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Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Møterom, Nordreisa rådhus 
Dato: 04.02.2020 
Tidspunkt: 09:00 - 11:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Lise Beate Brekmoe LEDER AP 
Tore Yttregaard NESTL H 
Ola Dyrstad MEDL SP 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Fredrik Lehn-Pedersen Utvalgssekretær 

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. 
 
______________________  _______________________ 
Lise Beate Brekmoe  Ola Dyrstad 
 
______________________  _______________________ 
Tore Yttregaard             Fredrik Lehn-Pedersen 
 
______________________ 
Kristian Berg 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Referatsaker   
RS 1/20 Delegert vedtak, dispensasjon for kjøring i 

utmark § 5c privat hytte 
 2019/126 

RS 2/20 Melding om vedtak - dispensasjon for kjøring i 
utmark § 5e vedkjøring - § 5c privat hytte  28.02. 
- 04.05.2019 

 2019/126 

RS 3/20 Melding om vedtak - Motorferdsel i utmark og 
vassdrag - §5e vedkjøring 

 2019/116 

RS 4/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 10.01.2020 - 
04.05.2023 

 2019/116 

RS 5/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 10.01.2020 - 
04.05.2023 

 2019/116 

RS 6/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 10.01.2020 - 
04.05.2023 

 2020/15 

RS 7/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 10.01.2020 - 
05.04.2023 

 2020/15 

RS 8/20 Melding om vedtak om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark og vassdrag, vedkjøring  i 
tidsrommet 16.01.2020 - 04.05.2023 

 2020/15 

RS 9/20 Melding om vedtak om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark, vedkjøring i perioden 
16.01.2020 - 04.05.2023 

 2020/15 

RS 10/20 Orientering om søknad om dispensasjon til 
transport av utstyr og bagasje til Somashytta 

 2018/105 

RS 11/20 Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag , 
vedkjøring til privat hytte § 5e 

 2019/116 

PS 2/20 Offroad Finnmark  2019/126 
PS 3/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport 

av ved - 01.10 - 04.05. 2020 - 2023 
 2020/16 

PS 4/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - 
Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023 

 2020/16 

PS 5/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - 
vedkjøring til Sieiddejávri - 01.10-04.05. 

 2020/16 

PS 6/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Nord-
Troms interkommunale skadefellingslag - 2020-
2023 

 2020/16 

 



 

PS 1/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 04.02.2020  
 

Behandling: 
Referatsaker tatt til behandling 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 
 
 

PS 2/20 Offroad Finnmark 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 04.02.2020  
 

Behandling: 
Saken er tatt opp som referatsak. 

Vedtak: 
Tidligere vedtatt, saken tatt opp som referatsak. 
 
 

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 ATV`er. 
 
 Søknaden innvilges ved følgende vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder: 
o 2 stk. dispensasjon for kjøring i hele traseen for frakt av utstyr etc.  
o 1 stk. dispensasjoner til medieteamene - i hele traséen. Vi trenger 1 stk. da det er 

flere medieteam som blir å være på forskjellige plasser.  
o 4 stk. dispensasjoner til nødtransport i hele traséen. Disse skal benyttes til å 

assistere/hente ut eventuelt skadet rytter og utstyr under konkurransen  
o 1 stk. dispensasjon for renovasjon, slik at vi kan plukke opp eventuelle 

etterlatenskaper og se til at alle porter i reingjerder er lukket.  
 All transport skal følge eksisterende kjørespor/stier så langt det lar seg gjøre  
 Dispensasjon tillater ikke transport inn i Reisa Nasjonalpark, sporlogg bes settes til 

grønn strek jf. kart, se under i vedtaket.  
 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 Fàvrrosorda v/ Johan Isak Eira tlf. 95152851 eller e-post 

distrikt35@outlook.com  



o Reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli v/Ellen Inga Kristine Hætta tlf. 99632670 
eller e-post eikh6@hotmail.com  

 Dispensasjonen gjelder fra og med 26. juli til og med 04. august, 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 3/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport av ved - 01.10 - 
04.05. 2020 - 2023 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 04.02.2020  
 

Behandling: 
Lise Brekmoe (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Dispensasjonsutvalget vedtar ved innstilling at for flerårige søknader om dispensasjon etter § 6 
over 10 turer skal det sendes inn kjørebok årlig innen den 15.05. Dersom dette ikke etterfølges 
vil det ikke gis dispensasjon i påfølgende år. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Viser til motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12, og 
innvilger dispensasjon med vilkår for omsøkte motorferdsel med kjørebok. 
 
Dispensasjonen gis ved vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil tre – 3 – snøskutere med påmontert kjelke, for omsøkt 
antall turer. 

 Søker skal årlig levere inn utfylt kjørebok etter endt sesong, og ikke senere enn 15. mai. 
o Dersom søker ikke har innsendt kjørebok innen ovennevnt frist vil 

dispensasjonen for påfølgende år utgå. Likeledes gjelder de eventuelle 
kommende årene, fram til søker har levert utfylt kjørebok. 

 Dispensasjonen hjemler ikke persontransport men transport av ved, samt utstyr relatert 
til vedhogst. 

 Gyldig dispensasjon, utfylt kjørebok (vedlagt), hogsttillatelse og kart skal forevises ved 
kontroll. 

 Grunnet hogstkojas plassering er dispensasjonen ikke gyldig de dager hvor skredfaren er 
varslet 3 eller høyere i Nord-Troms. 

o Skredvarsel kan leses på Varsom.no. 
 

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Nord-Troms/


All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljøet 
som mulig. 
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter § 12. 
 

Rådmannens innstilling 
Viser til motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12, og 
innvilger dispensasjon med vilkår for omsøkte motorferdsel med kjørebok for ....... 
 
Dispensasjonen gis ved vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil tre – 3 – snøskutere med påmontert kjelke. 
 Dispensasjonen hjemler ikke persontransport men transport av ved, samt utstyr relatert 

til vedhogst. 
 Gyldig dispensasjon, utfylt kjørebok, hogsttillatelse og kart skal forevises ved kontroll. 
 Grunnet hogstkojas plassering er dispensasjonen ikke gyldig de dager hvor skredfaren er 

varslet 3 eller høyere i Nord-Troms. 
o Skredvarsel kan leses på Varsom.no. 

 
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljæet 
som mulig. 
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter § 12. 
 

PS 4/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 
01.10. - 04.05.2023 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 04.02.2020  
 

Behandling: 
Lise Brekmoe (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Nord-Troms/


Dispensasjonsutvalget vedtar ved innstilling at for flerårige søknader om dispensasjon etter § 6 
over 10 turer skal det sendes inn kjørebok årlig innen den 15.05. Dersom dette ikke etterfølges 
vil det ikke gis dispensasjon i påfølgende år. Dispensasjonen avkortes fra 4 år til 04.05.2020. 
 
Forslaget og rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Viser til Motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12 og innvilger 
dispensasjon ved vilkår og med avkortning for omsøkte motorferdsel, med kjørebok for Hege 
Olaussen Marvik, Asbjørn Marvik, Ragna Marvik og Oskar Marvik. Dispensasjon skrives ut 
personlig, og for inntil 10 tur/retur for distansen mellom bilvei og hytte jf. kart.  
 
Dispensasjon gis ved vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 tur/retur i sesongen for hver scooterfører innenfor 
perioden: 04.02.2020 til 04.05.2020 og vedlegges kjørebok. 

o Flerårige søknader om dispensasjon etter § 6 over 10 turer skal det sendes inn 
kjørebok årlig innen den 15.05. Dersom dette ikke etterfølges vil det ikke gis 
dispensasjon i påfølgende år. 

 Dispensasjon gjelder for snøskuter påmontert/kjelke for transportavstanden fra brøytet bilvei 
ved Hysingjord til hytte, jfr. vedlagt kart. 

 Dispensasjon hjemler ikke persontransport men bagasje og utstyr eller/og transport av 
ved. 

o Dette betyr at enhver snøskuterferdsel som omsøkt må ha kjelke med last utover det 
som kan bæres på rygg/festes forsvarlig til snøskuteren for at dispensasjon gjelder å 
være gyldig.  

 Gyldig dispensasjon, og kart skal forevises ved kontroll 
 
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljøet 
som mulig. 
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Den som forsettlig 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, klokkeslett og 
underskrift av den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn før 
motorferdselen finner sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 
Tur/retur 04.02. – 04.05.2020 

Navn og dato 
1  
2  
3  
4  



5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 

Rådmannens innstilling 
Viser til Motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 og Natur og innvilger dispensasjon for omsøkte 
motorferdsel med kjørebok for Hege Olaussen Marvik, Asbjørn Marvik, Ragna Marvik og Oskar 
Marvik. Dispensasjon skrives ut personlig, og for årlig inntil 10 tur/retur for distansen mellom bilvei 
og hytte jf. kart. 
 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8-12 og Motorferdsellovens forskrift §6  
og innvilger dispensasjon til Ymber. 
 
Søknaden er vurdert i forhold til Motorferdsellovens forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og 
på islagte vassdrag jfr § 6 og Naturmangfoldlovens §§ 8-12 for transport mellom bilveg og hytte.  
 
Dispensasjon gis ved vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 tur/retur i sesongen for hver scooterfører innenfor 
perioden 01.10 t.o.m 04.05 og vedlegges kjørebok. 

 Dispensasjon gjelder for snøskuter påmontert/kjelke for transportavstanden fra brøytet bilvei 
ved Hysingjord til hytte, jfr. vedlagt kart. 

 Dispensasjon hjemler ikke persontransport men bagasje og utstyr eller/og transport av 
ved. 

o Dette betyr at enhver snøskuterferdsel som omsøkt må ha kjelke med last utover det 
som kan bæres på rygg/festes forsvarlig til snøskuteren for at dispensasjon gjelder å 
være gyldig.  

 Gyldig dispensasjon, og kart skal forevises ved kontroll 
 
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljøet 
som mulig. 
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Den som forsettlig 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, klokkeslett og 
underskrift av den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn før 
motorferdselen finner sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 
Tur/retur 04.02. – 04.05.2020 01.10.2020 – 04.05.2021 



1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Tur/retur 01.10.2021 – 04.05.2022 01.10.2022 – 04.05.2023 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 

PS 5/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - vedkjøring til Sieiddejávri - 
01.10-04.05. 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 04.02.2020  
 

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte da vi ønsker en samlet vurdering med øvrige søkere. 
 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte da vi ønsker en samlet vurdering med øvrige søkere. 
 

Rådmannens innstilling 
Viser til motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12, og 
innvilger dispensasjon for omsøkte motorferdsel med kjørebok for Hege Olaussen Marvik og 
Asbjørn Marvik under vilkår. Dispensasjon skrives ut, og for årlig inntil 10 tur/retur for 
distansen mellom bilvei og hytte jf. kart. 
 
Dispensasjonen gis ved vilkår: 



 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 tur/retur i sesongen for søker innenfor perioden 
01.10 – 04.05, og vedlegges kjørebok. Med 1 tur regnes tur/retur med inntil 2 snøskutere 
ført av personer navngitt i søknaden. 

o Gyldighetsperioden forutsetter snødekke langs hele traséen. Dvs. 01.10. er en 
veiledende gyldighetsdato som ikke gjør seg gjeldende før hele kartgitte trasé har 
et forsvarlig snødekke. 

 Dispensasjonen gjelder for snøskuter påmontert kjelke for transportavstanden fra brøytet 
bilvei ved Hysingjord til hytte, jfr kart. 

 Dispensasjonen hjemler ikke persontransport men bagasje og utstyr, eller/og transport av 
ved. 

o Dette betyr at enhver snøskuterferdsel som omsøkt må ha kjelke med last utover 
det som kan bæres på rygg, eller kan festes forsvarlig til snøskuteren for at 
dispensasjonen gjelder å være gyldig. Last som medbringes bør kunne sies å 
være nødvendig. 

 Gyldig dispensasjon, kjørebok og kart skal forevises ved kontroll. 
 
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljæet 
som mulig. 
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
Søker skal selv avklare motorferdsel innenfor kalvingsområdet med Reinbeitedistrikt 35 – 
Favrrosorda. 
 Reinbeitedistrikt 35 A – Fávrrosorda 
 Daglig leder – Ole Mathis Eira 
 Tlf. nr. – +47 481 72 631 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter § 12. 
 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og 
underskrift av de(n) som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn før 
motorferdselen finner sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 
Tur/retur 04.02. – 04.05.2020 01.10.2020 – 04.05.2021 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 



Tur/retur 01.10.2021 – 04.05.2022 01.10.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 

PS 6/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Nord-Troms interkommunale 
skadefellingslag - 2020-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 04.02.2020  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling vedtas enstemmig. 

Vedtak: 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8-12 og motorferdsellovens § 6 og 
innvilger dispensasjon til Nord-Troms Interkommunale Skadefellingslag, med vilkår. Innvilget 
dispensasjonsvarighet gjelder fra vedtaksdato, fram til nytt politisk utvalg tilsettes, eller senest 
31.12.2023. Dispensasjonens varighet effektueres innenfor Nordreisa kommune til enhver tid 
angitt i tidsramme og geografisk utstrekning der Fylkesmannen i Troms utsteder vedtak om 
skadefelling av rovvilt. 
 
Søknaden er vurdert i forhold til Motorferdsellovens forskrift om bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag jfr. § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Søknaden innvilges med følgende vilkår: 

 Fører(e) av snøskuter skal spore motorferdselen med GPS, og snarest sende inn 
sporloggen etter utført jakt til nordreisa kommune. 

 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 

o Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertaárri v/Johan Aslak Logje tlf. 920 90 531 
eller e-post: johanalogje@gmail.com 

o Reinbeitedistrikt 38 Ulisuolu / Uløy v Inga Susanne Hætta Triumf tlf. 984 14 029 
o Reinbeitedistrikt 42 Beachegealli v/ John Andreas Johansen Utsi tlf. 996 32 670 

 Dispensasjonen gjelder kun ansatt skadefellingspersonell i Nord-Troms interkommunale 
skadefellingslag, innenfor skadefellingsvedtakets tidsfrist fra/til. 

 Gyldig dispensasjon og skadefellingstillatelse skal medbringes. 
o Gyldig dispensasjon fra fylkesmann og/eller Nasjonalparkstyret skal medbringes 

innenfor verneområdene hvor ovennevnte har forvaltningsmyndighet.   

mailto:distrikt35@outlook.com
mailto:johanalogje@gmail.com


 
Kommunen minner Nord-Troms interkommunale skadefellingslag om plikten til å innhente 
tillatelse for motorferdsel fra berørt grunneier(e). 
 
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 
 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8-12 og motorferdsellovens § 6 og 
innvilger dispensasjon til Nord-Troms Interkommunale Skadefellingslag, med vilkår. Innvilget 
dispensasjonsvarighet gjelder fra vedtaksdato, fram til nytt politisk utvalg tilsettes, eller senest 
31.12.2023. Dispensasjonens varighet effektueres innenfor Nordreisa kommune til enhver tid 
angitt i tidsramme og geografisk utstrekning der Fylkesmannen i Troms utsteder vedtak om 
skadefelling av rovvilt. 
 
Søknaden er vurdert i forhold til Motorferdsellovens forskrift om bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag jfr. § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Søknaden innvilges med følgende vilkår: 

 Fører(e) av snøskuter skal spore motorferdselen med GPS, og snarest sende inn 
sporloggen etter utført jakt til nordreisa kommune. 

 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 

o Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertaárri v/Johan Aslak Logje tlf. 920 90 531 
eller e-post: johanalogje@gmail.com 

o Reinbeitedistrikt 38 Ulisuolu / Uløy v Inga Susanne Hætta Triumf tlf. 984 14 029 
o Reinbeitedistrikt 42 Beachegealli v/ John Andreas Johansen Utsi tlf. 996 32 670 

 Dispensasjonen gjelder kun ansatt skadefellingspersonell i Nord-Troms interkommunale 
skadefellingslag, innenfor skadefellingsvedtakets tidsfrist fra/til. 

 Gyldig dispensasjon og skadefellingstillatelse skal medbringes. 
o Gyldig dispensasjon fra fylkesmann og/eller Nasjonalparkstyret skal medbringes 

innenfor verneområdene hvor ovennevnte har forvaltningsmyndighet.   
 
Kommunen minner Nord-Troms interkommunale skadefellingslag om plikten til å innhente 
tillatelse for motorferdsel fra berørt grunneier(e). 
 
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. 
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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 
 
 


