
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Telefon, Telefon 
Dato: 22.08.2019 
Tidspunkt: 10:00 – 10:30 

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

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

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Geir Tomasjord Linda Fjellheim SV 
Per-Håvard Steinsvik Heidi Gausdal  

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kristian Berg Utvalgssekretær 
  

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

                                        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 

 
 

PS 15/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 22.08.2019  
 

Behandling: 
Tatt til orientering. 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

PS 16/19 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Oksfjord jeger og 
fiskeforening 23.-25. august 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 22.08.2019  
 

Behandling: 
SV v/Geir Tomasjord fremmet følgende tilleggsforslag: 
All motorferdsel skal bekreftes ved innsendt gps-sporlogg til kommunen etter at tiltaket er 
utført. Sporlogg sendes inn senest en uke etter at tiltaket er ferdig. 
 
Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
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. 
 All motorferdsel skal bekreftes ved innsendt gps-sporlogg til kommunen etter at tiltaket 

er utført. Sporlogg sendes inn senest en uke etter at tiltaket er ferdig. 
 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 
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 
 

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

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 22.08.2019  
 

Behandling: 
SV v/Geir Tomasjord fremmet følgende tilleggsforslag: 

mailto:distrikt35@outlook.com


 All motorferdsel skal bekreftes ved innsendt gps-sporlogg til kommunen etter at tiltaket 
er utført.  

 Det skal tas bilder som dokumentasjon for sanket søppel som skal sendes kommunen 
samtidig med sporlogg. Dokumentasjon sendes inn senest en uke etter at tiltaket er 
gjennomført.  

 
Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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 motorferdsel skal bekreftes ved innsendt gps-sporlogg til kommunen etter at tiltaket 

er utført.  
 Det skal tas bilder som dokumentasjon for sanket søppel som skal sendes kommunen 

samtidig med sporlogg. Dokumentasjon sendes inn senest en uke etter at tiltaket er 
gjennomført.  

 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.   
  
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 

mailto:Johanalogje@gmail.com
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