. 
 
Fylkesmannen har slik vurdert at vilkårene etter nasjonal forskrift § 6 ikke er tilstede, og 
at kommunen ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjon til bruk av snøskuter for å telle 
elg. Etter fylkesmannens vurdering er dispensasjonen i sak 18/500 dermed i strid med 
nasjonal forskrift § 6.      
 
Lovgrunnlaget 
Etter forvaltningsloven § 35 andre ledd, jf. første ledd bokstav c, kan klageinstansen eller 
annet overordnet organ omgjøre vedtak fra underinstansen av eget tiltak dersom vedtaket 
må anses ugyldig.  
 
Hovedregelen er at vedtak som etter sitt innhold direkte er i strid med lov eller forskrifter 
gitt i medhold av lov, kan oppheves, jfr fvl § 35, annet ledd, jf første ledd bokstav c. 
 
Miljødirektoratet er klageinstans for Fylkesmannens omgjøringsvedtak. Etter 
forvaltningsloven § 34 skal klageinstansen avvise saken, dersom vilkårene for å ta saken til 
behandling ikke er oppfylt. Tas klagen til behandling, kan klageinstansen prøve alle sider 
av saken. Klageinstansen kan selv treffe vedtak i saken, eller sende saken tilbake til 
underinstansen for ny behandling. 
 
I følge motorferdselloven § 3, er omsøkte motorferdsel i utmark ikke tillatt med mindre 
noe annet er bestemt i, eller i medhold av loven. Motorferdselloven § 1 fastsetter at 
formålet med loven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i 
utmark og på islagte vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. 
 
Anerkjente nytteformål for bruk av snøskuter i utmark er regulert i nasjonal forskrift. Og 
det er en særskilt dispensasjonsbestemmelse hjemlet i nasjonal forskrift § 6 som skal fange 
opp spesielle tilfeller hvor det kun i unntakstilfeller kan gis tillatelse til kjøring i utmark.    
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Miljødirektoratets vurdering 
Klagen på omgjøringsvedtaket er oversendt Miljødirektoratet i brev av 15.08.2018, for 
endelig avgjørelse. Etter forvaltningsloven § 34 kan Miljødirektoratet som klageinstans 
prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. 
 
Hansnes grunneierlag har klagerett i saken og klagen er rettidig. Miljødirektoratet tar 
dermed saken til realitetsbehandling.  
 
Miljødirektoratet skal ta stilling til om Fylkesmannens omgjøringsvedtak om oppheving av 
Karlsøy kommunes vedtak i sak 18/500 var riktig. Dette betyr at Miljødirektoratet skal 
foreta en vurdering av om omsøkte kan anses som nytteformål etter nasjonal forskrift, 
herunder om vilkårene i § 6 er oppfylt, og hvorvidt denne bestemmelsen kan anvendes som 
hjemmelsgrunnlag i kommunens dispensasjonsvedtak. 
 
Dyretelling som nytteformål er regulert i nasjonal forskrift § 3 første ledd bokstav f. Ved 
dyretelling kan motorferdsel på vinterføre nyttes til nødvendig transport i forbindelse med 
vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretelling og liknende registreringer, etter 
oppdrag fra forskningsinstitusjon. Direktoratet legger til grunn at denne bestemmelsen 
ikke kan nyttes som hjemmelsgrunnlag i dette tilfelle da vi ikke kan se at det foreligger et 
oppdrag om vintertelling av elg til Hansnes grunneierlag fra en forskningsinstitusjon. Dette 
er forøvrig heller ikke påberopt som hjemmelsgrunnlag fra klager.  
 
Kommunestyret kan i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte 
etter nasjonal forskrift § 6. Denne bestemmelsen er blitt vurdert som hjemmelsgrunnlag i 
saken både av kommunen og Fylkesmannen. 
 
Rundskriv T-1/96 presiserer at nasjonal forskrift § 6 er en særskilt 
dispensasjonsbestemmelse som er ment å fange opp spesielle tilfeller. Hva som er 
"unntakstilfeller", "særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring" og "som ikke kan 
dekkes på annen måte" beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. Ved 
skjønnsvurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens 
strenghet ivaretas. Dette betyr at det beror på et forvaltningsmessig skjønn (en 
skjønnsmessig helhetsvurdering) om tillatelse skal gis eller nektes dersom vilkårene er 
oppfylt. 
 
Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal kunne 
dekkes på en annen måte. Ved vurderingen av om det foreligger "særlig behov" vil det 
være av betydning om kjøringen er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer 
preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i 
denne sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som 
lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. 
Turkjøring kan ikke tillates. Det siktes her til ren turkjøring, dvs. kjøring for turens skyld. 
Dermed kan det ikke gis dispensasjon til fornøyelses- eller rekreasjonskjøring. Tillatelse 
kan bare gis dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. 
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Videre må behovet vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 
motorferdselen til et minimum. Det bør i tillatelsen presiseres hvilken rute tillatelsen 
gjelder for og fastsettes et bestemt antall turer, jfr. nasjonal forskrift § 7.  
 
Miljødirektoratet er enig i Fylkesmannens vurdering i saken om at vilkårene etter nasjonal 
forskrift § 6 ikke er tilstede, og at kommunen ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjon 
til bruk av snøskuter for å telle elg. Direktoratet vil forøvrig legge til at vi ikke kan se at 
kommunen har hjemmel til å pålegge elgvald å gjennomføre vintertelling. Dette betyr at 
det kommunale vedtaket fattet av Vilt- og innenlandsfiskenemnda (15/1062-29) ikke er å 
anse som et pålegg om å gjennomføre vintertelling av elg for Hansnes grunneierlag. 
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i dette legger Miljødirektoratet til grunn at omsøkte tillatelse til 
snøskuterkjøring ikke oppfyller de vilkår som stilles for innvilgelse av dispensasjon etter 
nasjonal forskrift § 6. Etter Miljødirektoratets vurdering foreligger det feil rettsanvendelse 
i kommunens vedtak i sak 18/500 som har virket inn på vedtakets innhold. Direktoratet 
anser kommunens vedtak dermed som ugyldig, jfr fvl. § 41, og vilkårene for fylkesmannen 
til å oppheve kommunes vedtak etter fvl. § 35 annet ledd, jfr første ledd bokstav c, er 
tilstede.  
 
Vedtak  
Miljødirektoratet opprettholder fylkesmannens vedtak, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde 
ledd.  
 
Direktoratets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Terje Qvam Elisabeth Mo Berg 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no. 
 
 
Kopi til: 
Karlsøy kommune  9130 HANSNES 
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Gøril Einarsen 77 64 21 13 15.08.2018 2018/1139 - 0  444 
   Deres dato Deres ref. 
  06.06.2018  

                                                             
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
Miljødirektoratet 
Postboks 5672  
7485 Trondheim 
   
 
Klage på Fylkesmannens oppheving av Karlsøy kommune sitt vedtak, om 
dispensasjon til bruk av snøskutere for å telle elg, tas ikke til følge. Saken 
oversendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Fylkesmannen viser til klage fra Hansnes og Grunnfjord grunneierlag, på Fylkesmannens 
oppheving av Karlsøy kommune sitt vedtak, sak 18/500.  
 
Bakgrunn for saken  
 
I februar 2018 innvilget Karlsøy kommune dispensasjon til Hansnes og Grunnfjord elgvald, 
for å bruke snøskuter for å telle elg på eget vald. Kommunen viste til arkivsak 15/1062 som 
begrunnelse. I denne står det bl.a: «For at elgstammen i Karlsøy kommune skal forvaltes på 
best mulig måte ber viltnemnda samtlige elgvald gjennomføre vintertelling av elg en av de to 
første helgene i mars».   
 
Ut fra Fylkesmannens vurdering var denne dispensasjonen i strid med nf § 6. Dispensasjonen 
er også i strid med målet i motorferdselloven, om å redusere motorferdselen til et minimum. I 
februar 2018 varslet vi mulig omgjøring av vedtaket. Karlsøy kommune og grunneierlaget 
fikk 14 dagers frist for å komme med en uttalelse. Vi mottok ingen uttalelse til varselet 
innenfor fristen på 14 dager. Fylkesmannen opphevet derfor vedtaket. Hansnes grunneierlag 
sendte uttalelse etter at vi hadde opphevet vedtaket.  
 
Klagen 
 
Hansnes grunneierlag har klaget på oppheving av vedtaket. I klagen står det «Grunneierlaget 
vil med dette klage på deres vedtak, da vi mener det er totalt hensiktsløst å drive å telle elg 
med ski og truger. Inngripen ved å benytte snøscooter ei helg i løpet av et år, og relativt tidlig 
i vintersesongen er av så lav påvirkning på viltet at skadevirkningen må sies å være minimal». 
 
Fylkesmannens vurdering  
 
Fylkesmannen skal veilede kommunene om gjeldede regelverk for motorferdsel i utmark. Vi 
skal også gjøre lovlighetskontroll av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark og 
vassdrag, for å minimalisere negativ påvirkning på naturmiljø og friluftsliv. Gjennom 
veiledning skal vi bidra til å gjøre dispensasjoner kontrollerbare i felt. Fylkesmannen 
samarbeider derfor med Politiet, SNO og Fjelltjenesten i slike saker. Et av målene med 
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samarbeidet, er å veilede kommunene slik at de har god nok kunnskap til å fatte lovlige og 
kontrollerbare vedtak.  
 
Lovgrunnlaget 
 
I følge motorferdselloven § 3, er motorferdsel i utmark ikke tillatt med mindre noe annet er 
bestemt i, eller i medhold av loven. Etter nasjonal forskrift, heretter kalt nf § 1 første ledd, kan 
motorferdsel i utmark bare skje i samsvar med forskriften. Omsøkte kjøring regnes som 
motorferdsel i utmark, og er dermed ikke tillatt med mindre noe annet er bestemt i eller i 
medhold av motorferdselloven, jf. motorferdselloven § 3. 
 
Lov og forskrift åpner for flere nytteformål der motorferdsel er tillatt, hvor man kan kjøre 
uten å måtte søke om tillatelse. Anerkjente nytteformål er listet opp i § 4 i motorferdselloven, 
i nasjonal forskrift § 2 (barmark), og nasjonal forskrift § 3 (vinterføre). Kjøringen i denne 
saken faller ikke inn under anerkjente nytteformål i loven.  
 
Kommunen har innvilget dispensasjon etter nf § 6, særlig behov. Fylkesmannen har undersøkt 
om kommunen har anledning til å innvilge dispensasjon for dette formålet, etter denne 
hjemmelen.  
 
Transport etter nf § 6, særlig behov 
 
Etter nasjonal forskrift § 6 kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring utover 
§§ 2, 3, 4 og 5, dersom søkeren påviser et særlig behov, som ikke knytter seg til turkjøring, og 
som ikke kan dekkes på annet måte.  
 
For at kommunen skal kunne gi tillatelse må alle disse betingelsene være oppfylt;  
a) Søkeren må påvise et særlig behov 
b) Behovet må ikke knyttes til turkjøring 
c) Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
d) Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere 
motorferdselen til et minimum 
 
I veiledning til § 6, særlige behov, er det listet opp en rekke eksempler på hva som kan være 
særlige behov, og hva som ikke faller inn under dette. Vurdering av hva som kan gå under 
«særlige behov», som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte, 
er en skjønnsmessig vurdering. Ved vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" sier 
rundskrivet at det vil være av betydning om kjøringen er nødvendig, og har et akseptert 
nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med kjøringen som er 
avgjørende.  
 
Hva som er unntakstilfeller, særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan 
dekkes på annen måte er en skjønnsmessig vurdering. I vurderingen må lokale forhold kunne 
spille inn, men likevel slik at bestemmelsens strenghet ivaretas. Den enkelte søknad må ses i 
sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil 
by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlede konsekvenser av å 
innvilge tilsvarende søknader.  
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Fylkesmannen vurderer at å innvilge dispensasjon for å bruke snøskuter for å telle elg ikke er 
et særlig behov, bærer preg av unødvendig kjøring og kan dekkes på annen måte. Hvis 
kommuner gir dispensasjon til bruk av motorkjøretøy for å telle elg, vil det skape presedens 
for en økt motorferdsel i utmark, og få store negative konsekvenser for naturmangfold og 
friluftsliv.  
 
Vinterstid/senvinter går elgen «på sparebluss». Vinterbeitene er minimumsområder. 
Motorferdsel kan ha direkte konsekvenser for elgens beiteatferd, kan forstyrre elgen og gi 
ulemper for en kalvetung ku. Elgkua trenger ro, og bør ikke bli forstyrret unødig. 
Fylkesmannen har vurdert at valdet kan telle elg ved bruk av truger eller ski. Gjennom 
tellingene og sett elg skjema, kan kommunen få god nok oversikt over elgstammen.  
 
Konklusjon 
 
Fylkesmannens har vurdert at vilkåret, for å vurdere søknaden etter nf § 6, ikke er tilstede. 
Det betyr at Karlsøy kommune ikke hadde hjemmel til å benytte skjønnsrommet og innvilge 
denne dispensasjonen til bruk av snøskuter for å telle elg. Dispensasjonen i sak 18/500 er 
derfor i strid med nf § 6. Dispensasjonen er også i strid med målet i motorferdselloven, om å 
redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Fylkesmannen ser ikke at klagen tilfører saken nye momenter som gir grunnlag for å endre 
vårt vedtak om oppheving. Saken oversendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Evy Jørgensen 
miljøverndirektør 
 

 

 Heidi-Marie Gabler 
fagansvarlig 

 
Vedlegg:  Sakens dokumenter 
Kopi:    Hansnes Grunneierlag  
  Karlsøy kommune, 9130 Hansnes 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Bernt-Ivar Kristiansen 
Reisadaken 877 
9151  STORSLETT 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/126-24 2462/2019 K01 08.03.2019 

 

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

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa dispensasjonsutvalg 08.03.2019 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, pb. 174. 9151 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. 
 
Med vennlig hilsen 
Kristian Berg 
Utvalgssekretær 
kristian.berg@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 46 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg 
1 Følgeskriv til dispensasjon for motorferdsel i utmark §6 - Elgtelling 

 
Kopi til: 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
Fylkesmannen    
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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 

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. 
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 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     
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17     
18     
19     
20     

 
 
 

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. 

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. 
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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     

 
 
 
 

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. 
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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 
 
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. 
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 
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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. 
 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) 
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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 
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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Elgjaktfelt iht. referert sak 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/126 2370/2017 K01 08.03.2019 

 

Følgeskriv til dispensasjon for motorferdsel i utmark §6 - Elgtelling 

Viser til vedtak i sak: 2019/126 
 
Da det utstedes kun ett originaldokument for vedtak om motorferdsel i utmark skal hver enket 
som påføres lista til valdleder også ha med denne dokumentasjon som hjemmel til 
originaldokument ved eventuell kontroll. 
 
Før kjøring finner sted skal understående skjema med dato og underskrift av den som 
kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll. 
 
 
 
Signert av valdleder:………………………………..               Dato:………………. 
 
Person: Dato: Person: Dato: 
    

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

51



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/126-56 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 23.07.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/19 Nordreisa dispensasjonsutvalg 22.08.2019 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Oksfjord jeger og fiskeforening 23.-
25. august 2019 / 30. august – 1. september 2019 

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

jfr. § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for kjøring med motorkjøretøy i utmark 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 og innvilger 
søknaden fra Offroad Finnmark som omsøkt for inntil 5 ATV`er og èn bil. 
 
Søknaden innvilges ved følgende vilkår:  

 Alle ATV’er som brukes skal være utstyrt med henger. 
 Dispensasjonen gjelder følgende kjøretøy: 

o ATV m/reg.nr. FK 7809, eier Kjetil Bergland 
o ATV m/reg.nr. FK 6991, eier Harald Elvebakken 
o Bil Suzuki DE 28923, eier Ivar Elvebakken 
o ATV m/reg.nr. BZ 7949, eier Henry Nyvoll 
o ATV m/reg.nr. EW 3769, eier Karl Magne Bergland 
o ATV m/reg.nr. FK 8748, eier Hugo Elvebakken 

 All transport skal følge eksisterende kjørespor så langt det lar seg gjøre. 
 Grunnet rødlistede plantearter i området og utvidet skade på vegetasjon pga. utkjøringer 

fra trasé tilknyttet myrhull, skal plank eller annen midlertidig løsning medbringes og 
brukes som et virkemiddel til å ta seg over myrhull (og lignende). 

 Motorkjøretøy skal kun nyttes til én tur – retur. All annen eventuell personforflytning 
skal skje til fots. 

 Det skal tas særlig hensyn til tamrein. All transport skal skje i dialog med reindrifta i 
området for å unngå unødvendig forstyrrelser eller konflikt. Her bes det ta kontakt med 

o Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda v/Johan Isak Eira tlf. 95152851 eller e-post 
distrikt35@outlook.com 

 Dispensasjonen gjelder for èn av følgende helger: 
o 23. – 25. august 2019 
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o 30. august – 1. september 2019 
 
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, naturmiljøet og 
reindrift som mulig.  
 
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 
Oksfjord Jeger og Fiskerforening (herved omtalt som OJF) v/leder Stein Rune Dyrnes søker om 
tillatelse motorferdsel i utmark. Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov. Det 
søkes med bakgrunn i drift og vedlikehold av en gamme bygget omkring år 1920, og restaurert i år 
2000. Gammen står på Statskog SFs grunn. Arbeidet som skal utføres er å skifte presenning på tak, 
legge ny torv, nye rør til ovn og ventilasjon og «diverse innvendig». Det søkes dispensasjon til å 
kjøre seks kjøretøy i utmarka mellom Vaddas og Napo i tidsrommet 23. - 25. august 2019, eller 
henholdsvis 30. august – 1. september. Fem av kjøretøyene er ATV’er og én bil.  

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:  

 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  
 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 - 12.  
 
Vurdering: 
Det fremgår ikke av søknad hvorvidt kjøretøyene skal kjøres tur – retur hver dag i det aktuelle 
tidsrommet, eller om det kun dreier seg om én tur – retur. Ut fra andelen kjøretøy tolker kommunen 
det dit at OJF vil få med alt nødvendig utstyr på én tur, og vil ikke ha behov for å kjøre mer enn én 
tur – retur. OJF opplyser at de har ansvaret for driften og vedlikehold på gammen som brukes til jakt 
og vinterturer. Vedlikeholdet på gammen vil forebygge forfall som i fremtiden vil kunne kreve 
ytterligere behov for materialer og derfor også mer motorferdsel til gammen. 
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Ferdselsruten søker har illustrert følger en oppkjørt rute som også er en del av kommunens 
snøskuterløype mellom Oksfjord og Kautokeino. Aktuell trasé er omlag 11,5 km lang, og 
vedlikeholdet vil vanskelig kunne utføres dersom foreningen skulle fraktet aktuelt materiell til fots. 
Kommunen stoler på at medlemmene av Oksfjord Jeger og Fiskerforening har en egeninteresse av å 
ikke forringe ytterligere skade på terreng og vegetasjon, og vil derfor holde seg innenfor oppkjørt 
trasé. Søknaden legger ikke presedens for andre som kan søke om tilsvarende formål.  
 
Antallet kjøretøy vil begrense tiden med aktiv motorferdsel i utmark, sett opp mot færre kjøretøy 
som kjører flere turer. Som en sikring for at motorferdselen er ment for å frakte materiell og verktøy 
til og fra jakthytta, og for å begrense antall ferdsler til én tur-retur, skal ATV’ene som brukes være 
utstyrt med henger. For presisering; ATV’er uten henger gis ikke dispensasjon. Dette vil begrense 
forstyrrelsen av viltet, og så lenge kjøretøyene holder seg på trasé og unngår omkjøringer, vil samlet 
belastning være svært begrenset på vegetasjonen. 
 
Naturmangfoldloven;  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009.  
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved  
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,  
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:  
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.  
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses  
rimelige.  
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det  
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av  
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av  
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  
 
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er  
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.  
 
Vurdering:  
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for 
biologisk mangfold på miljostatus.no. På den omsøkte traseen eller tilliggende området er det 
gjort funn av rødlistearter i kategoriene nær truet (NT), sårbar (VU); Fjellrype Lagopus muta 
(NT), Dvergsyre Koenigia islandica L (NT), Grynsildre Micranthes foliolosa (NT), 
Svartbakkestjerne Erigeron humilis (NT), Snøgras Phippsia Algida (VU). Ettersom 
motorferdselen skal holde seg til en allerede oppkjørt trasé kan ikke kommunen se at en 
dispensasjon vil medføre noen forringelse på mangfoldet. Dette vil derimot være skjerpende, og 
kommunen vil ikke tillate korte omkjøringer ut av traséen der oppkjørt mye vanskeliggjør 
fremkommelighet. Det er derfor en forutsetning at OJF medbringer materiell til midlertidig 
løsninger (plank, e.l.) på å traversere myrhull som finnes i traséen.  
 
Det er ikke registrert sårbare naturtyper på den omsøkte traseen som vil bli berørt av 
virksomhetens kjøring på fast mark.  
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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. 
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Oksfjord Jeger og Fiskerforening .— .

v/ leder Stein Rune Dyrnes nttäerx

9151 Storslett

Nordreisa Kommune

Postboks 174

9156 Storslett

Søknad om dispensasjon for kjøring med motorkjøretøy i utmark

Kjøringen skal foregå på vei fra Vaddas til Napo. Veien har vært i bruk daglig i forbindelse med

bygging av kraftlinje i området.

Formålet med kjøringer er vedlikehold av en gamme som liggeri Napo, ved siden av Storelva og ved

skuterløypa.

Gammen er bygget omkring 1920. Den ble restaurert i 2000. Gammen er opprinnelig bygd forjakt.

Nå brukes den til jakt og til turer om vinteren. Sikringsmessig er den veldig bra, om det blir uvær.

Det er Oksfjord Jeger og Fiskerforening som har ansvar for drift og vedlikehold, etter avtale med

Statskog som er grunneier av området.

Arbeidet som skal utføres er skifte av presenning på taket og ny torv. Nytt rør til ovn og ventilasjon

og diverse innvendig.

Det er behov for 6 personer i arbeidet og til transport av verktøy og utstyr.

Vi regner med to alternativer helger:

23.-25.08.19 eller 30.08.—01.09.19

Det søkes dispensasjon til følgende kjøretøy:

ATV FK 7909 eier Kjetil Bergland

ATV FK 6991 eier Harald Elvebakken

Bil Suzuki DE 28923 eier Ivar Elvebakken

ATV BZ 7949 eier Henry Nyvoll

ATV EW 3769 eier Karl Magne Bergland

ATV FK 8748 eier Hugo Elvebakken
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/126-67 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 13.08.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/19 Nordreisa dispensasjonsutvalg 22.08.2019 

 

Søknad om Motorferdsel utmark § 6 - Nordreisa scooter og båtforening - 23.-
15.09.19 

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

jfr. § 6.  
 Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag med ATV 
2 resultset_479_12979_vedlegg1 
3 resultset_479_12979_vedlegg2 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 og 
innvilger søknad fra Nordreisa scooter og båtforening som omsøkt for inntil 2 ATVer. 
 
Søknaden innvilges ved følgende vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder 2 stk ATV/4-hjulinger. 
 All transport skal følge eksisterende kjørespor så langt det lar seg gjøre.  
 Motorkjøretøy skal kun nyttes til transport fram til Geatkkutjávri, og ikke lenger. 
 Opprydningsarbeid tilknyttet omsøkt vann (Geatkkujávri, Skorajávri og 

Geatkkutiuoppal) skal foregå til fots. 
 Motorkjøretøy skal kun nyttes til én tur (tur – retur). 
 All annen eventuell personforflytning skal skje til fots.  
 Det skal tas særlig hensyn til tamrein. All transport skal skje i dialog med reindrifta i 

området for å unngå unødvendig forstyrrelser eller konflikt. Her bes det ta kontakt med o 
Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri v/Johan Aslak Logje tlf. 784 85 031 / 920 90 
531 eller e-post Johanalogje@gmail.com / distrikt36@gmail.com 

 
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, naturmiljøet og 
reindrift som mulig.   
  
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser.   
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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 
Nordreisa scooter og båtforening (herved omtalt som NSB) v/Thomas Berg søker om tillatelse 
om motorferdsel i utmark. Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov. Det 
søkes med bakgrunn i drift og vedlikehold av snøskuterløypene. Det er søkt dispensasjon for 4 
stk. ATV om én tur i perioden 23.08 – 15.09.2019. Grunneier av omsøkt område er Statskog SF. 
Det søndre omsøkte området er innenfor Ráisduottarháldi landskapsvernområde, hvorav 
Nasjonalparkstyret innehar forvaltningsansvaret, og skal også behandle søknad om dispensasjon 
for dette område. 

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:  

 Søkeren må påvise et særlig behov. 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
  
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 
- 12. 
 
Vurdering: 
Søkeren har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring. Da kommunen har utredet, 
planlagt og anlagt snøskuterløyper i Nordreisa kommune er det også nødvendig å etter beste 
evne forhindre forsøpling tilknyttet løypenettet. Ettersom store deler av løypenettet ligger langt 
fra infrastruktur og boligbebyggelse vurderer kommunen det nødvendig å gi dispensasjon til en 
begrenset mengde motorferdsel også på sommeren. Disse vil gis i den hensikt å utføre 
vedlikehold og opprydning langs løypenettet. 
 
Det har blitt kommunisert av nasjonalparkforvalter i nasjonalparkstyret at fjelltjenesten med 
reinpolitiet nylig har vært på befaring i Ráisduottarháidi landskapsvernområde, hvorav de ikke 
kunne se et behov for opprydning i landskapsvernområdet, eller løypenettet inn dit. Kommunen 
kan derfor ikke gi dispensasjon til å kjøre motorisert kjøretøy fram til-, eller innenfor, 
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Ráisduottarháidi landskapsvernområde. Det ble imidlertid opplyst at nevnte aktører ikke har 
vært ved Geatkkutjávri, som er ett av fire vann i Nordreisa kommune hvor kjøring utover 
snøskuterløypene er tillatt av § 3 i Forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for 
å raste, Nordreisa. Dette er et yndet mål for snøskuterturer, og således har Geatkkutjávri et 
større behov for oppfølging. Kommunen vurderer derfor at motorferdsel fram til Geatkkutjávri, 
nærmere bestemt; til Statskogs hytte mellom Geatkkujávri og Skorajávri, men ikke lenger.  
 
Ut fra søknadens hensikt og antall deltakere kan ikke kommunen se et særlig behov for 4 
ATVer. Det gis derfor dispensasjon til to ATVer, hvorav disse to gis tillatelse til bruk av 
tilhenger for transport av deltakende personer og oppsamlet avfall.  
 
Geatkkujávris omkrets er på om lag 8 km, Skorajávris omkrets er på om lag 2,9 km og 
Geatkkutluoppals omkrets på om lag 1,7 km. Kommunen kan ikke se at betingelsen om at 
behovet ikke kan dekkes på annen måte enn motorferdsel er gjeldende for opprydningsarbeidet 
rund disse vannene. Dette begrunnes i avstanden som skal dekkes ved opprydning rundt 
vannene sett opp mot antall deltakere er godt innenfor hva en er i stand til å utføre til fots. 
Mangelen på opprydningsbehovet mellom Geatkkuvággi og Somájávri, er også tatt med i denne 
vurderingen. 
 
Naturmangfoldloven 
Kunnskapsgrunnlag - Naturmangfoldloven § 8 
Kunnskapsgrunnlaget for omsøkt trasé er godt kartlagt. Det er registrert svært mange 
rødlistede/truede plantearter i området, og også noen arter rødlistede fuglearter, i tillegg til 
mange arter vurdert som livskraftige. De registrerte rødlistede fugleartene skal ordinært sett ha 
flyvedyktig avkom innenfor omsøkt tidsperiode, og er således ikke i fare ved en dispensasjon 
etter § 6 i nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark. 
 
Når det gjelder plantelivet er det alltid en fare for at disse vil bli skadet og ødelagt ved 
motorferdsel i utmark. Det er derimot ikke registrert mange av disse langs med oppkjørte 
ATVsporene som går fra veien opp Gapperuslia mot tamreinanlegget ved Vuođđojohka og fram 
til Geatkkutjávri. 
 
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 1 tur (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 
Av nyeste flyfoto tilgjengelig er det tydelig tegn til vesentlig omfang av vegetasjonsskader 
grunnet motorkjøretøy mellom Geatkkutjávri og Gahperus. Det er imidlertid svært lite skade på 
vegetasjonen omkring Geatkkutjávri, og de spor av motorkjøretøy som eksisterer ser ut til å ikke 
ha gjort dype skader til nå. Kommunen vurderer det derfor 
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Vilkårene for dispensasjonen tillater kun kjøring fra vedtaksdato til XX. august  
Om tiltakene utføres i tråd med denne tillatelsen vurderer dispensasjonsutvalget tiltaket som 
miljøforsvarlig.
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: UMYWVZ Registrert dato:30.07.2019 10:36:07

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

988195839
Foretak/lag/forening

NORDREISA SCOOTER OG BÅTFORENING
Adresse

Postboks 100
Postnummer

9156
Poststed

STORSLETT
Telefon

48174084
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Thomas
Etternavn

Berg
Adresse

Reisadalen 1338

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

48174084
E-post
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thomas_berg90@hotmail.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Thomas Berg 48174084
Glenn Strandheim 97043268
Marius Holst 95145224
Ronny Mikkelsen 45460038

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Annet 

Beskriv med egne ord

ATV Firehjuling/sekshjuling. 
Ikke reg nr tilgjengelig no.

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent 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

23.08.2019 15.09.2019 B 1 tur 

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

Formål med turen er ryddetur langs scooterløypetrase. Og rund vann så godt det lar seg gjøre.
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området
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Ryddetur langs scooterløypetrase. 
Mange år siden sist det er gjort så behovet er nåkk tilstedet.

Grunneier(ne)s navn

Stat

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Har tegnet inn ca skisse av trase vi følger. Følger eksisterende traseer så godt det lar seg gjøre. Prøve kjøre det 
scooterløype går, om det lar seg gjøre.

Vedlagt dokumentliste

kilden-30.07.2019 (4).pdf

kilden-30.07.2019 (5).pdf
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30.07.2019kilden.nibio.no

Kart fra Kilden
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30.07.2019kilden.nibio.no

Kart fra Kilden
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