
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: , Teams 
Dato: 19.01.2021 
Tidspunkt: 11:30 

 
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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PS 2/21 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport 
av steinheller, samt vedhogst og frakt av ved til 
Nedrefosshytta med snøskuter 

 2021/51 
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PS 1/21 Referatsaker



Fra: Sundelin, Lise Merete (limsu@statsforvalteren.no)
Sendt: 08.01.2021 11:57:14
Til: *FMTF Kommunene i Troms og Finnmark
Kopi: Einarsen, Gøril; Tandberg, Anders; Hallen, Iris Rita; Helgason, Lisa Bjørnsdatter

Emne: Motorferdsel i utmark - Endring i tolkning av begrepet «eier» i nf § 5 c. 
Vedlegg: forståelsen av eier KLD 26.nov.pdf;Tolkning av begreper eier 04.01.21.pdf
Departementet har i brev av 26.11.20 og 04.01.21 kommet med en ny tolking av begrepet «eier» i bestemmelsen
om tillatelse til bruk av snøskuter til hytte, se vedlegg. 

Endringen innebærer at alle som har eierandel i hytte kan søke om transport av bagasje og utstyr på vinterføre med
snøskuter etter nasjonal forskrift § 5 bokstav c. Tidligere har regelen vært praktisert slik at hytter med en eier
skulle behandles etter nasjonal forskrift § 5 bokstav c, og at hytter med flere eiere skulle behandles etter nasjonal
forskrift § 6.
Nå kan kommunen behandle søknader fra alle hytteeiere etter nasjonal forskrift § 5 bokstav c såfremt søker faktisk
eier hytten.
 
Selv om flere kan søke dispensasjon etter nasjonal forskrift § 5 bokstav c er departementet klar på at kommunen
må se transportbehovet for alle eiere i sammenheng, og forutsetter at hytteeierne samordner transportbehovet.
 
Det at flere kan få dispensasjon må ikke bety flere snøskuterturer. Kommunen må gjøre vurderinger i lys av den
samlede belastningen motorferdselen kan medføre for natur, dyre‐ og friluftsliv i det aktuelle området.
Kommunen kan også lage retningslinjer for hvor mange eiere som kan søke per hytte dersom dette er nødvendig. 

Se presedensarkivet for ytterligere forklaringer eller ta kontakt med oss per telefon eller e‐post. 

https://www.fylkesmannen.no/troms‐finnmark/miljo‐klima/motorferdsel/presedensarkivet‐‐‐presiseringer‐til‐
regelverket/#Hytter 

 
Med vennlig hilsen
Lise Merete Sundelin
rådgiver

Telefon:
E-post:
Web:

78 95 03 60
limsu@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/tf
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Postadresse 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 20 
 
www.kld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 882 

Avdeling Saksbehandler 
Karin Maria Svånå 
22 24 60 88 

Bruk av motorkjøretøyer i utmark – forståelsen av "eier" i bestemmelsen 
om tillatelse til bruk av snøscooter til hytte 

Departementet ønsker med dette å klargjøre forståelsen av hvem som kan få tillatelse som 

"eier av hytte" etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 

første ledd bokstav c, i tilfeller hvor det er flere eiere av en hytte.  

 

Bestemmelsen lyder slik etter at den ble endret i oktober i år (da kravet om at tillatelse til å 

bruke snøscooter til hytte bare kan gis til hytter som ligger mer enn 2,5 km fra vei ble fjernet):  

 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger 

tilknyttet brøytet bilveg 

 

I departementets rundskriv til forskriften fra 1996 (T-1/96) er det uttalt at kjøring til hytter med 

flere eiere ikke vil kunne tillates etter denne paragrafen (rundskrivet kap. 7.3.1). Hytteeiere 

som ikke omfattes av § 5 første ledd bokstav c er henvist til å leie transport eller til å søke 

dispensasjon etter § 6, hvor det forutsettes et særlig behov for at tillatelse skal gis.  

 

Departementet har etter nærmere vurdering kommet til at en slik tolking av forskriften er noe 

snever, og at også bruk av snøscooter til hytter med flere eiere vil kunne tillates etter denne 

paragrafen. Vi vil i det følgende begrunne denne tolkningen nærmere. 

 

Begrepet "eier av hytte" kan gi inntrykk av å omfatte én eier, siden man har valgt å ikke 

benytte flertallsformen av ordet. At ordet er i ubestemt form utelukker allikevel ikke at 

bestemmelsen kan omfatte tilfeller med flere hytteeiere. Ordlyden i bestemmelsen er etter 

departementets mening derfor forenelig med begge løsninger. 

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1226-3 

Dato 

26. november 2020 
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Side 2 
 

Vi kan ikke se at problemstillingen er behandlet i proposisjonen til lovendringen som kom i 

forbindelse med innføringen av forskriften. 

 

Departementet ser at en tolking av "eier" til å kun bety eier i entalls form, i visse tilfeller kan 

oppfattes som unødvendig streng. Særlig kan det være tilfellet der få nære 

familiemedlemmer eier en hytte sammen.  

 

En utvidet tolking der også flere enn én eier vil kunne få tillatelse etter § 5 første ledd bokstav 

c, vil kunne innebære en kraftig utvidelse av antallet personer som kan kjøre i medhold av 

tillatelsen. Både i rundskriv T-1/96, senere uttalelser fra departementet og i rettspraksis er 

det lagt til grunn at når en hytteeier har fått tillatelse etter denne bestemmelsen, må den 

forstås slik at dispensasjonen ikke bare gjelder for eieren selv, men eierens nærmeste 

familie. Det samme gjelder andre dersom de kjører på oppdrag fra hytteeier, jf. Rt. 2007 s. 

1528: 

 

I avsnitt 26 står det at:  

 

" Når en hytteeier har fått dispensasjon etter denne bestemmelse, må den 

forstås slik at dispensasjonen ikke bare gjelder for eieren selv, men også for 

ektefelle, samboer og barn som inngår i eierens husstand".  

 

Videre i dommen avsnitt 27 og 28:  

 

"Selv om uttalelsen ikke er klar, er det etter min mening mest naturlig å forstå 

den slik at eierens nærmeste familie ikke selv trenger å søke om dispensasjon, 

men er omfattet av dispensasjon som eieren måtte ha fått. 

 

De beste grunner taler også for å forstå forskriften § 5 bokstav c slik at selve 

kjøringen kan utføres av andre. Det avgjørende er om kjøringen utføres etter 

oppdrag fra hytteeieren for å løse det transportbehov som er angitt i 

bestemmelsen. Myndighetenes kontrollbehov er tilfredsstilt ved at 

dispensasjonen må medbringes under transporten, se forskriften § 7"  

 

Formålet bak regelverket om motorferdsel i utmark er å regulere motorferdselen med sikte 

på å verne om naturmiljøet og å ivareta hensyn til rekreasjonsverdier, friluftsliv og 

naturopplevelser. Motorferdsel er derfor i utgangspunktet forbudt. Regelverket tar imidlertid 

ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den unødvendige 

og fornøyelsespregede ferdselen som skal begrenses. Transport av bagasje og utstyr til 

hytta har et klart nyttformål. At en hytte har flere eiere, endrer ikke det behovet.  

 

Kommunen har ingen plikt etter forskriften § 5 til å gi tillatelse til snøscootertransport. Det vil 

etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper være opp til kommunens skjønn i det enkelte 

tilfelle om tillatelse skal gis. Departementet forutsetter at kommunene benytter sitt 

innvilgelsesskjønn til å sørge for at de transporter den gir tillatelse til, foregår til minst mulig 
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Side 3 
 

skade og ulempe. Dersom en hytte har flere eiere, må kommunen se transportbehovet for 

eierne i sammenheng og forutsette at eierne samordner transportbehovet. Kommunen må 

gjøre vurderinger i lys av den samlede belastningen motorferdsel kan medføre for natur, 

dyre- og friluftsliv i det aktuelle området. Det bør normalt stilles vilkår til tillatelsen, ikke minst 

knyttet til antallet tillatte turer. Antallet turer til en hytte som kommunen bør gi tillatelse til, vil 

ikke alene avhenge av hvor mange av eierne som formelt kan få tillatelse etter regelverket. 

At eiere av en hytte kan få tillatelse kan medføre at flere kan kjøre scooter, men det må ikke 

bety flere scooterturer. Kommunen bør også sørge for å utforme tillatelsene slik at det er 

mulig for politi og naturoppsyn å kontrollere i felt om kjøring skjer i samsvar med tillatelsen. 

Vi viser ellers til rundskrivet punkt 7.3.1 og 7.3.3.   

 

Departementet finner også grunn til å nevne at leietakere faller utenfor bestemmelsen.  

 

Med hilsen 

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Karin Maria Svånå 

førstekonsulent 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Fylkesmannen i 

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59, 

Statens Hus 

4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens Hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 
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Postadresse 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 20 
 
www.kld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 882 

Avdeling Saksbehandler 
Karin Maria Svånå 
22 24 60 88 

Tolkning av begrepet "eier" i bestemmelsen om tillatelse til bruk av 
snøscooter til hytte 

 

Vi viser til Fylkesmannens e-post 7. desember 2020 vedrørende tolkningen av begrepet "eier 

av hytte" i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 

bokstav c. Fylkesmannen har spørsmål knyttet til departementets brev 26. november 2020 

om tolkningen av denne bestemmelsen. 

 

Til spørsmålet om alle som har eierandel i hytte kan søke om tillatelse etter nasjonal forskrift 

§ 5 bokstav c: Ja, etter departementets syn er alle som har eierandel i en hytte berettiget til å 

søke. For å kunne søke etter denne bestemmelsen kreves etter ordlyden kun at man er 

"eier". I tilfeller hvor flere eier en hytte sammen er det ikke relevant hvorvidt disse er venner 

eller for eksempel fjern familie.  

 

I tilfeller hvor en hytte eies av svært mange i fellesskap vil naturligvis dette medføre at veldig 

mange potensielt sett kan søke om tillatelse. Slik vi skriver i brevet 26. november 2020, må 

kommunen i sin avgjørelse av om den ønsker å gi en tillatelse og om hvilke vilkår som skal 

gjelde for tillatelsen, vurdere transportbehovet for eierne i sammenheng og forutsette at 

eierne samordner transportbehovet. Det er ikke slik at å være eier av en hytte utløser en rett 

til motorferdsel etter denne bestemmelsen. Kommunen må gjøre vurderinger i lys av den 

samlede belastningen motorferdsel kan medføre for natur, dyre- og friluftsliv i det aktuelle 

området. Det vil være opp til kommunens skjønn i det enkelte tilfelle om tillatelse skal gis, og 

i hvilket omfang, for eksempel hvor mange turer per sesong.  

 

Dere beskriver et tilfelle, hvor en hytte eies av svært mange og det kjøres daglige turer opp 

og ned til hytta. Kommunen må kunne forsikre seg om at de tillatelser den gir er i henhold til 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1226-8 

Dato 

4. januar 2021 
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Side 2 
 

motorferdselregelverket. Det må da være en realitet i behovet for transport. I et slikt tilfelle 

som dere beskriver, hvor traseen blir benyttet som en slags snøscooterløype, kan man stille 

spørsmål ved vilkåret i § 5 c om at tillatelse bare kan gis til å frakte bagasje og utstyr, er 

oppfylt, og om omfanget av tillatelser er vurdert opp mot belastningen på dyre- og friluftslivet.   

 

Til spørsmålet om hva slags dokumentasjon kommunen bør kreve for å regnes som eier av 

hytta, kan vi ikke se at dette er kommentert i forarbeidene el.l. Det er kommunens ansvar å 

forsikre seg om at vedkommende som søker om tillatelse, faktisk er eier.  

 

Etter departementets oppfatning er det enklest for kommunen å kreve at eierforholdet må 

fremkomme av grunnboka. Grunnboka er det sentrale registeret ved avtaler om eiendom. 

Poenget med grunnboka er at man er legitimert som eier utad og derfor at avtaler er gyldige 

også overfor tredjemenn. Saksbehandlingen for kommunen vil da også være enklere all den 

tid man slipper å gå inn i konkrete avtaletolkninger om eierforhold, tidspunkt for overgang 

etc. Dersom eierforholdet må fremgå av grunnboka vil dette også redusere muligheten for å 

omgå regelverket. Det vil også være et insentiv for eierne til å formalisere eierforholdet, noe 

som nettopp særlig kan være nødvendig i tilfeller hvor svært mange eier sammen. 

Kommunene bør etter departementets syn bare unntaksvis akseptere eierforhold som ikke 

fremkommer av grunnboka. I tilfelle hvor det for eksempel legges frem en avtale mellom 

hjemmelshaver og søker bør denne også støttes av annen dokumentasjon, f.eks, fra 

skattemeldinger eller lignende, som kan bidra til å bekrefte at eierforholdet er en realitet. 

 

Til spørsmålet om hva som skjer der eieren dør og grunnbokshjemmelen ennå ikke er rettet, 

er det etter vår oppfatning enklest for kommunen å forholde seg til grunnboka, men det er 

altså kommunen selv som må avgjøre hvordan den sørger for at tillatelsene den gir er i 

henhold til regelverket.  

 

Med hilsen 

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Karin Maria Svånå 

førstekonsulent 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Fra: post@miljodir.no
Sendt: 14.12.2020 09:57:10
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter)
Vedlegg: Avgjørelse i klagesak - Miljødirektoratet avviser klager på beslutning om å ikke forlenge åpningstidene for
snøskuterløyper i Nordreisa kommune.pdf

Vår ref 2020/10474

Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no

Attached is a letter from the Norwegian Environment Agency. The letter is sent electronically without a signature and
should be considered as an original document. Paper documents will not be forwarded.
If you have official responses and inquiries, please send it to the Norwegian Environment Agency post@miljodir.no

Vennlig hilsen 
Pål Foss Digre | seniorrådgiver 
e-post: Pal.Foss.Digre@miljodir.no 
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Avgjørelse i klagesak – Miljødirektoratet avviser klager på 
beslutning om å ikke forlenge åpningstida på løyper i 
Nordreisa kommune 

Miljødirektoratet avviser klagene fra Nordreisa snøscooter og båtforening og fra 
Nordreisa kommune. Et eventuelt vedtak om å åpne snøskuterløypene i tråd 
med søknaden ville ha vært ei forskrift. Klagereglene i forvaltningsloven § 28 og 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 åpner 
bare for klagesaksbehandling av klager på enkeltvedtak.  
 
Miljødirektoratet vil likevel bemerke at Klima- og miljødepartementet i brev 
datert 8. mai 2020 har gitt uttrykk for at Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
har adgang til å fastsette at snøskuterløyper i Nord-Troms holdes åpne for 
fornøyelseskjøring for allmennheten. Om åpningstida skal forlenges beror på en 
konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.  

Vi viser til udatert klage fra Nordreisa snøscooterforening og klage av 11. mai 2020 fra Nordreisa 
kommune på vedtak fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark av 7. mai 2020 om ikke å forlenge 
åpningstida for snøskuterløypene i Nordreisa kommune. 
 
Bakgrunnen for saken 
Nordreisa snøscooter og båtforening søkte i april 2020 i brev adressert til Nordreisa kommune om 
"forlenget åpning" av snøskuterløypene i kommunen. Foreninga anfører at snøforholdene tilsier at 
forlenget åpning ikke vil være negativt for naturmangfoldet og at det tas hensyn til områder der 
rein oppholder seg. Foreninga viser også til at Fylkesmannen har åpnet for at løyper i tidligere 
Finnmark fylke kan holdes åpne, og anfører at det ikke bør være noe problem å åpne for kjøring i 
Nord-Troms også. Forlenget åpning vil ha mye å si for trivselen for lokalbefolkninga etter en lang, 
kald og mørk vinter.  
 
Nordreisa kommune videresendte søknaden til Fylkesmannen i Troms og Finnmark i brev av 29. april 
2020. Av oversendelsesbrevet framkom det at kommunen hadde vært i kontakt med lederne av de 
berørte reinbeitedistriktene. Leder av reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda frarådet åpning av løypene 
på grunn av at mye snø gjorde forholdene vanskelige for reinen. Leder av reinbeitedistrikt 36 

 
 
  

 
 
Trondheim, 12.12.2020 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2020/10474 

Saksbehandler: 
Pål Foss Digre 
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Cokholat ja Biertavárri uttalte at forlenging kunne ha betydning sør i distriktet, og ønsket derfor 
ikke at ei av løypene ble holdt åpen. De motsatte seg imidlertid ikke forlenget åpning for øvrige 
løyper. Leder av reinbeitedistrikt 42 Beachegalli uttalte at deres rein ikke ville ha kommet fram til 
området i den aktuelle perioden, og at de derfor ikke hadde innvendinger til at løypene ble holdt 
åpne. Når det gjelder sikkerhet og snøforhold skriver kommunen at de vil stenge løypene dersom 
hensynet til sikkerhet eller lite snø skulle tilsi det. Ei av løypene i kommunen var allerede stengt på 
grunn av ei åpen råk i isen. Kommunen vurderte det til slutt slik at fortsatt åpning av de løypene 
reindrifta ikke motsatte seg, ville ha lite å si for naturmangfoldet. 
 
Fylkesmannen besluttet i brev av 7. mai 2020 å ikke forlenge åpningstida for løypene. Fylkesmannen 
legger til grunn at de ikke har adgang til å forlenge åpningstidene i kommuner som ikke ligger i 
gamle Finnmark fylke.  
 
Nordreisa kommune klagde på vedtaket i brev av 11. mai 2020. I brevet gjør kommunen gjeldede at 
Fylkesmannen har hjemmel til å forlenge åpningstidene også i Nord-Troms. Kommunen viser særlig 
til brev fra Klima- og miljødepartementet av 8. mai 2020. 
 
Nordreisa snøscooter og båtforening klagde også på vedtaket i udatert brev. Det anføres i brevet at 
muligheten til å holde løypene åpne må være like i hele Troms og Finnmark fylke.  
 
Fylkesmannen har ikke avvist klagen. De har heller ikke funnet grunn til å endre eller oppheve 
vedtaket sitt. Saken ble dermed sendt til Miljødirektoratet i brev av 23. juli 2020. 
 
Miljødirektoratets vurdering 
Miljødirektoratet er klagemyndighet for Fylkesmannens vedtak etter motorferdselregelverket. I 
forvaltningsloven § 34 første ledd framgår det at klagemyndigheten skal avvise klagen, dersom 
vilkårene for å klage ikke er oppfylt. Klageinstansen er ikke bundet av at underinstansen har ansett 
vilkårene for å foreligge. 
 
Miljødirektoratet finner det klart at vilkårene for å ta saken til behandling som klagesak ikke 
foreligger i saken her, og at klagene derfor skal avvises.  
 
Spørsmålet i saken er om åpningstida for snøskuterløyper fastsatt av Fylkesmannen i Troms med 
hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (heretter for det 
meste omtalt som "forskriften") § 4, skal forlenges utover 5. mai. Utgangspunktet i forskriften § 4 
tredje ledd er at løypene ikke kan brukes i perioden fra og med 5. mai til og med 30. juni. 
Forskriften § 9 andre ledd gir imidlertid Fylkesmannen anledning til å gjøre unntak fra forbudet i 
"spesielle tilfeller".  
 
Nordreisa snøscooter og båtforening ber i søknaden om "forlenget åpning" av løypene. Vi legger til 
grunn at de med dette ber om at løypene skal holdes åpne for allmennheten, det vil si at søknaden 
ikke bare gjelder til fordel for medlemmene i Nordreisa snøscooter og båtforening. 
 
Etter forvaltningsloven § 28 kan parter og andre med rettslig klageinteresse klage på "enkeltvedtak". 
Forvaltningsloven § 2 bokstav b definerer "enkeltvedtak" som vedtak som gjelder rettigheter eller 
plikter for en eller flere bestemte personer. Vedtak som retter seg mot en ubestemt krets, regnes 
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etter forvaltningsloven § 2 bokstav c som "forskrifter". Ordlyden i § 28 innebærer at det ikke er noen 
generell klageadgang på forskrifter. 
 
Vi kan heller ikke se at bestemmelsene om klage i forskriften § 9 andre ledd gjør noe unntak fra 
forvaltningslovens hovedregel om at det bare er vedtak som gir rettigheter til en eller flere 
bestemte personer som kan påklages. Det som oppgis om klagemuligheter i § 9 andre ledd andre 
punktum, er at "fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet". Bestemmelsens 
ordlyd bruker dermed samme betegnelse på beslutningene som kan påklages som forvaltningsloven § 
28. Det framgår videre av omtalen av forskriften § 9 i rundskriv T-1996-1 at  

[N]år det gjelder søknader fra kommuner om generelle unntak, blir fylkesmannens vedtak å 
regne som forskrift etter forvaltningsloven, og kan ikke påklages. 

VI legger til grunn at dette også gjelder ved søknader om generelle unntak fra andre enn kommuner.  
 
Søknaden i saken her er nettopp en søknad om et slikt generelt unntak. Fylkesmannens beslutning 
om å ikke innvilge søknaden er dermed ikke et "enkeltvedtak". Vilkårene for å ta saken til 
behandling som klagesak er da ikke oppfylt. Klagene må dermed avvises. 
 
Selv om det da ikke har betydning for utfallet i saken, vil vi likevel bemerke at Klima- og 
miljødepartementet i brev datert 8. mai 2020 har gitt uttrykk for at Fylkesmannen kan gi generell 
åpning for å kjøre i snøskuterløyper i forbudsperioden også i kommuner i Nord-Troms. Hvorvidt 
åpningstida skal forlenges beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi forutsetter at 
Fylkesmannen legger dette til grunn ved behandling av eventuelle søknader om forlenget åpning av 
løyper i Nordreisa kommune i framtida.  
 
Ut fra begrunnelsen over fatter Miljødirektoratet følgende vedtak: 

 
Vedtak 

Miljødirektoratet avviser klagene fra Nordreisa kommune og Nordreisa snøscooter og båtklubb på 
Fylkesmannen i Troms og Finnmarks beslutning av 7. mai 2020 om ikke å forlenge åpningstida for 
snøskuterløyper i Nordreisa kommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 
første ledd.  
 
Dere kan klage dette vedtaket inn til Klima- og miljødepartementet etter reglene i 
forvaltningsloven kapittel VI. Klagefristen er tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen sendes til 
Miljødirektoratet som foretar forberedende klagebehandling.  

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Terje Qvam    Pål Foss Digre  
seksjonsleder    seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no. 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark / Romssa ja Finnmárkku 
fylkkamánni 

Statens 
hus 

9815 Vadsø 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/51-6 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 15.01.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/21 Nordreisa dispensasjonsutvalg 19.01.2021 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport av steinheller, samt 
vedhogst og frakt av ved til Nedrefosshytta med snøskuter 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

jf. § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 
Vedlegg 
1 Dokument3 
3 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til nødvendig 

hogst, og kjøring med snøscooter til Nedrefosshytta 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og Motorferdselloven, og 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger 
dispensasjon for vintersesongen 2020/2021 i tråd med tillatelsen utgitt av Nasjonalparkstyret 
av 11.01.2021, fra Saraelv til Nedrefosshytta.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen er kun gyldig i sammenheng med nødvendig transport av ved, utstyr og 
materiell fra vedtaksdato frem til 15. mars 2021. 

 I tråd med begrensningene gitt av Reisa nasjonalparkstyre gis det dispensasjon for inntil 
12 turer. Én tur/retur med én snøskuter på omsøkt strekke regnes som én tur. Kjøres det 
med to snøskutere samlet regnes det som to turer osv. 

 Dispensasjonen er kun gyldig sammen med tillatelse og kjørebok utstedt av Reisa 
nasjonalparkstyre. Nevnte dokumenter skal forevises ved eventuell kontroll. 

o Kopi av kjørebok i utfylt stand skal sendes kommunen innen 25.mars 2021. 
 All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø 

og mennesker.  
 
For vintersesongen 2021/2022 og 2022/2023 gis det dispensasjon etter forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 5 e) for inntil 6 turer per år fra 15. januar til 
15. mars. 
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 
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 Dispensasjonen er kun gyldig for frakt av ved til Nedrefosshytta, og kun sammen med 
dispensasjon og kjørebok gitt av Reisa nasjonalparkstyre. Nevnte dokumenter skal 
forevises ved eventuell kontroll. Det må søkes særskilt til nasjonalparkstyret om 
dispensasjon til formålet. 

o Kopi av kjørebok i utfylt stand skal sendes kommunen innen 25. mars 2022 og 
2023. 

 Én tur/retur med én snøskuter på omsøkt strekke regnes som én tur. Kjøres det med to 
snøskutere samlet regnes det som to turer osv. 

 Turene må gjennomføres innen 15. mars 2022 og 15.mars 2023. 
 All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø 

og mennesker.  
 
Nordreisa kommune minner om at alle som utøver motorferdsel i innmark skal innhente 
grunneiers tillatelse fra berørte grunneier[e], jf. motorferdsellovens § 10. 
 
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 straffeansvarlig etter motorferdsellovens § 12. 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Johnny Mikkelsen  
Søknadsperiode: Vintersesongen 2020/2021 og 2021/2022 og påfølgende år. 
Omsøkt antall turer vinteren 2020/2021: 12 
Omsøkt antall turer vinteren 2021/2022 og påfølgende år: 6 per år 
Antall førere: Ikke spesifisert  
Annet: Innvilget tillatelse til motorferdsel med snøskuter fra Reisa nasjonalparkstyre. 
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Figur 1:Beskrevet trasé. 

Søknadsteksten slik den fremkommer i original søknad er som følger: 

«Jeg har tilsynet med Nedrefosshytta. Det innebærer generelt vedlikehold av både hytte 
og inventar, komplettering av utstyr, kontroll med betaling for opphold mv. Mesteparten 
av dette gjøres om sommeren – det er mest hensiktsmessig. Men noe gjøres om vinteren 
også.  

Så langt har Troms Turlag kjøpt tjeneste fra Statskog når det gjelder å få frem ved til 
hytta. Etter samtale med Tarjei Gunnestad tidligere høst, ønsker Statskog at dette 
fremover gjøres av Turlaget.  

Vi tenker at dette gjøres enklest ved at vi hogger veden vår/forsommer og legger den til 
tørk. Om vinteren kjøres veden frem til hytta. Det er betydelig enklere å både hogge ved 
og lunne denne opp på sommeren enn om vinteren. Plass for hogst avtales med Statskog 
og Styret for Reisa Nasjonalpark.  

Beskjeden om Statskog avvikler tjenesten med hogst og frakt av ved kom såpass sent i 
høst at vi rakk ikke å gjøre noen hogst denne sesongen. Vi må derfor både hogge veden 
og kjøre den frem kommende vinter. Akkurat det skaper et ekstra, økt behov for ferdsel 
opp til hytta.  
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Samtidig har vi tatt på oss et oppdrag for Styret for Reisa Nasjonalpark med å bygge en 
trapp av stein i bakken mellom hytta og badstua i Nedrefoss. Steinene er relativt tunge 
(50 – 100 kg. pr. stk.) og det er ca. 30 stk. Det ble vurdert som uhensiktsmessig å 
transportere disse med elvebåt om sommeren.  

Det er tidligere innvilget dispensasjon til formålet forrige vinter men ble ikke 
gjennomført. Snøforholdene da gjorde at vi ikke fikk stein frem fra bruddet og til vei. Nå 
er disse tatt frem, og transporten planlegges gjort kommende vinter.  

For kommende vinter (2020/2021) søkes derfor dispensasjon for kjøring med snøscooter 
for inntil 12 turer. Formålet er frakt av stein og hogst samt fremkjøring av ved. Turene 
brukes også til generelt tilsyn.  

Fra vinteren 2021/2022 og påfølgende år søkes dispensasjon på inntil 6 turer. Formålet 
da vil være vedkjøring og generelt tilsyn.  

Sist vinter ble kun en dispensasjon brukt, det var en tilsynstur 11. mars 2020.  

En generell kommentar er at dette ikke vil øke samlet trafikk om vinteren. Statskog har 
jobbet med ved om vinteren og brukt snøscootere til formålet. De vil kunne redusere sitt 
transportbehov tilsvarende det Turlaget øker. Slik vi planlegger hogst for kommende år 
vil vi også flytte en del av trafikkbehovet fra vinteren til sommeren, det er kun 
inneværende vinter det er et noe utvidet behov.  

Jeg legger ikke ved et kart over kjøretrase, men denne går på og langs Reisaelva hele 
veien fra Saraelv til Nedrefoss. Traseen går langs elva de stedene denne ikke er islagt 
eller erfaringsmessig vet isen er usikker.» 

Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov og § 5 e) – transport av ved, 
samt naturmangfoldloven §§ 8 - 12. 
 
Motorferdselloven 
Søknaden behandles etter forskriftens § 6 – særlige behov der kommunestyret eller annet 
politisk utvalg kan gi dispensasjon.  
 
§ 6, jf. nasjonal forskrift lyder som følgende:  

«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. 
 
 
§ 5 e) jf. nasjonal forskrift lyder som følgende: 
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«Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: 
e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g,» 

 
Nordreisa kommune vurderer formålet å være i tråd med verneformålet i nasjonalparken, ved at 
helleleggingen kanaliserer ferdselen mellom hytta og badstuen, og således begrenser utvidet 
vegetasjonsslitasje. Tilrettelegging av stier er e stadig viktigere og mer utbredt praksis ettersom 
bruken av naturen øker.  
 
Det ble i fjor gitt dispensasjon til frakt av stein, og i fjorårets søknad la søker ikke skjul på at 
tiltaket kan utføres via vassdraget med elvebåt, men argumenterer med at en ikke får mer enn 4 
– 5 steiner per tur. Kombinasjonen mye vann, hard strøm og strømskavler samt tung last øker 
risikoen for uhell. Det anslås videre at det vil være behov for 6-7 turer á 5 – 6 timer dersom 
tiltaket blir gjort per båt, framfor 3-4 stein á 2 - 2,5 time per tur med snøskuter.  
 
Tidligere har frakt av ved til hytta vært utført av Statskog Fjelltjenesten, men fra i høst har 
Turlaget fått ansvar for å utføre denne jobben. Det er derfor søkt om inntil 6 turer per år for 
påfølgende år. Da Fjelltjenestens motorferdsel utgår, så vil ikke turlagets motorferdsel til samme 
formål gi økt belastning på omgivelsene. 
 
Det vises videre til vurderingene gjort av nasjonalparkstyret, med de begrensninger disse har 
lagt til grunn for å innvilge tillatelsen. Kommunen stiller seg bak vurderingene og vedtaket fra 
Reisa nasjonalparkstyret. 
 
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. 
 
Kommunen legger til grunn at begrensningene nasjonalparkstyret har gitt søker i tillatelsen til 
motorferdsel innenfor nasjonalparkgrensene er av et strengere nivå enn hva som foreligger 
utenfor nasjonalparkens vernegrenser. Kommunen vurderer derfor at begrensningen i 
tidsrommet, med sluttdato 15. mars, og antall turer, 12 for sesongen 2020/2021 og 6 per år for 
sesongene til og med vintersesongen 2022/2023, er tilstrekkelige for å hensynta 
naturmangfoldloven også utenfor nasjonalparken fra Bilto til Siemma.
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Johnny Mikkelsen 

Meieriveien 17 

9152 SØRKJOSEN       23.12.2020 

 

Nordreisa kommune 

9151 STORSLETT 

 

Styret for Reisa Nasjonalpark 

v/Asgeir Blixgård 

9151 STORSLETT 

 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER TIL NEDREFOSSHYTTA 

 

Jeg har tilsynet med Nedrefosshytta. Det innebærer generelt vedlikehold av både hytte og inventar, 
komplettering av utstyr, kontroll med betaling for opphold mv. Mesteparten av dette gjøres om 
sommeren – det er mest hensiktsmessig. Men noe gjøres om vinteren også. 

Så langt har Troms Turlag kjøpt tjeneste fra Statskog når det gjelder å få frem ved til hytta. Etter 
samtale med Tarjei Gunnestad tidligere høst, ønsker Statskog at dette fremover gjøres av Turlaget.  

Vi tenker at dette gjøres enklest ved at vi hogger veden vår/forsommer og legger den til tørk. Om 
vinteren kjøres veden frem til hytta. Det er betydelig enklere å både hogge ved og lunne denne opp 
på sommeren enn om vinteren. Plass for hogst avtales med Statskog og Styret for Reisa Nasjonalpark. 

Beskjeden om Statskog avvikler tjenesten med hogst og frakt av ved kom såpass sent i høst at vi rakk 
ikke å gjøre noen hogst denne sesongen. Vi må derfor både hogge veden og kjøre den frem 
kommende vinter. Akkurat det skaper et ekstra, økt behov for ferdsel opp til hytta. 

Samtidig har vi tatt på oss et oppdrag for Styret for Reisa Nasjonalpark med å bygge en trapp av stein 
i bakken mellom hytta og badstua i Nedrefoss. Steinene er relativt tunge (50 – 100 kg. pr. stk.) og det 
er ca. 30 stk. Det ble vurdert som uhensiktsmessig å transportere disse med elvebåt om sommeren.  

Det er tidligere innvilget dispensasjon til formålet forrige vinter men ble ikke gjennomført. 
Snøforholdene da gjorde at vi ikke fikk stein frem fra bruddet og til vei. Nå er disse tatt frem, og 
transporten planlegges gjort kommende vinter. 

For kommende vinter (2020/2021) søkes derfor dispensasjon for kjøring med snøscooter for inntil 12 
turer. Formålet er frakt av stein og hogst samt fremkjøring av ved. Turene brukes også til generelt 
tilsyn. 

Fra vinteren 2021/2022 og påfølgende år søkes dispensasjon på inntil 6 turer. Formålet da vil være 
vedkjøring og generelt tilsyn. 
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Sist vinter ble kun en dispensasjon brukt, det var en tilsynstur 11. mars 2020. 

En generell kommentar er at dette ikke vil øke samlet trafikk om vinteren. Statskog har jobbet med 
ved om vinteren og brukt snøscootere til formålet. De vil kunne redusere sitt transportbehov 
tilsvarende det Turlaget øker. Slik vi planlegger hogst for kommende år vil vi også flytte en del av 
trafikkbehovet fra vinteren til sommeren, det er kun inneværende vinter det er et noe utvidet behov. 

Jeg legger ikke ved et kart over kjøretrase, men denne går på og langs Reisaelva hele veien fra 
Saraelv til Nedrefoss. Traseen går langs elva de stedene denne ikke er islagt eller erfaringsmessig vet 
isen er usikker.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Johnny Mikkelsen
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Fra: Blixgård, Asgeir (fmtrakb@statsforvalteren.no)
Sendt: 11.01.2021 14:41:15
Til: johnny.mikkelsen@haltinh.no
Kopi: tgu@statskog.no; jim.h.hansen@politi.no; Postmottak SFTF; Nordreisa kommune;
hanne.hendriksen@nordreisa.kommune.no; Benonisen, Rune

Emne: Reisa nasjonalpark - Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til nødvendig kjøring med
snøscooter til Nedrefosshytta og hogst av ved til denne
Vedlegg: Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til nødvendig hogst, og kjøring
med snøscooter til Nedrefosshytta.PDF
Hei,

Vedlagt følger brev. Brevet sendes bare elektronisk til adressater og kopiadressater.

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

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

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til nødvendig hogst, og kjøring med
snøscooter til Nedrefosshytta: Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til
nødvendig hogst, og kjøring med snøscooter til Nedrefosshytta.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 
fmtrakb@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-
nasjonalpark/ 
www.reisanasjonalpark.no 
 

Johnny Mikkelsen 
 
   

 

Saksbehandler Asgeir Blixgård Vår ref. 2020/1574-4 432.3 Deres ref.  Dato 11.01.2021 

 

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til nødvendig hogst, og kjøring med 
snøscooter til Nedrefosshytta 

Vedtak 

Nord-Troms turlag gis tillatelse etter verneforskriftens pkt 4.3 for motorferdsel med 
snøscooter til / fra Nedrefosshytta i perioden 15. januar til 15. mars i 2021. Dispensasjonen 
gjelder også hogst av ved til hytta (pkt. 2.3.) og motorferdsel i forbindelse med dette mellom 
hogstfelt og hytte. Vedtaket er gjort delegert jf vedtak om delegering i sak 3/16, 24.02.2016. 

Tillatelsen gjelder inn til 12 turer, tur-retur. En tur med en scooter fra Saraelv til 
Nedrefosshytta regnes som en tur.  

Vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder kun kjøring i sammenheng med nødvendig 
transport av ved, utstyr og materiell.  

2. Tillatelsen medbringes, og er kun gyldig sammen med 
dispensasjon gitt etter Motorferdselsloven som behandles av 
Nordreisa kommune. Må søkes særskilt. 

3. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før turen starter og være med 
en av førerne pr tur. Kjøreboken skal returneres til 
forvaltningsmyndigheten i utfylt stand straks etter endt 
sesong. Det er også ønskelig med en beskrivelse av arbeidet 
som er utført. 

4. Hogsten gjennomføres på avtalt sted og avklares med 
grunneier. Dette gjelder også trappetiltaket.  

5. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt 
for å unngå skade på miljø og mennesker. 

6. Oppsynet v/Fjelltjenesten må varsles særskilt før oppdragene 
starter. 
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 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Asgeir Blixgård Side 2 av 5 

Fra søknaden 
Nord-Troms turlag har tilsynet med Nedrefosshytta. Det innebærer generelt vedlikehold av 
både hytte og inventar, komplettering av utstyr, kontroll med betaling for opphold mv. 
Mesteparten av dette gjøres om sommeren – det er mest hensiktsmessig. Men noe gjøres 
om vinteren også. 
 
Så langt har Troms Turlag kjøpt tjeneste fra Statskog når det gjelder å få frem ved til hytta. 
Etter samtale med Tarjei Gunnestad tidligere høst, ønsker Statskog at dette fremover gjøres 
av Turlaget.  
 
Vi tenker at dette gjøres enklest ved at vi hogger veden vår/forsommer og legger den til tørk. 
Om vinteren kjøres veden frem til hytta. Det er betydelig enklere å både hogge ved og lunne 
denne opp på sommeren enn om vinteren. Plass for hogst avtales med Statskog og Styret 
for Reisa Nasjonalpark. 
 
Beskjeden om Statskog avvikler tjenesten med hogst og frakt av ved kom såpass sent i høst 
at vi rakk ikke å gjøre noen hogst denne sesongen. Vi må derfor både hogge veden og kjøre 
den frem kommende vinter. Akkurat det skaper et ekstra, økt behov for ferdsel opp til hytta. 
Samtidig har vi tatt på oss et oppdrag for Styret for Reisa Nasjonalpark med å bygge en 
trapp av stein i bakken mellom hytta og badstua i Nedrefoss. Steinene er relativt tunge (50 – 
100 kg. pr. stk.) og det er ca. 30 stk. Det ble vurdert som uhensiktsmessig å transportere 
disse med elvebåt om sommeren.  
 
Det er tidligere innvilget dispensasjon til formålet forrige vinter men ble ikke gjennomført. 
Snøforholdene da gjorde at vi ikke fikk stein frem fra bruddet og til vei. Nå er disse tatt frem, 
og transporten planlegges gjort kommende vinter. 
 
For kommende vinter (2020/2021) søkes derfor dispensasjon for kjøring med snøscooter for 
inntil 12 turer. Formålet er frakt av stein og hogst samt fremkjøring av ved. Turene brukes 
også til generelt tilsyn. 
 
Fra vinteren 2021/2022 og påfølgende år søkes dispensasjon på inntil 6 turer. Formålet da 
vil være vedkjøring og generelt tilsyn. 
 
Sist vinter ble kun en dispensasjon brukt, det var en tilsynstur 11. mars 2020. 
En generell kommentar er at dette ikke vil øke samlet trafikk om vinteren. Statskog har jobbet 
med ved om vinteren og brukt snøscootere til formålet. De vil kunne redusere sitt 
transportbehov tilsvarende det Turlaget øker. Slik vi planlegger hogst for kommende år vil vi 
også flytte en del av trafikkbehovet fra vinteren til sommeren, det er kun inneværende vinter 
det er et noe utvidet behov. 
 
Jeg legger ikke ved et kart over kjøretrase, men denne går på og langs Reisaelva hele veien 
fra Saraelv til Nedrefoss. Traseen går langs elva de stedene denne ikke er islagt eller 
erfaringsmessig vet isen er usikker.  
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Regelverk 
Reisa nasjonalpark ble vernet ved kongelig resolusjon 28.11.1986. Formålet med 
nasjonalparken 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  
 
Nasjonalparken har en egen forskrift. Motorferdsel til lands, til vanns og landing eller 
lavtflyging er forbudt jfr. forskriften § 4 pkt 4.1. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til 
bruk av beltekjøretøy på snødekket mark for nødvendig transport jfr. forskriften kap. 4 pkt 
4.3. Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon for hogst av brensel til hytter og 
gammer etter pkt. 2.3. 
 
Naturmangfoldloven (§ 7) viser også til at prinsippene i loven §§ 8 – 12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når forvaltningsmyndigheten 
fatter vedtak etter om dispensasjon etter Naturmangfoldloven § 48. Dette gjelder 
kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-varprinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samla 
belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). 
 
Vurdering 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken ettersom dette kan ha negative 
effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Friluftsliv er også en del av 
formålet og motorisert ferdsel vil kunne ha negativ innvirkning på naturopplevelsen blant 
anna i form av støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom og 
omfang, vil ha liten innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.  
 
Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt 
begrensninger på ferdselen både mht tidsramme og antall turer. Med de vilkår som 
er satt vil ikke scooterkjøring i dette omfanget skade naturmangfoldet eller ha nevneverdig 
negativ effekt for friluftsliv og naturopplevelse i nasjonalparken. Vi vurderer det heller ikke til 
at denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor samlet 
belastning på økosystemet. 
 
Reisa nasjonalparkstyre har tidligere innvilget dispensasjon for nødvendig transport til 
Nedrefoss. I dette tilfellet er det snakk om transport av materialer for utbedring av trappen fra 
elva opp til Nedrefosshytta (utsatt fra 2020). Hytta er en viktig overnattingsplass langs 
nordkalottleden og trappa en del av stien. Tiltaket er også å annse som et tiltak mot erosjon 
langs stien, også omtalt som skjøtsel. Transporten kunne vært gjennomført ved hjelp av 
helikopter. Det er imidertid ansett som forholdsmessig dyrt for tiltakshaver. Vedkjøringen og 
hogsten gjennomføres på samme måte som Fjelltjenesten tidligere har gjort. Dette medfører 
derfor ikke økt motorferdsel og aktivitet.  

Et av formålene med vernet er tradisjonelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging. Tiltak på 
stien og trappa vil også bidra til friluftsliv. Omsøkte tiltak, med de begrensninger som er gitt, 
vurderes til ikke å være i strid med formålet med vernet av nasjonalparken. Det kan derfor 
gis dispensasjon. 
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Klage  

Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet innen tre 
uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til nasjonalparkstyret. Styret 
vurderer eventuelt saken igjen og forbereder saken for Miljødirektoratet. 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Asgeir Blixgård 
nasjonalparkforvalter 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift 
 
 
 
Kopi pr e-post sendes av forvalter til: 
Nordreisa kommune    
Statsforvalteren i Troms og Finnmark    
Nordreisa kommune v/Hanne Hendriksen    
Reinpoliti v/Jim Hugo Hansen    
Statskog Fjelltjenesten v/Tarjei Gunnestad    
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Vedlegg 
 
 
Før hver tur tar til føres navn og dato 
på deltager i skjema som forevises 
hved kontroll. 

   

 
Tur nr Navn 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
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