
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Teams, Teamsmøte 
Dato: 02.06.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 10:00 

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

PS 36/20 Referatsaker   
RS 40/20 Innvilget søknad om tillatelse til landing med 

helikopter i Reisa nasjonalpark i forbindelse med 
skogtaksering 

 2020/16 

PS 37/20 Omgjøring av eget vedtak - forvaltningsloven § 
35 c (ugyldig vedtak) 

 2020/547 

PS 38/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Ryddetur 
ATV - Nordreisa scooter og båtforening 14.08.-
18.09.2020 

 2020/16 

 

2



3

PS 36/20 Referatsaker



Fra: Blixgård, Asgeir (fmtrakb@fylkesmannen.no)
Sendt: 25.05.2020 11:58:15
Til: post@nibio.no
Kopi: Tarjei Gunnestad; Postmottak FMTF; Nordreisa kommune; Benonisen, Rune

Emne: Innvilget søknad om tillatelse til landing med helikopter i Reisa nasjonalpark i forbindelse med skogtaksering
Vedlegg: Søknad om tillatelse til landing med helikopter i Reisa nasjonalpark i forbindelse med skogtaksering.PDF
Hei,

Vedlagt følger kopi av brev. Brevet sendes bare elektronisk.

 
Med Vennlig Hilsen
Asgeir Kvalvåg Blixgård
Nasjonalparkforvalter 
Verneområdeforvalter
Mobil:   +4791328614

www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn‐og‐Navitdalen‐LVO
www.nasjonalparkstyre.no/Reisa‐nasjonalpark/
 
 

203925: Søknad om tillatelse til landing med helikopter i Reisa nasjonalpark i forbindelse med skogtaksering.PDF
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Nasjonalpark Reisa nasjonalpark 
Landskapsvernområde Ráisdouttarháldi landskapsvernområde 
  

Postadresse 
Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark,  
Statens hus, 9815 Vadsø 

Besøksadresse 
Hovedveien 2 
9151 Storslett 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 78 95 03 00 
Direkte:  +47 91328614 
rune.benonisen@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-
nasjonalpark/ 
www.reisanasjonalpark.no 
 

NIBIO Norsk Institutt for bioøkonomi 
Postboks 115 
1431  ÅS 

 

Saksbehandler Asgeir Blixgård Vår ref. 2020/4816-4 432.3 Deres ref.  Dato 22.05.2020 

 

Søknad om tillatelse til landing med helikopter i Reisa 
nasjonalpark i forbindelse med skogtaksering 

Vedlagt følger innvilget dispensason for landing med helikopter i Reisa nasjonalpark. Saken 
ble behandlet i styremøte 12.5.2020. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Asgeir Blixgård 
nasjonalparkforvalter 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift 
 
 
 
Kopi sendes pr e-post av forvalter til: 
SNO v/Tarjei Gunnestad    
Nordreisa kommune    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statens Hus 9800 VADSØ 
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 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Rune Benonisen Side 2 av 5 

  
 
                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 10/20 12.05.2020 

 

Søknad om tillatelse til landing med helikopter i Reisa 
nasjonalpark i forbindelse med skogtaksering 

 
 
Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 12.05.2020  
 
 
Vedtak 
Lavtflyging og landing er etter verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 4.1. Etter 
forskriftenes kap. 4 pkt. 8 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra vernereglene når 
formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, eller i særlige tilfeller når 
dette ikke er i strid med formålet med vernet. Saken behandles etter § 48 jf. § 77 i 
naturmangfoldloven.  
 
Søknad om dispensasjon innvilges med følgende vilkår: 
 

1. Tillatelsen gjelder for en landing i perioden 27. juli – 15. september 2020 
2. Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet. 
3. Takseringsdata gjøres tilgjengelig for nasjonalparkstyret. 
4. Flyvningen skal klareres med berørte reinbeitedistrikter og skje i forståelse med 

reindriften. 
 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes via nasjonalparkstyrets adresse 
over, jf. forvaltningsloven § 32.  
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2020/4816-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 07.05.2020 
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 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Rune Benonisen Side 3 av 5 

 
 
Forvalters innstilling 
Lavtflyging og landing er etter verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 4.1. Etter 
forskriftenes kap. 4 pkt. 8 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra vernereglene når 
formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, eller i særlige tilfeller når 
dette ikke er i strid med formålet med vernet. Saken behandles etter § 48 jf. § 77 i 
naturmangfoldloven.  
 
Søknad om dispensasjon innvilges med følgende vilkår: 
 

5. Tillatelsen gjelder for en landing i perioden 27. juli – 15. september 2020 
6. Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet. 
7. Takseringsdata gjøres tilgjengelig for nasjonalparkstyret. 
8. Flyvningen skal klareres med berørte reinbeitedistrikter og skje i forståelse med 

reindriften. 
 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes via nasjonalparkstyrets adresse 
over, jf. forvaltningsloven § 32.  
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
(Gjengitt fra søknad) 
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 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Rune Benonisen Side 4 av 5 

 
 

 
 
Regelverk 
Reisa nasjonalpark ble opprettet ved kgl. Res. 28. november 1986. Formålet med Reisa 
nasjonalpark er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets plante- 
og dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt 
område. 
 
I henhold til verneforskriftene for Reisa nasjonalpark og Ráisduottárhaldi 
landskapsvernområde er motorferdsel  til lands og til vanns, herunder landing og lavtflyvning 
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 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Rune Benonisen Side 5 av 5 

med luftfartøy generelt  forbudt. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, jfr. Naturmangfoldloven § 48.  
 
I henhold til naturmangfoldloven (§ 7) skal imidlertid prinsippene i loven §§ 8 – 12 legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, også når 
forvaltningsmyndigheten fatter vedtak etter forskrifter for verneområder. Prinsippene i §§ 8-
12 gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og 
samla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). 
Vurdering 
Kartleggingen vill bidra til økt kunnskap om hvordan tilveksten av skogen utvikler seg. 
Plasseringen av ruten kommer som random punkt der man skal ende opp med et tilfeldig 
utvalg av prøveflater. Basert på dette kan man se for seg at flaten kunne ligge ett annet sted 
også utenfor parken. Dette vil imidlertid rokke ved metodikken. Det legges til grunn at denne 
kartleggingen vil kunne gagne forvaltningen blant annet i forhold til utviklingen for 
skogbandet. 
 
Det er forventninger om at kartleggingen blir gjort på en skånsom måte, og det vises til at det 
er kompetente personer som skal utføre dette arbeidet. Lavtflygingen og landing vil kunne 
føre til stress for fuglene og føre til at fugler forlater reiret. Erfearing viser imidlertid at flere av 
fulgene trykker på reiret og venter til helikopteret flyr videre. Erfaringsmessig forlater flere av 
fugleungene reiret i starten av juli.  
 
Et viktig formål med vernet dreier seg også om allmennhetens tilgang til å drive naturvennlig 
friluftsliv. Vi har kunnskap om at helikopterflyging gir støy og kan virke forstyrrende for folk på 
tur. Det er imidlertid primært øde områder som flyges i der det primært ferdes 
reindriftsutøvere.  
 
Prosjektet gjennomføres av NIBIO som er en forskningsinstitusjon. Det er ikke fare for at 
andre vil søke om tillatelse på samme grunnlag og skape presedens for en utvikling som på 
sikt kan skade verneformålet, jfr. naturmangfoldlovens § 10. Lavtflyvning og landing med 
helikopter vil kunne forstyrre dyreliv og friluftsliv og stride imot verneformålet. Det vurderes 
imidlertid slik at forstyrrelsen i forbindelse med prosjektet vil bli relativt kortvarig og ikke 
medføre økt samlet belastning med stort omfang. Forvaltningsmyndigheten vurderer derfor 
at en tillatelse ikke strider mot føre var prinsippet.  
 
Det vurderes dithen at prosjektet vanskelig kan gjennomføres uten bruk av helikopter. På 
grunnlag av det som er nevnt ovenfor mener forvaltningsmyndigheten at tiltaket ikke vil 
påvirke verneverdiene nevneverdig eller strider mot vernevedtakets formål. Søknaden 
tilfredsstiller kravet i naturmangfoldloven § 48 til å gi dispensasjon og søknaden kan derfor 
innvilges. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/547-6 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 08.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 02.06.2020 

 

Omgjøring av eget vedtak - forvaltningsloven § 35 c (ugyldig vedtak) 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Utvidelse av dispensasjon etter forskriftens § 6 - Løvoll AS 
2 Innvilget søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 
3 Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Forsikringssaksarbeid - 

28.04.2020 - 04.05.2020. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 c vedtar Nordreisa dispensasjonsutvalg utvalgssak 33/20 
som ugyldig, og således at Løvoll AS’ kommunale dispensasjon å ha utløpt den 04.05. som 
originalt vedtatt i utvalgssak 30/20. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune v/saksbehandler Fredrik Lehn-Pedersen mottok mail av Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark den 08.05.2020, hvor det ble informert om at vedtak 33/20 anses som 
ugyldig.  
 
Utvalgssak 33/20 omhandlet utvidelse av dispensasjon utstedt til Løvoll AS den 28.04. etter 
innvilget søknad til Fylkesmannen om motorferdsel i utmark i forbudstiden, jfr. forskriftens § 9. 
Fylkesmannen informerte om at kommunen ikke har vedtaksmyndighet under forbudstiden 
05.05 – 30.06, og at det kun er Fylkesmannens vedtak som er gjeldende. 
 
Nordreisa dispensasjonsutvalg hadde tolket praktiseringen av forskriftens § 9 i sammenheng 
med ordinær dispensasjonsbehandlingspraksis innenfor naturreservat/nasjonalpark.  
 
Utvalgsmedlemmer og dispensert foretak Løvoll AS er informert om at kommunens vedtak må 
anses som ugyldig, og at det er Fylkesmannens vedtak av 06.05 som er gjeldende. 

Vurdering 
Nordreisa kommune har ingen innvendinger mot fylkesmannens informasjon og krav om at 
kommunen trekker vedtak 33/20 tilbake.
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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   

Løvoll AS v/Kyrre Løvoll 
Hovedvegen 43 
9152  SØRKJOSEN 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/547-5 3975/2020 K01 06.05.2020 

 

Utvidelse av dispensasjon etter forskriftens § 6 - Løvoll AS 

Vedlagt følger melding om vedtak etter behandling i Nordreisa dispensasjonsutvalg den 
06.05.2020, og melding om vedtak utstedt av Fylkesmannen i Troms og Finnmark, den 
06.05.2020. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, 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. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Utvalgssekretær 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg 
1 Innvilget søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 
2 Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Forsikringssaksarbeid - 28.04.2020 - 04.05.2020. 
Kopi til: 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/547-4 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 06.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 06.05.2020 

 

Utvidelse av dispensasjon etter forskriftens § 6 - Løvoll AS 

Henvisning til lovverk: 
 Forvaltningsloven 
 Motorferdselloven, m/nasjonal forskrift 
 Naturmangfoldloven 

Vedlegg 
1 Innvilget søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 
2 Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Forsikringssaksarbeid - 

28.04.2020 - 04.05.2020. 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 06.05.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling vedtas énstemmig. 

Vedtak: 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav a omgjør Nordreisa 
dispensasjonsutvalg vedtak i utvalgssak 30/20. Omgjort vedtak lyder som følger: 
 
Dispensasjonsutvalget viser til Fylkesmannen i Troms og Finnmarks vedtak av 06.05.2020, 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og motorferdselloven med tilhørende forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger dispensasjonen med kjørebok 
og følgende vilkår: 
 

 Dispensasjon gjelder i ukedagene mellom 08:00 – 17:00 i tidsperioden 06. mai – 15. mai 
2020 i Løvoll AS’ virke tilknyttet forsikringssaken. 

 Utvidet dispensasjon gjelder for inntil én – 1 – snøskutere m/slede, for inntil 20 turer. 
o Tur/retur er å regne som én tur. 

 Gyldig dispensasjon utstedt fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Nordreisa 
kommune (inkludert originalvedtak), utfylt kjørebok, kart og utskrevet dokumentasjon på 
oppdrag skal forevises ved kontroll. 
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 Side 3 av 3

 
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. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav a omgjør Nordreisa 
dispensasjonsutvalg vedtak i utvalgssak 30/20. Omgjort vedtak lyder som følger: 
 
Dispensasjonsutvalget viser til Fylkesmannen i Troms og Finnmarks vedtak av 06.05.2020, 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og motorferdselloven med tilhørende forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger dispensasjonen med kjørebok 
og følgende vilkår: 
 

 Dispensasjon gjelder i ukedagene mellom 08:00 – 17:00 i tidsperioden 06. mai – 15. mai 
2020 i Løvoll AS’ virke tilknyttet forsikringssaken. 

 Utvidet dispensasjon gjelder for inntil én – 1 – snøskutere m/slede, for inntil 20 turer. 
Tur/retur er å regne som én tur. 

 Gyldig dispensasjon utstedt fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Nordreisa 
kommune (inkludert originalvedtak), utfylt kjørebok, kart og utskrevet dokumentasjon for 
oppdrag 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 § 12. 
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommune sendte melding om vedtak til Løvoll AS onsdag 29. april. Løvoll AS 
påklaget vedtatt tidsperiode per mail senere samme dag til Nordreisa kommune. Nordreisa 
kommune avklarte 30. april med Løvoll AS v/Kyrre Løvoll at kommunen ikke har 
vedtaksmyndighet i tidsperioden 05. mai – 30. juni, jfr. forskriftens § 9, men at kommunen ville 
sende søknad til fylkesmannen på vegne av Løvoll AS om å få dispensasjon fra forskriftens § 9. 
 
30. april sendte Nordreisa kommune søknaden hvorav det ble vist til mail fra Løvoll AS og 
Nordreisa dispensasjonsutvalgs PS 30/20 (vedtatt dispensasjon etter forskriftens § 6) På vegne av 
Løvoll AS ble det søkt om dispensasjon fra forbudet i perioden 05. mai – 26. mai og 24. juni – 8. 
juli. Fylkesmannen innvilget søknaden med avgrensning i tid og ved vilkår. Utdrag av vilkårene 
er som følger: 

1. Det gis tillatelse for bruk av én – 1 – snøskuter i tiden fra og med 6. mai til og med 15. 
mai 2020.  

2. Kjøringen skal skje fra Vinnerlys og etter Vinnerlysveien (vedlagt kart), og fram til hytte 
på Lyngstad så lenge det er vinterføre /og inntil 15. mai 2020. 

3. Kjøring skal begrenses til ukedager og i tiden 0800 – 17 00. 
4. Snøskuter skal ha påmontert kjelke. 
5. All kjøring skal foregå på vinterføre og reduseres til et minimum. 

 
Dispensasjonen som vedtatt av Fylkesmannen i Troms og Finnmark åpner for at kommunen kan 
utvide dispensasjonen til Løvoll AS til 15. mai 2020 – ikke utover dette.  

Vurdering 
For at kommunen skal kunne forlenge kommunal dispensasjon må ny dispensasjon utstedes etter 
forskriftens§ 6, eller opprinnelig vedtak omgjøres, jfr. forvaltningslovens § 35 første ledd 
bokstav a. Nordreisa kommune ser det mest tidsbesparende å ta opp utvalgssak 30/20, vedtatt i 
dispensasjonsutvalgsmøtet den 28.04.2020 for omgjøring av vedtakets første, andre og tredje 
kulepunkt om vedtatt tidsperiode fra 28.04. til 04.05. 
 
Kommunen foreslår å forlenge kommunalt dispensert motorferdsel til 15. mai, samt at kjøringen 
skal begrenses til ukedager mellom kl. 08:00 og 17:00, i tråd med fylkesmannens vedtak. 
 
I fylkesmannens dispensasjon åpnes det kun for én – 1 – snøskuter, med påmontert kjelke. 
 
Fylkesmannens vedtak begrenser ikke opprinnelig dispensert antall turer ytterligere, men 
presiserer at all kjøring skal reduseres til et minimum. Det betyr blant annet at antall turer og 
allerede utstedt kjørebok videreføres inn i omgjort tidsperiode. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  06.05.2020  2020/5053 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Gøril Einarsen, 77642113 
  
 
 
  

LØVOLL AS 
Hovedvegen 43 
9152 SØRKJOSEN 
 
 

  

Tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med reparasjon av hytte  

6. mai – 15.mai 2020 

Fylkesmannen viser til e-post fra Nordreisa kommune datert 4. mai 2020. Nordreisa kommune har 
videresendt søknad om motorferdsel fra Løvoll AS i forbindelse med reparasjon etter vannskade på 
hytte på Lyngstad.  
 
Søknaden 
 
Løvoll AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til motorferdsel i tiden 5. mai – 26. mai og 24. juni til 8. 
juli. Bakgrunnen for søknaden er at den aktuelle hytta har fått store vannskader, hvorav 
forsikringsselskapet har hyret Løvoll AS for opprettingen. Løvoll AS fikk dispensasjon fra Nordreisa 
kommune for å utføre oppdraget i tiden 28. april – 5. mai. I e-post sier Løvoll at de ila tre 
arbeidsdager har revet, men at de ikke har fått utført reparasjon av skaden. Løvoll ønsker å benytte 
snøskuter i tiden 5. mai – 26. mai, og ATV/ firhjuling 24. juni – 8. juli. Strekningen det søkes om er 
ubrøytet bilveg, og ca. 370 m etter traktorveg.  
 
Nordreisa kommune sier i sitt følgeskriv at de har vurdert denne saken som såpas særegen i sitt 
utgangspunkt, hvor traséen følger ubrøytet bilvei helt fram til en traktorvei på i underkant 400 meter 
til endepunkt, med dokumentert skaderapport, at den oppfyller nasjonal forskrift § 9 krav om at det 
handler om et spesielt tilfelle.  

 
Lovgrunnlag 
 
Motorferdselsforbudet fra og med 5. mai til og med 30. juni er gitt i §§ 4 og 9 i nasjonal forskrift til 
motorferdselloven. Forbudet er innført for å skjerme rein, dyrelivet ellers og terrenget fra 
forstyrrelser og kjøreskader i en særlig sårbar periode. Dispensasjon fra forbudet er hjemlet i § 9 i 
samme forskrift, og kan gis av Fylkesmannen i «spesielle tilfeller».  
 
Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i henhold til 
lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak.  
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Fylkesmannens vurdering  
 
Fylkesmannen kan i «spesielle tilfeller» fatte vedtak om unntak fra motorferdselsforbudet etter § 9 i 
nasjonal forskrift til motorferdselloven. Med dette menes at det kan gis tillatelse til tilfeller av mer 
eller mindre akutt art. Dette vil være tilfeller hvor søker ikke kan lastes for at transportbehovet ikke 
er utført i tiden før motorferdselsforbudet trådte i kraft. Søknaden ble sendt til Nordreisa kommune 
30. mars. Kommunen vurderte ikke søknaden før 28. april. Løvoll AS fikk dispensasjon for å utføre 
oppdraget 28. april – 5. mai. I e-post sier Løvoll at de har revet, men at de ikke har fått utført 
reparasjon av skaden. De ber om tillatelse til bruk av snøskuter og ATV/firhjuling for å fullføre 
oppdraget i forbudstiden. Søker kan ikke kan lastes for at transportbehovet ikke ble utført i tiden før 
forbudet trådte i kraft. Vi anser at transporten i denne saken kan regnes som et spesielt tilfelle.  
 
Bakgrunnen for det særskilte forbudet i perioden 5. mai til 30. juni i Nord-Troms og Finnmark er at 
dette tidsrommet er svært kritisk for så vel reinen som dyrelivet ellers, samt at terrenget er spesielt 
sårbart i vårløsningen. Vi vet at motorferdsel i denne perioden er uheldig for dyrelivet og at den kan 
skade terrenget. Omsøkt transport må derfor reduseres til et minimum i et avgrenset tidsrom. 
Fylkesmannen har vurdert at omsøkte transport på barmark kan dekkes på vinterføre, og med 
snøskuter som vil være den mest miljøvennlige teknikken i denne saken. Dersom Løvoll AS frakter alt 
tungt materiale helt fram til hytta på vinterføre, kan dere fortsette arbeidet på hytta når veien er 
kjørbar. Når snøen smelter vil det være mulighet til å kjøre etter bilveg uten å søke om dispensasjon. 
Det er 370 meter fra bilveg til hytta, en strekning som er kurant å ta seg fram uten å benytte 
motorkjøretøy. Fylkesmannen vil derfor ikke gi tillatelse til barmarkskjøring. Løvoll AS må planlegge 
arbeidet etter 15. mai uten bruk av motorkjøretøy. Etter Fylkesmannens vurdering vil dette være en 
akseptabel belastning for naturmangfoldet sett i forhold til ulempene ved ikke å ikke få utført 
arbeidet før neste vintersesong.   
 
Kunnskapen om naturens sårbarhet om våren og negative effekter av kjøring i denne perioden gjør 
at vi mener kravet til kunnskap er oppfylt i denne saken. Vi anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i 
naturmangfoldloven § 8 til å være tilstrekkelig. Føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt, jf. 
naturmangfoldloven § 9. For å redusere ulempene for naturmangfoldet mest mulig begrenses 
perioden for kjøring til 7 dager.  
  
I vurderingen legger vi også vekt på presedenshensynet. Det er ikke er ønskelig at det utvikler seg en 
praksis med kjøring i forbudstida med de effekter dette vil ha på naturmangfoldet samlet sett, jf. 
prinsippet i naturmangfoldloven § 10 som sier at et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  
 
Det er en forutsetning at motorferdselsforbudet håndheves strengt for å ha den tilsiktedes virkning. 
En slik praksis vil også være i tråd med prinsippet i naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder, ved at den nødvendige motorferdselen begrenses til et minimum i den 
perioden naturen er mest sårbar.  
 
Vedtak  
Fylkesmannen innvilger Løvoll AS tillatelse til å frakte materiale og arbeidsfolk for å reparere 
hytte i perioden fra og med 6. mai til og med 15. mai 2020. Fylkesmannen avslår søknad om å 
bruke ATV/ firhjuling.  
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Vilkår: 
1) Det gis tillatelse for bruk av èn -1- snøskuter i tiden fra og med 6. mai til og med 15.mai 

2020. 
2) Kjøringen skal skje fra Vinnerlys og etter Vinnerlysveien (vedlagt kart), og fram til 

hytte på Lyngstad så lenge det er vinterføre /og inntil 15. mai 2020.  
3) Kjøring skal begrenses til ukedager og i tiden 0800 - 17 00.  
4) Snøskuter skal ha påmontert kjelke.  
5) All kjøring skal foregå på vinterføre og reduseres til et minimum. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift § 9 andre ledd.  
 
Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En eventuell klage sendes 
via Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Bente Christiansen 
Miljødirektør 

  
 
Gøril Einarsen 
seniorrådgiver miljø 

 
 
Vedlegg: Kart over kjøretrase 
 
 
 
Kopi:  Fjelltjenesten, Statskog 
 Nordreisa kommune 
 Statens naturoppsyn 
 Troms politidistrikt 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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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   

LØVOLL AS 
Hovedvegen 43 
9152  SØRKJOSEN 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/16-90 3728/2020 K01 29.04.2020 

 

Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - 
Forsikringssaksarbeid - 28.04.2020 - 04.05.2020. 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa dispensasjonsutvalg den 28.04.2020. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, 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. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - særlige behov 
2 Primærtrasé Løvoll 
3 resultset_479_14239_vedlegg1 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-75 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 16.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 28.04.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Kjøring på ubrøytet veg - 01.04.2020 - 
01.05.2020. 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, nasjonal forskrift § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - særlige behov 
2 resultset_479_14239_vedlegg1 
3 Resized_20200416_143635 
4 Resized_20200416_143713 
5 Primærtrasé Løvoll 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 28.04.2020  
 

Behandling: 
Énstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og motorferdselloven med 
tilhørende forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger 
dispensasjonen med kjørebok og følgende vilkår: 

 Dispensasjon gjelder fra 28.04 – 04.05.2020 i Løvoll AS’ virke i tilknytning til 
forsikringssak. 

 Løvoll AS gis dispensasjon for inntil to – 2 – snøskutere, og inntil 20 turer. Hver tur med 
den enkelte snøskuter gjelder som én – 1 – tur. 

 Gyldig dispensasjon, utfylt kjørebok, kart og utskrevet dokumentasjon på oppdrag (som 
vedlagt kopi er kopiert fra) 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. 
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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. 
 
Kjørebok:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før motorferdselen finner 
sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 28.04.2020 – 04.05.2020 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og motorferdselloven med 
tilhørende forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger 
dispensasjonen med kjørebok og følgende vilkår: 

 Dispensasjon gjelder fra 28.04 – 04.05.2020 i Løvoll AS’ virke i tilknytning til 
forsikringssak. 

 Løvoll AS gis dispensasjon for inntil to – 2 – snøskutere, og inntil 20 turer. Hver tur med 
den enkelte snøskuter gjelder som én – 1 – tur. 

 Gyldig dispensasjon, utfylt kjørebok, kart og utskrevet dokumentasjon på oppdrag (som 
vedlagt kopi er kopiert fra) skal forevises ved kontroll. 
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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. 
 
Kjørebok:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før motorferdselen finner 
sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 28.04.2020 – 04.05.2020 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
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Saksopplysninger 
Søker: Løvoll AS v/Kyrre Løvoll. 
Omsøkt 
tidsperiode: 

01.04. – 30.04.2020. 

Omsøkt antall 
turer: 

11 – 20 turer. 

Andre søknads-
opplysninger: 

Det søkes som foretak. Søknaden gir utfyllende opplysninger om 
formålet: «Hytten til Hammari Bård og Hammari Ragnhild som ligger på 
"Lyngstad" , Vinnelysvegen 511 i reisadalen har hatt en vannskade på 
kjøkken, der Løvoll as er enegasjert av forsikringsselskapet til å rette opp 
denne. For å komme frem til hytten med mannskap og materialer er det 
behov for inn og uttransport med snøscooter langs Vinnelysvegen.». 
Foretaket har vært relativt sene på innsendingen av søknaden, og 
behandling i dispensasjonsutvalget blir derfor svært tett på end sesong.  
Kommunen og søker har hatt kontakt per telefon siden den tid søknaden 
ble innsendt, hvorav det ble opplyst om følgende ekstra informasjon: 

 Svært kort tid fra vedtak til endt sesong medfører et behov for 
dispensasjon for 2 snøskutere. 

 Dokumentasjon for oppdraget er innsendt. 
Omsøkt trasé: 
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Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlige behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 
– 12. 
 
Motorferdselloven. 
 
Søknaden behandles etter motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 der kommunestyret eller 
annet politisk utvalg kan gi dispensasjon. § 6 lyder som følger: 

§ 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. 
 
Transport av materialer og utstyr for restaurering som omsøkt av foretaket Løvoll AS anses å 
være et særtilfelle som ikke knytter seg til turkjøring. Behovet kan dekkes på sommerstid via 
transport av bil, men i opprettelser tilknyttet fuktskader anser kommunen i likhet med søker at 
rettelsen av skaden bør skje tidligst mulig for å begrense ytterligere skadespredning.  
 
Ettersom det alt er gitt eier av hytte dispensasjon til vedkjøring og transport av bagasje og utstyr 
etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c og e, finner kommunen det hensiktsmessig at Løvoll 
AS benytter seg av samme trasé fra Sappen. Det er derimot seint på sesongen og forholdene på 
isen kan raskt endre seg i frem til sesongens ende den 04. mai. Dersom førere vurderer det som 
uforsvarlig å krysse Reisaelva i dispensert periode bør søker gis mulighet til å benytte seg av 
omsøkt trasé som reserve. 

 N

24



 
 Side 7 av 7

Det anses som formålstjenlig at søker benytter to snøskutere framfor én, da dette vil medfører 
dobbelt så mye fraktkapasitet på samme tid i utmarka som ved bruk av én enkelt snøskuter. 
 
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. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9  
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen anser 
innehavende kunnskap om området å være god. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10. 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Omsøkt motorferdsel er begrenset til en 
kort periode og omfatter kun motorferdsel på vegne av en opprettingssak som er dokumentert. 
Ferdselen er primært lagt til allerede dispensert motorferdseltrasé for å begrense utspredningen 
av motorferdsel. Sekundært, og som reserveløsning, vil omsøkt motorferdsel legges til snødekt 
vei, som er preferert framfor ferdsel i tilnærmet uberørt utmark. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-111 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 29.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 02.06.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Ryddetur ATV - Nordreisa scooter og 
båtforening 14.08.-18.09.2020 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 
Vedlegg 
1 kilden-29.05.2020 
2 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nordreisa Scooter- og båtforening 
3 resultset_479_14285_vedlegg1 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Viser til nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 og 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 og innvilger søknad med vilkår for Nordreisa scooter og 
båtforening – forutsatt at Kvænangen kommune innvilger dispensasjonen for aktuell del av trasé 
innenfor Kvænangen kommunes grense, samt brukstillatelse av avsperret veg fra NVE.  
 
Særskilte vilkår 

 Dispensasjonen gjelder inntil 4 ATVer for én – 1 – tur i tidsperioden mellom 14.08. og 
19.09.2020. 

 All motorferdsel skal følge eksisterende kjørespor og/eller skuterløype så langt det lar 
seg gjøre.  

 Motorferdselen skal sporlogges og sendes til kommunen (GPX-fil) innen én uke etter 
endt opprydningstur. Ved endt opprydning skal også oppsamlet søppel fotograferes og 
bilde(r) skal sendes med sporlogg. 

 Dispensasjonen er kun gjeldende sammen med innvilget dispensasjon fra Kvænangen 
kommune, brukstillatelse av avstengt veg fra NVE og vedlagt kart.  

o Ovennevnte skal forevises ved en eventuell kontroll. 
 Det skal tas særlig hensyn til tamrein. All transport skal skje i dialog med reindrifta i 

området for å unngå unødvendig forstyrrelser eller konflikt. Omsøkt motorferdsel skal 
avklares med Reinbeitedistrikt 35 – Fávrrosorda og D 42 – Beahcegealli. 

o Kontaktinformasjon for Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda v/Mikkel Isak J. Eira: 
 Telefon: 456 60 003 
 Epost: distrikt35@outlook.com  

o Kontaktinformasjon for Reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli v/ John Andreas Utsi: 
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 Telefon: 930 57 025 
 Epost: d42fimppa@outlook.com 

 
 
Generelle vilkår 
Kommunen kan på kort varsel trekke tilbake dispensasjonen dersom tungtveiende allmenne hensyn 
taler for endring av vedtaket. Kommunen vil likevel tilstrebe å informere dispenserte om eventuell 
aktuell situasjon i den hensikt at innehavere kan selvbegrense motorferdselen i den tidsperioden hvor 
tilbakekalling er aktuelt. 
 
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. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Nordreisa scooter- og båtforening v/Thomas Berg 
Omsøkt 
tidsperiode: 

14.08.2020 – 18.09.2020. 

Omsøkt antall 
turer: 

1 

Omsøkt trasé: 

 
Figur 1: Blå punkter viser teltplasser 

Det søkes om å kjøre langs løypetrasé, til teltplasser og rundt vannene. 
Traséen starter i Kvænangen kommune og benytter stengt veg eid av 
NVE før den når Nordreisa kommune. 
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Andre søknads-
opplysninger: 

Nordreisa scooter- og båtforening drifter løypenettet på kontrakt for 
Nordreisa kommune der representanter for foreningen på frivillig basis 
drar inn på søppelplukking i nevnte områder.  
Traséen ble sist befart på barmark i 2017. Det søkes om bruk av inntil 4 
ATV’er for én dagstur mellom 14.08. og 18.09.2020.  
 
Følgende fremgår av søknadstekst: 
Vi søker om dispensasjon til 4 ATV. Vi trenger dette for og utføre 
arbeidet, og for frakt av personell og utstyr på en forsvarlig måte. Etter 
avtale har vi plikt og gjennomføre søppelaksjoner ved leirplasser på 
barmark. Dette området har ikke blitt tatt på flere år nå. Vi må kunne 
kjøre til aktuelle leirplasser med ATV. Bæring av eventuelle søppelsekker 
over lange avstander er ikke aktuelt. 
 
Søknaden må innvilges i Kvænangen kommune for at en eventuell 
dispensasjon fra Nordreisa kan brukes. Søknad om dispensasjon er 
videresendt til Kvænangen kommune den 29.05.2020. 
Omsøkt trasé krever tillatelse fra NVE for bruk av den avstengte delen av 
anleggsveiene på fjellet innenfor Kvænangsbotn.  
 
 

 

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. 
 
Søker har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring. Omsøkt rydding kan ikke utføres 
på vinterstid da søppel og annen etterlatenskap ligger under snø. 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 
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begrenset mengde motorferdsel også på sommeren. Disse vil gis i den hensikt å utføre 
vedlikehold og opprydning langs løypenettet. 
 
I fjor avgrenset kommunen opprydningsturen fra omsøkte 4 ATVer til 2 dispenserte ATVer, 
samt begrenset omsøkt trasé til å kun kjøre frem til Geatkkujavri, men ikke rundt de omsøkte 
vannene. Skuterforeningen ga tilbakemelding om at dispensasjonen var for restriktiv og at 
opprydningen ikke kunne utføres på effektivt vis. Videre advarte skuterforeningen at for 
restriktive dispensasjoner kunne kvele dugnadsånden, og på sikt vanskeliggjøre å rekruttere 
frivillige til arbeidet. Nordreisa kommune har tatt skuterforeningens tilbakemelding til 
etterretning. 
 
Av fjorårets innsendte bilder av oppsamlet søppel er det lite som tilsier et behov for 4 ATV’er, 
for frakt av søppel. Mengden søppel som skuterforeningen innrapporterte i fjor kan likevel ikke 
sies å være representativ, da ryddeturen – i tillegg til kommunens avgrensning av trasé og antall 
kjøretøy – ble svært kort. Antallet kjøretøy muliggjør at opprydningen kan gjøres effektivt over 
et større område ved å gi de frivillige tiltakstakerne bedre mobilitet og kapasitet. Ved god 
planlegging fra søkers side vil dette medføre mindre tid i felt. 
 
Kartet representerer 
omsøkt kommunens 
veiledende trasé etter 
søknad og gjeldende kart 
fra 2017. Blå linje er 
veiledende ATV-trasé. 
Rød linje er kommunal 
snøskuterløype og 
teltleirer som anvist i 
kartet vedlagt i søknad 
vises med rød sirkel.  
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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. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9 
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase, Kulturminnesøk og Kilden. 
Området faller innenfor forvaltningsområde for gaupe og jerv. Dette betyr at Gaup og Jerv er 
prioritert i dette området og det skal legges til rette for yngling. Det er også kjent at Fjellrev yngler i 
denne delen av kommunen. Ved observasjon av vilt i felt skal tiltakshaver stoppe/snu og avvente til 
det vurderes forsvarlig å fortsette som planlagt uten å påvirke viltet. Kommunen anser innehavende 
kunnskap om området å stå i rimelig forhold til tiltakets karakter.  
 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10. 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, nåværende 
og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Motorferdselen er omsøkt for én dagstur og omfatter 
kun motorferdsel på vegne av opprydding av kommunale løyper. Målet om å rydde vekk søppel og 
etterlatenskaper fra skuterløypene m/teltplasser er å vurdere som oppveiende for den omsøkte 
bruken av motorkjøretøy. Hensikten med motorferdselen er i særstilling og legger ikke presedens for 
ytterligere bruk av motorkjøretøy på barmark. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Løypen angitt i vedlagt kart er veiledende, og kommunen har tillitt til at skuterforeningen gjør gode 
valg for å skåne underlaget så langt det er mulig. Kommunen minner likevel om at motorferdsel på 
barmark potensielt medfører langvarige terrengskader, og kan medføre drenerende sår i 
våtmarksområder som er nøkkelbiotoper for næringsdyr, fugleliv, med mer. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 2BAUBB Registrert dato:28.04.2020 08:43:03

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

988195839
Foretak/lag/forening

NORDREISA SCOOTER OG BÅTFORENING
Adresse

Sandbakken 13
Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN
Telefon

48174084
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Thomas Nyskog
Etternavn

Berg
Adresse

Høgegga 13

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

48174084
E-post
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thomas_berg90@hotmail.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

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

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Firehjuls- / sekshjulstrekker 

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

14.08.2020 18.09.2020 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

Ryddetur for nordreisa scooter og båtforening til goccesjavri, choullojavri, sivrajavri. 
 
Planlagt 1 tur i perioden det er søkt om.
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Ryddetur til goccesjavri, cuollojavri, sivrajavri. Med kjøring opp fra kvænangen. 
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Langs løypetrase, og teltplasser. Rundt vann. 
Bruker samme trase det er brukt tidligere i det området. Og følger eksisterende spor/løyper så godt det lar seg gjøre. 
Disse kart/sporene har dere hos dere lagret. 
 
Legger ved kart med punkt der aktuelle leirplasser er på goccesjavri, cuollojavri, sivrajavri. Merket blått punkt.

Grunneier(ne)s navn

Vidde

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vi søker om dispensasjon til 4 ATV. Vi trenger dette for og utføre arbeidet, og for frakt av personell og utstyr på en 
forsvarlig måte. 
Etter avtale har vi plikt og gjennomføre søppelaksjoner ved leirplasser på barmark. Dette området har ikke blitt tatt på 
flere år nå. 
Vi må kunne kjøre til aktuelle leirplasser med ATV. Bæring av eventuelle søppelsekker over lange avstander er ikke 
aktuelt.

Vedlagt dokumentliste

Skjermbilde _10_.png
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